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Abstract 

The present study aimed to examine the phonology of typically developed Swedish-speaking 

children between 3 and 4 years of age. Sixty-nine children; 33 boys and 36 girls were assessed 

with the short version of a new phonological assessment material called LINUS. The tests 

were conducted in areas located in three municipalities in southeastern Sweden, where 

socioeconomic status was close to the national average. Audio-recordings of the assessments 

were transcribed and analyzed by the authors. The analysis consisted of Percentage of Word 

Correct (PWC), Percentage of Phonemes Correct (PPC), the presence of assimilation, 

metathesis and epenthesis, cluster reduction, vowel and consonant substitution, reduplication 

and deletion of unstressed syllables or single consonants. Further identification was made of 

the phonemes that were established. The criterion for the establishment of phonemes was set 

to > 90 % correct produced phonemes in > 90 % of the children.  

 

Twelve of the 18 Swedish consonant phonemes were established by Swedish-speaking three 

year olds with typical language development. The phonemes which caused most trouble were 

/ɧ/, /r/, /ʈ/ and /ɕ/. Average PWC was 61.3 % and average PPC was 88.7 %. No significant 

differences were found between gender or the two age groups regarding PWC and PPC. 

Presence of assimilation, metathesis and epenthesis, cluster reduction, vowel and consonant 

substitution, reduplication and deletion of unstressed syllables or single consonants were 

found. The most common deviation was found to be substitution and the least occurring 

deviation was reduplication.  

 

Keywords: phonology, three year olds, phonological development, assessment material, 

reference material 

  



 
 

Sammanfattning 

Föreliggande studie syftade till att undersöka fonologin hos svensktalande barn mellan 3 och 

4 år. I studien medverkar 69 barn, varav 33 pojkar och 36 flickor. Bedömningen genomfördes 

med ett nytt fonologisk bedömningsmaterial, LINUS kortversion. Testerna utfördes i områden 

belägna i tre kommuner i sydöstra Sverige där socioekonomisk status låg nära 

riksgenomsnittet. Bedömningarna spelades in, transkriberades och analyserades av två 

bedömare. Analysen bestod av Percentage of Word Correct (PWC), Percentage of Phonemes 

Correct (PPC), förekomst av assimilation, metates och epentes, förenkling av 

konsonantförbindelse, vokal- och konsonantsubstitution, reduplikation samt utelämning av 

obetonad stavelse och enskild konsonant. Vidare bedömdes vilka fonem som var etablerade 

hos barnen. Kriteriet för etablering av fonem sattes till > 90 % korrekt producerat fonem hos 

> 90 % av barnen. 

 

Tolv av svenskans 18 konsonantfonem var etablerade hos svensktalande treåringar med typisk 

språkutveckling. De fonem som vållade mest svårigheter var /ɧ/, /r/, /ʈ/ och /ɕ/. Genomsnittlig 

PWC var 61,3 % och genomsnittlig PPC var 88,7 %.  Inga statistiskt signifikanta skillnader 

hittades mellan könen eller halvårsgrupperna gällande PWC och PPC. Förekomst av 

assimilation, metates och epentes, förenkling av konsonantförbindelse, vokal- och 

konsonantsubstitution, reduplikation samt utelämning av obetonad stavelse och enskild 

konsonant hittades. Den mest förekommande avvikelsen var substitution medan den minst 

förekommande var reduplikation.  

 

Nyckelord: fonologi, treåringar, fonologisk utveckling, bedömningsmaterial, referensmaterial 
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1. Inledning 
Det mänskliga språket beskrivs som ett system som är organiserat i olika domäner. Dessa är 

grammatik, semantik, lexikon, pragmatik och fonologi. Fonologin beskriver riktlinjerna för 

språkljudens organisation i ett språk (Ahlsén & Nettelbladt, 2008). Språkljuden, eller 

fonemen, är språkets minsta betydelseskiljande enhet (Bjar, 2003). Mellan åldrarna 1;6 och 

4;0 år utvecklas barnets fonologiska förmåga väsentligt (Ingram, 1999). Denna utveckling kan 

störas eller försenas, vilket kan påverka ordförrådsutvecklingen och läs- och skrivinlärningen 

(Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008). Det är därför betydelsefullt att kunna 

genomföra en tillförlitlig bedömning av barnets fonologiska förmåga. En sådan bedömning 

syftar till att identifiera barn som har problem för att kunna planera en effektiv intervention 

(Hansson, 2003).  

 

Vid bedömning av barnets fonologiska förmåga används olika bedömningsinstrument. Ett nytt 

sådant instrument, LINUS, har utvecklats vid enheten för logopedi vid Linköpings universitet. 

Detta test består av en fullständig version och en kortversion. För användning av detta 

material vid språkbedömning, behövs referensmaterial om hur barn med typisk utveckling 

presterar. Kortversionen är tänkt att användas som ett screeningsmaterial. I föreliggande 

uppsats redovisas ett referensmaterial till LINUS kortversion för treåringar.  

 

2. Bakgrund 

2.1. Svenskans fonologi 

Fonologi beskriver principer för fonemens organisation i ett givet språk (Nettelbladt, 2007a). 

Svenskans fonem innefattas av 18 konsonanter och 9 vokaler. Antalet vokalfonem kan 

fördubblas om hänsyn tas till längdkontrast. Konsonantfonem och vokalfonem delas upp i 

grupper baserat på bildningssätt. Vokalerna beskrivs utifrån orundad/rundad läppslutning, 

sluten/halvsluten/öppen/halvöppen tungrygg och främre/bakre placering av tungan i 

horisontalled. Konsonanterna delas in efter artikulationsställe, artikulationssätt och huruvida 

ljudet är tonande/tonlöst (Nettelbladt, 2007a). Svenska språket har många 

konsonantkombinationer och upp till fem konsonanter i följd kan förekomma. 

Kombinationerna kan förekomma initialt, medialt och finalt i ett ord (Håkansson, 1998).  

Till fonologi hör också beteckningen prosodi som innefattar rytm, intonation, kvantitet och 

betoning (Nettelbladt, 2007a). Svenskan är ett språk med rörlig betoning. Det innebär att olika 
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betoningsmönster förekommer. En obetonad stavelse följt av en betonad stavelse kallas för 

jambmönster. Anapestmönster innebär att två obetonade stavelser följs av en betonad stavelse 

(Engstrand, 2004). I svenskan dominerar dock så kallat trokémönster, det vill säga att en 

betonad stavelse följs av en obetonad (Nettelbladt, 2007a). 

 

2.2. Den fonologiska utvecklingen 

Runt ettårsdagen producerar barnet sitt första ord. Detta medför en ny fas i den fonologiska 

utveckling, den så kallade lingvistiska fasen. I denna fas är barnets fonologiska system 

begränsat. Barnet kan perceptuellt tolka ljuden före det själv kan producera dem (Bauman-

Waengler, 2004). Fonologin i de första orden består ofta av enkla konsonant-vokalstavelser 

(CV-stavelser). Fonemen är ofta universella, det vill säga att de förekommer i många språk i 

världen (Nettelbladt, 2007a). De mer språkspecifika fonemen etableras senare i den 

fonologiska utvecklingen (Bjar, 2003). Barnets första ord har likartade stavelsemönster och 

består av ett fåtal fonem. Detta medför att många ord uttalas ungefär lika, trots olika 

betydelser. Dessa kallas för homonymer (Nettelbladt, 2007a).  

 

Den fonologiska utvecklingen är starkt förknippad med de ord barnet lär sig. Barnet lär sig 

inte fonem för att sedan utveckla ord. Det lär sig nya ord som oanalyserade helheter vilket 

medför en utveckling av nya fonem (Bauman-Waengler, 2004). Barnet ser ordet som minsta 

enhet istället för fonemet (Nettelbladt, 2007a). Faktorer som påverkar hur korrekt barnet 

producerar språkljud har att göra med barnets auditiva och motoriska förmåga samt 

minneskapacitet. Även frekvensen av förekomst av ett fonem i ett språk påverkar 

produktionen (Core, 2012). Runt barnets femårsdag är det fonologiska systemet nästan 

färdigställt. Det innebär att en stor utveckling av barnets fonologiska förmåga sker på mindre 

än fyra år (Bauman-Waengler, 2004). 

 

2.2.1. Vokalernas utveckling 

Vokalerna etableras tidigt i barnets språk (Bauman-Waengler, 2004). De vållar sällan problem 

för barnet, vilket gör att de inte behandlas i någon större utsträckning i litteraturen om 

fonologisk utveckling. Under utvecklingen kan dock vokalerna variera inom området för 

artikulatorisk närhet och kan ses som glidande övergångar. Detta innebär att vokalerna kan ha 

liknande drag då uttalet inte blir distinkt (Bjar, 2003). Forskningen som gjorts inom området 

visar resultat på att treåringar generellt bemästrar vokalerna (Bauman-Waengler, 2004). För 

svensktalande barn kan vokalerna /y/, /ʉ/, /ɵ/ och /ø/ vålla viss problematik (se bilaga 1 för 



3 
 

fonemsymboler med exempelord). Det finns även svårigheter med distinktionen mellan dessa 

vokalfonem (Linell & Jennische, 1980).  

 

2.2.2. Konsonanternas utveckling 

Till skillnad från vokalerna är konsonantutvecklingen väl beskriven. De språkljud som ofta 

utvecklas först är klusiler och nasaler. Utvecklingen av dessa fonem sker parallellt utifrån 

artikulationsställe, exempelvis utvecklas /p/ och /b/ jämsides med /m/. De frikativa 

språkljuden etableras senare i utvecklingen (Bjar, 2003). Konsonantfonemen /r/ och /s/ kan 

medföra svårigheter länge och kan bero på avvikande uttal. Att åstadkomma det frikativa 

särdraget vid /s/-artikulation kan vara svårt på grund av oprecis tungkonfiguration. Det kan då 

resultera i ett mer läspliknande /θ/. Distinktionen mellan supradentaler och dentaler utvecklas 

sent i språkutvecklingen (Linell & Jennische, 1980). Sist utvecklas de för svenskan specifika 

fonemen såsom /ɧ/ och /ɕ/ (Bjar, 2003).  

 

2.2.3. Konsonantkombinationernas utveckling 

Konsonantkombinationer vållar ofta problem vid inlärning av språk. För att undvika dessa kan 

barnet göra om stavelsestrukturen i ordet till en mer vanligt förekommande struktur, såsom 

CV- eller CVCV-stavelse/-r. Kombinationernas position i ordet har betydelse, de finala 

bemästras innan de initiala (Håkansson, 1998).  

 

2.3. Fonologiska teorier 

Det finns ett antal fonologiska teorier som förklarar utvecklingen och förordar olika typer av 

analys (Nettelbladt, 2007b). I föreliggande arbete beskrivs två av dessa teorier som ligger till 

grund för två vanligt förekommande sätt att analysera fonologi.  

 

2.3.1. Naturlig fonologi och processanalys 

Inom naturlig fonologi antas att barn utvecklar sin fonologiska förmåga genom att 

undertrycka fonologiska förenklingsprocesser. Fonologiska processer kan ses som att barnet 

förenklar det vuxna uttalet av målordet. De baseras på segment/fonem, men tar även hänsyn 

till stavelse- och ordmönster (Nettelbladt, 2007a). Dessa processer ses som universella 

(Bauman-Waengler, 2004). En processanalys fokuserar på relationen mellan barnets uttal och 

det tänkta målordet (Cohen & Anderson, 2011). Begreppet process ersätts ofta med begreppet 

förenklingsprocess, då barnets variant av ordet i allmänhet är kortare, mindre komplext och 

mer begränsat (Nettelbladt, 2007a).  
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2.3.2.  Ickelinjär fonologi 

Inom ickelinjär fonologi är analysen inte lika koncentrerad på segment. Här analyseras också 

ords och stavelsers hierarkiska eller prosodiska struktur. De analyseras sedan i förhållande till 

den segmentella strukturen (Nettelbladt, 2007a). Hierarkin består av tre nivåer: ordnivå, 

stavelsenivå och segmentnivå (Nettelbladt, 2007b). Analysen kan göras avseende samspelet 

mellan dessa nivåer, men en oberoende analys av nivåerna kan också göras (Nettelbladt, 

2007a).  

 

2.4. Fonologisk analys 

En fonologisk analys kan göras på olika nivåer; ord-, stavelse- eller segmentnivå. Gällande 

ordstrukturen analyseras ordens uppbyggnad i barnets språk. Tidigt i språkutvecklingen 

förekommer det så kallade ordmönster. Det innebär att barnet har ett mönster som det vill 

applicera på alla nyinlärda ord. Detta mönster kan ge konsekvenser på både den fonotaktiska 

och prosodiska strukturen. Den fonotaktiska strukturen kan medföra svårigheter med antal 

stavelser i ord, ordets segmentplacering och samförekomst av segment. Svårigheter med den 

prosodiska strukturen kan innebära problem med ordbetoning och ordaccent. På stavelsenivå 

analyseras förekomst och utseende av stavelserna. Barnets språk går från öppna, enkla CV-

stavelser till slutna CVC- stavelser. Detta utvecklas vidare till mer komplexa stavelser med 

konsonantkombinationer. Inom en segmentnivå görs en analys av vilka konsonant- och 

vokalkontraster som förekommer hos barnet. För en fullständig analys krävs att varje fonem 

finns representerat i samtliga positioner i orden i bedömningsmaterialet (Nettelbladt, 2007b).  

 

2.4.1. Strukturavvikelser 

Då barnet utvecklar sitt språk och sitt fonologiska system förekommer avvikelser från 

målorden. Analysen av dessa varierar beroende på vilken av tidigare nämnda teorier som 

ligger till grund. Vanligt förekommande strukturavvikelser i barnets språk är utelämning, 

substitution, assimilation, metates, epentes och reduplikation (Nettelbladt, 2007a; Nettelbladt, 

2007b).  

 

2.4.1.1. Ordstruktur 

I barnets språk utelämnas ofta segment, stavelser eller delar av ord. Genom utelämning av 

stavelser skapar barnet nya ord med färre stavelser än målordet. Utelämningen kan även 
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omfatta konsonanter initialt, medialt eller finalt samt förenkling av konsonantförbindelse 

(Flahive & Hodson, 2010). En annan typ av utelämning inträffar då barnet eftersträvar 

trokémönster, som är svenska språkets dominerande rytmmönster. Det innebär att ord med 

jamb- eller anapestmönster oftast drabbas genom att den/de obetonade initiala stavelsen/-erna 

utelämnas (Nettelbladt, 2007a).  

 

Metates innebär att två fonem i ett ord byter plats med varandra (Flahive & Hodson, 2010). 

Epentes betyder att ett fonem läggs till i ordet, vilket ofta inträffar i konsonantkombinationer.  

Det är ett sätt att undvika svårigheterna med kombinationerna och minska komplexiteten 

(Flahive & Hodson, 2010). En epentes påverkar stavelsestrukturen (Bauman-Waengler, 

2004). Reduplikation innebär att ett flerstavigt ord förenklas genom att den betonade, oftast 

initiala stavelsen upprepas (Nettelbladt, 2007a).  

 

2.4.1.2. Segmentnivå 

Substitution innebär att ett fonem byts ut till ett annat. Detta fenomen är vanligt 

förekommande i språkutvecklingen (Bjar, 2003). Assimilation betyder att ett fonem påverkas 

av ett annat fonem i ordet. Resultatet blir att fonemet får liknande drag som det andra. Det kan 

gälla artikulationssätt, artikulationsställe eller huruvida det blir tonande eller tonlöst (Flahive 

& Hodson, 2010). 

 

2.5. Svensktalande treåringars fonologiska förmåga 

Stora delar av forskningen som bedrivits inom fonologisk utveckling är utförd på 

engelsktalande barn. Dock finns det även studier på svensktalande barn. Vid normeringen av 

SVenskt Artikulations- och NasalitetsTEst (SVANTE) testades fonologin hos 52 treåringar. I 

studien bedömdes ett fonem etablerat då det uttalades korrekt av barnet i minst hälften av 

fallen. Fonemen /ɧ/ och /ŋ/ bedömdes inte. I tabell 1 redovisas resultatet från normeringen. 

Hos ett av barnen var konsonantfonemet /b/ inte etablerat, dock visar studiens resultatet att 

alla barn har /b/ etablerat. Angående fonemets position i ordet var konsonanterna i medial och 

final position etablerade i något högre utsträckning än i initial position. Detta var fallet för 

fonemen /s/, /r/, /k/ och /f/ (Lohmander, Borell, Henningsson, Havstam, Lundeborg & 

Persson, 2005).  
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Tabell 1. Etablerade fonem i procent hos treåringar enligt normeringen av SVANTE.  

Fonem Andel barn (%) med fonemet etablerat 

/p/, /b/ 100 

/t/, /d/ 100 

/m/, /n/ 100 

/k/, /ɡ/ Cirka 90 

/f/ Cirka 90 

/ɕ/ 57 

/r/ 46 

/s/ 42 

 

Förenkling av konsonantkombination förekom hos 45 % av treåringarna. Utelämning av 

initial konsonant inträffade hos 20 % av barnen. Hos två av dem utelämnades /r/ konsekvent. 

Utelämning av final konsonant påträffades regelbundet hos ett barn och sporadiskt hos 

ytterligare 20 barn. Enstaka assimilationer förekom hos 33 % medan metateser påträffades 

hos fem treåringar (Lohmander et al., 2005).  

 

2.5.1. Könsskillnader 

I förskoleåldern är språkstörning två till tre gånger vanligare hos pojkar än hos flickor 

(Nettelbladt et al., 2008). Studier som visar på detta resultat är gjorda på selekterade grupper, 

där barn med typisk utveckling är exkluderade. Siffrorna från resultaten från studier på 

oselekterade grupper är lägre (Nettelbladt & Salameh, 2007).  I en engelsk studie av Dodd, 

Holm, Hua & Crosbie (2003) undersöktes fonologisk utveckling hos brittiska barn mellan 3;0-

6;11 årsålder och resultaten presenterades i tre olika åldersgrupper (3;0-3;11, 4;0-5;5, 5;6-

6;11). De fann inga könskillnader i de två yngre åldersgrupperna, men däremot i den äldsta 

gruppen, där flickorna hade högre andel konsonanter och vokaler korrekt i orden. Författarna 

anser att deras resultat är i linje med tidigare studier avseende könsskillnader (Dodd et al., 

2003).  

 

2.6. Kriterier för fonemets etablering 

Kriterierna för när ett fonem räknas som etablerat varierar i litteraturen. Bauman-Waengler 

(2004) tar upp exempel på studier med skiftande kriterier för detta. En del studier betraktar 

fonem som etablerade först då de produceras helt rätt i alla positioner. Det finns även studier 
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som drar gränsen vid 75 % korrekt uttal eller att barnet producerar fonemet korrekt vid 75 % i 

endast initial och final position (Bauman-Waengler, 2004).  

 

Ett enskilt fonems etablering kan anses följa tre steg. Det första steget innebär att minst 50 % 

av barnen i en viss åldersgrupp ska producera fonemet korrekt i minst två positioner. Nästa 

steg är att minst 75 % av barnen i åldersgruppen ska ha rätt uttal av fonemet i alla positioner. 

Medan det tredje steget innefattar 90 % korrekt uttal i samtliga positioner (Amayreh & Dyson, 

1998).  

 

2.7. Bedömning av språk 

Vid bedömning av barnets fonologiska utveckling används ofta formaliserade tester. De ger 

ofta ett standardiserat mått på hur barnet presterar i jämförelse med barn i samma åldersgrupp 

(Hansson & Nettelbladt, 2007). Det är viktigt att beakta att fonologiska förenklingar ofta 

förekommer mer frekvent i spontantal (Core, 2012). Detta innebär att spontantalet ger en mer 

verklighetstrogen bild av barnets fonologiska system. Vid ett testtillfälle sägs orden enskilt 

efter varandra vilket kräver mindre av barnet än vid spontantal (Hansson, 2003). Det är också 

viktigt att ha i åtanke att i spontantal väljer barnet själv orden de producerar. Barnet kan då 

undvika svåra ord, vissa språkljud eller ordstrukturer (Eisenberg & Hitchcock, 2010). 

Däremot finns studier som visar att produktionen inte skiljer sig mellan spontantal och ett 

formaliserat test (Klintö, Salameh, Svensson & Lohmander, 2011).  

 

En språkbedömning har flera syften. Den kan leda till en eventuell språkstörningsdiagnos och 

ligga till grund för kommande intervention, men även verka förebyggande. För att enkelt 

identifiera de barn som befinner sig i riskzon för en kommande språkstörning kan en 

språkbedömning genomföras med hjälp av en screening (Hansson, 2003). 

 

2.7.1. PWC och PPC 

Ett kvantitativt mått som används inom fonologisk analys är Percentage of Consonant Correct 

(PCC). PCC tillämpas frekvent och har flera varianter (Core, 2012). Det togs fram som ett 

mått på fonologiska svårigheter (Shriberg & Kwiatkowski, 1982). Måttet visar tydligt 

skillnader mellan olika åldersgrupper (Hegde, 2003). För att beräkna PCC räknas varje 

konsonantfonem som barnet producerar på rätt position i orden och divideras sedan med det 

totala antalet konsonantfonem i målorden. Percentage Words Correct (PWC) och Percentage 

Phonemes Correct (PPC) har sina ursprung i PCC och beräknas på samma sätt (Core, 2012).  
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Dodd et al. (2003) testade 135 typiskt utvecklade engelsktalande barn i åldern 3;0-3;11 år. 

Medelvärdet för PPC i denna grupp var 88 %.  

 

2.8. Screening av språklig förmåga 

Ett screeningstest bör vara kostnadseffektivt, kort samt enkelt att administrera och tolka 

(Westerlund, Berglund & Eriksson, 2006). Det ska även kunna utföras av icke-specialister och 

det ska finnas en tydlig gräns mellan godkänt och underkänt resultat (Westerlund & Sundelin, 

2000). Ett screeningstest för unga barn är det bästa tillvägagångssättet för att tidigt hitta de 

barn som är i riskzon för en språkförsening. Det är mycket viktigt med tidig identifiering av 

språkförsening för att påbörja en effektiv intervention så tidigt som möjligt. Innan man kan 

använda ett test kliniskt måste det först testas på en normalpopulation för att kunna se om 

testet fungerar under de omständigheterna som det är tänkt (Westerlund et al., 2006).  

 

2.9. Referensmaterial 

När en språkbedömning genomförs med standardiserade tester mäts individens språkliga 

förmåga. Resultaten sätts sedan i relation till referensdata för hur barn utan tal- och 

språksvårigheter presterar (Core, 2012). Referensmaterial spelar även en central roll för att 

lägga upp en intervention då språksvårigheter upptäckts (Hegde, 2003). Då en jämförelse mot 

referensdata ska genomföras bör bedömaren känna till vad som räknats som ett etablerat 

fonem och vilka kriterier som använts (Core, 2012). 

 

2.10. LINUS 

Vid enheten för logopedi vid Linköpings universitet har ett nytt fonologiskt 

bedömningsmaterial, LINUS, utvecklats. Ordlistan som är framtagen till LINUS är baserad på 

riktlinjer framtagna av Bérubé och Stemberger (2010). Testet finns i två versioner, en 

fullständig version och en kortversion. Den fullständiga versionen innehåller 107 målord och 

kortversionen omfattar 40 målord. Kortversionen speglar den fullständiga versionen med 

ungefär samma andel av konsonanter och konsonantkombinationer i samtliga positioner, 

antalet stavelser i ordet samt olika typer av stavelsestrukturer (Blumenthal & Lundeborg 

Hammarström, 2014).   
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Kortversionen är tänkt att fungera som en första översiktlig bedömning av barnets fonologi. 

Om kortversionen indikerar problem bör den fullständiga versionen prövas. Då samma ord 

som kortversionen återkommer i fullständiga versionen ges möjlighet att jämföra ordet vid två 

skilda tillfällen. Testet är utformat på så sätt att både en icke-linjär och en processanalys är 

möjlig att genomföra (Blumenthal & Lundeborg Hammarström, 2014). 

 

3. Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka fonologin hos enspråkiga svenska barn mellan 

3 och 4 år med LINUS kortversion.  

 

3.1. Frågeställningar:  

- Vilka konsonantfonem är etablerade i åldersgruppen? 

- Hur stor är andelen korrekt producerade ord (PWC) och andelen korrekt producerade 

fonem (PPC) i åldersgruppen? Föreligger det några skillnader mellan könen och 

halvårsgrupperna gällande PWC och PPC?  

- Hur ser förekomsten ut gällande assimilation, metates, epentes, förenkling av 

konsonantförbindelse samt vokal- och konsonantsubstitution hos treåringar? 

 

4. Metod 

4.1. Urval 

Tre kommuner i sydöstra Sverige valdes ut. Med utgångspunkt ifrån statistikuppgifter på 

kommunernas hemsidor identifieras stadsdelar där utbildningsnivå, sysselsättningsgrad och 

disponibel inkomst låg nära riksgenomsnittet. Enhetscheferna inom dessa områden 

kontaktades via e-brev, för godkännande av vidare kontakt med förskolecheferna för 

respektive förskola (se bilaga 2). Vid samtycke skickades e-brev till förskolecheferna (se 

bilaga 3). Då flera samtidiga insamlingar av referensmaterial till LINUS pågick, valde vi att 

beskriva detta i e-brevet som skickades ut. Efter godkännande av förskolecheferna 

kontaktades förskolepedagogerna via telefon. I de fall de accepterade att delta i studien 

skickades informations- och samtyckesbrev ut till förskolorna. Vidare gick förfrågan till 

målsmän för alla barn i 3-4 årsåldern (se bilaga 4). I brevutskicken ingick utförlig information 

om studien och fyra påståenden som vårdnadshavarna fick ta ställning till. 
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4.2. Utfall och bortfall 

Informations- och samtyckesblanketter skickades ut till 15 förskolor. Blanketter 

distribuerades till vårdnadshavare till 176 barn. Från ett stort antal av dessa inkom inte något 

svar. Det fanns även ett antal vårdnadshavare som tackade nej till deltagande. Av de barn vars 

målsmän lämnat sitt samtycke för barnets medverkan, föll ett tiotal barn bort på grund av 

sjukdom vid testtillfället. Totalt exkluderades två barn då de vid testtillfället inte uppfyllde 

ålderskriterrierna (se figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Ett flödesschema över utskickade blanketter.  

 

4.3. Inklusions- och exklusionskriterierna 

För deltagande i studien valdes barn i åldrarna 3;0 till 3;11;31 ut. För att inkluderas skulle 

dessa barn dessutom inte haft någon känd hörselnedsättning, varit i kontakt med logoped eller 

ha något annat modersmål än svenska.  

 

4.4. Deltagare 

Sammanlagt testades 69 barn i åldersspannet 3;0-3;11;31, uppdelade i halvårsintervall. 

Könsfördelningen var 33 pojkar och 36 flickor. Medelåldern i hela gruppen var 3;6 år, med en 

standardavvikelse på 3,6 månader (se tabell 2).  

 

  

Antal utskickade 
blanketter  

(176 st) 

Tackade nej 

Tackade ja 

Antal exkluderade 
barn 
(2 st) 

Frånvaro från 
testtillfället 

(ett tiotal barn) 

Antal testade 
barn 

(69 st) 
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Tabell 2. Könsfördelning och medelålder i månader (standardavvikelser) hos deltagarna 

uppdelade i halvårsintervallen. 

 

3;0 – 3;5;31 år 3;6 – 3;11;31 år Antal 

Pojkar 13  

(2,1) 

20  

(1,5) 

33 

Flickor 17  

(2,1) 

19  

(1,5) 

36 

Antal 30 39 69 

 

4.5. Pilotstudie 

En pilotundersökning genomfördes. Genom ett bekvämlighetsurval genomfördes testningen 

på ett barn som uppfyllde kriterierna för studien. Barnet inkluderades inte i resultatet. 

Pilotstudien skapade enighet i utformningen och eliciteringsstrategierna mellan testledarna.  

 

4.6. Material 

Materialet som användes var kortversionen av LINUS. Målorden i bedömningsmaterialet 

består i huvudsak av substantiv, men även av ett verb och ett räkneord. Samtliga av svenska 

språkets konsonant- och vokalfonem finns representerade, bortsett från /ɳ/, /ɭ/ och /ʂ/. 

Konsonantfonemen i materialet förekommer i initial, medial och final position i möjligaste 

mån. De konsonantfonem som enbart förekommer i initial position är /ɕ/, /ɧ/ och /h/, i medial 

position /ʈ/ och /ɖ/ samt i final position /ŋ/. Konsonantfonemet /j/ förekommer inte i final 

position. Konsonantförbindelserna förekommer i initial och final position på stavelse- och 

ordnivå. Av samtliga ord är 12 enstaviga, 21 tvåstaviga, 4 trestaviga och 3 fyrstaviga.  

 

4.7. Testgenomförande 

Testningen genomfördes med ett barn i taget och skedde i ett avskilt rum på barnets förskola. 

Vid de 19 första testtillfällena närvarade båda författarna för att säkerställa att testerna skulle 

genomföras med samma tillvägagångssätt. Författarna testade därefter hälften av barnen var. 

Testledaren och barnet satt bredvid varandra vid ett bord med en dator placerad framför dem. 

Dataskärmarna som användes hade samma skärmstorlek (13″). För att bevara ett lugnt tempo 

var det testledaren som matade fram bilderna på datorn. I första hand ombads barnet att 
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benämna de fotografiska bilden. I andra hand användes valstrategi med två helt skilda 

alternativ där målordet alltid presenterades först. I de fall detta inte fungerade användes 

ifyllnadsstrategi, exempelvis ”Man äter med kniv och …”. Om ingen av dessa 

eliciteringsstrategier fungerade ombads barnet att repetera målordet. Testningen tog ungefär 

tio minuter, men varierade mellan deltagarna. I några fall då barnet var avvaktande satt en 

förskolepedagog med i rummet, dock utan att interferera med själva testningen. Testningen 

spelades in med hjälp av inspelningsutrustning Marantz PMD660 med ungefär 40 cm’s 

avstånd mellan mikrofon och barn.  

 

4.8. Analys 

Författarna bedömde inledningsvis inspelningarna tillsammans för att säkerställa en enhetlig 

analys av materialet. De resterande inspelningarna delades upp mellan författarna. Efter att 

alla inspelningarna var transkriberade och analyserade, gjordes ett slumpmässigt urval av åtta 

inspelningar. Båda författarna analyserade detta urval och interbedömarreliabiliteten 

beräknades. Transkriptionen skedde på testblanketterna och endast av de ord som bedömdes 

avvikande från vuxenlikt uttal. Analysen bestod av andel korrekt sagda ord (PWC), andel 

korrekt sagda fonem (PPC), förekomst av assimilation, metates och epentes, förenkling av 

konsonantförbindelse, vokal- och konsonantsubstitution, reduplikation samt utelämning av 

obetonad stavelse och enskild konsonant.  

 

4.8.1. Förenklingar av konsonantförbindelser 

Sammanlagt omfattades testet av 21 konsonantförbindelser. De konsonantförbindelser som 

inkluderades var i initial och final position på stavelse- och ordnivå. Tre av orden hade ett 

konsonantmöte i ordmedial position där konsonanterna tillhörde varsin stavelse. Dessa 

räknades inte som en konsonantförbindelse.  

 

4.8.2. Vokal- och konsonantsubstitutioner 

Antalet vokalsubstitutioner beräknades i både betonade och obetonade stavelser. De betonade 

stavelserna delades upp i huvudbetoning och bibetoning. Det noterades även om ordet med 

vokalavvikelsen var repeterat efter testledaren. Avseende konsonantfonemen noterades antal 

substitutioner, vilka konsonanter som drabbades och vad de substituerades med.  
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4.8.3. Utelämning av obetonad stavelse 

Materialet innefattade tre ord med obetonad stavelse initialt. Två av dessa ord bestod av 

anapestmönster och ett med jambmönster. Utelämning av första respektive andra av dessa 

stavelser räknades båda som utelämning av obetonad stavelse.  

 

4.8.4. Utelämning av enskild konsonant 

Antalet utelämningar av enskilda konsonanter beräknades. Det noterades även vilka 

konsonantfonem som utelämnades. De fick inte ingå i en konsonantförbindelse.  

 

4.8.5. Etablering av fonem 

Ett fonem betraktades som etablerat hos barnet då det producerades korrekt > 90 % av 

tillfällena i alla positioner. För att fonemet skulle räknas som etablerat för hela åldersgruppen 

skulle det produceras korrekt i > 90 % av fallen för > 90 % av barnen. Dessa kriterier 

användes i möjligaste mån. Dock förekom exempelvis /ɧ/ endast tre gånger vilket gjorde att 

fonemet betraktades som etablerat om det fanns med i två av de tre möjliga fallen. Fonemen 

/ʈ/,  /ɖ/, /ŋ/ och /ɕ/ inträffade enbart vid ett tillfälle vardera. Fonemet räknades då som etablerat 

vid ett korrekt uttal av de respektive fonemen.  

 

4.9. Statistisk bearbetning 

Beräkning av deskriptiv statistik genomfördes i programvara Excel i Microsoft Office 2008. 

Då den insamlade datan inte kan förutsättas vara normalfördelad gjordes den jämförande 

analysen gällande PWC och PPC för kön och halvårsintervall med ett Mann-Whitney U-test. 

Signifikansnivå sattes till p < 0,05. Analysen gjordes i Statistic Package for the Social 

Sciences (SPSS), version 22.0. 

 

4.10. Etiska överväganden  

Vårdnadshavarna för de barn som deltog i studien fick fylla i en samtyckesblankett för att 

godkänna medverkan (se bilaga 4). Endast barnets kön och födelsedatum antecknades. För att 

bevara anonymiteten tilldelades varje barn en kod som förekom på inspelningen och 

testblanketten. Barnen fick avbryta testningen när som helst. Resultatet presenteras på 

gruppnivå och inget enskilt barns resultat kan spåras. Endast författarna hade tillgång till 

samtyckesblanketterna och kodnyckeln. Ljudfilerna raderas efter avslutad studie. Dock sparas 

testprotokollen på enheten för logopedi vid Linköpings universitet.  
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4.11. Interbedömarreliabilitet  

Åtta slumpmässigt utvalda inspelningar valdes ut och transkriberades av båda författarna. 

Jämförelsen gjordes på ordnivå.  

 

5. Resultat 
Av de 69 treåringar som testades var det 87 % som producerade alla målorden i testet. Det var 

73,3 % från den första halvårsgruppen som producerade alla målorden, medan andelen för det 

andra halvåret låg på 97,4 %. Det förekom repetition hos 37,7 % av barnen. Av dessa barn låg 

genomsnittet på 2,7 repetitioner. Interbedömarreliabiliteten mellan testledarna beräknades till 

95,6 %.  

 

5.1. PWC och PPC 

Genomsnittet för PWC för alla treåringar var 61,3 % med en standardavvikelse på 24,8 %. 

För PPC var genomsnittet 88,7 %, med en standardavvikelse på 9,3 %.  

 

5.1.1. Åldersskillnad 

Första halvårsgruppen fick ett genomsnitt för PWC på 57,6 %, medan den andra 

halvårsgruppen låg på 64,1 % (se tabell 3). Det var en liten ökning av andel korrekt sagda ord 

mellan halvårsintervallen. Dock var denna ökning inte statistisk signifikant (U = 504.00, z = 

0.98, p = 0.38, r = 0.12). Genomsnittet för PPC för första halvårsgruppen låg på 87,2 %, 

medan det var 89,9 % för den andra halvårsgruppen (se tabell 3). Det skedde en liten ökning 

av antalet korrekt sagda fonem för andra halvårsgruppen, dock var inte heller denna skillnad 

statistisk signifikant (U = 506.00, z = 0.96, p = 0.34, r = 0.12).  

 

Tabell 3. Jämförelse av PWC (%) och PPC (%) mellan halvårsintervallen. 

Åldersgrupp 

(år) 

Antal PWC 

medelvärde 

(SD) 

PWC 

median 

PPC 

medelvärde 

(SD) 

PPC 

median 

1  

(3;0-3;5;31) 

30 57,6  

(27,3) 

57,0 87,2  

(10,2) 

89,5 

2  

(3;6-3;11;31) 

39 64,1  

(22,6) 

65,0 89,9  

(8,5) 

92,3 
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5.1.2. Könsskillnad 

Inga statistiskt signifikanta skillnader mellan könen gällande PWC (mdn pojkar = 67,5, mdn 

flickor = 60,0) (U = 591.00, z = 0.03, p = 0.98, r = 0.003) och PPC (mdn pojkar = 92,3, mdn 

flickor = 90,9) (U = 588.50, z = 0.07, p = 0.95, r = 0.008) kunde visas.  

 

5.2. Konsonantfonem 

Det förekom substitutioner av konsonantfonem hos 94,2 % av alla treåringarna. För första 

halvårsgruppen förekom det genomsnittligt 12 substitutioner per barn, medan det för andra 

gruppen låg på 11,3 substitutioner per barn.  

 

Samtliga klusiler var etablerade hos treåringar, förutom de retroflexa /ʈ/ och /ɖ/ (se tabell 4). 

Då de retroflexa klusilerna inte producerades korrekt ersattes de i de flesta fall av 

motsvarande dental klusil.  

 

De tonlösa frikativorna var ett av de artikulationssätt som orsakade mest problem (se tabell 4). 

Konsonantfonemet /s/ var etablerad hos 69,6 % av treåringarna. I de fall /s/ inte producerades 

korrekt ersattes den i 53,3 % av fallen med /θ/, i 21,7 % med /ɕ/, i 11,7 % med /t/, i 8,3 % med 

/f/ och i 5 % med andra fonem. Den tonlösa frikativan /ɕ/ var etablerad hos 62,3 % av 

treåringarna. Då fonemet inte producerades korrekt ersattes den i 40 % av tillfällena med /θ/, i 

40 % med /s/, i 16% med /t/ eller /k/ samt i 4 % med andra fonem. Fonemet /ɧ/ var etablerat 

hos 39,1 % av alla i åldersgruppen. I de fall /ɧ/ inte producerades korrekt ersattes den i 42,2 % 

av fallen med /h/, i 20 % med /f/, i 20 % med /t/, /d/, /k/, /ɡ/ eller /p/, i 16,6 % med  /s/, /j/ eller 

/ɕ/ och i 1,2 % med andra fonem.  

 

Ett annat konsonantfonem som också utgjorde ett problem för treåringarna var tremulanten, 

/r/. Det var etablerat hos 58 % av hela åldersgruppen (se tabell 4). I de fall /r/ inte 

producerades korrekt ersattes den i 52,4 % av fallen med /j/, i 22,2 % med /l/, i 12,7 % med 

/d/ och i 12,7 % med andra fonem. Då /r/ ersattes av /d/ skedde alla utom en av ersättningarna 

i ordet ”gräsklippare”. Majoriteten av barnen som gjorde denna ersättning ingick i första 

åldersgruppen.  

 

  



16 
 

Tabell 4. Etablerade och ej etablerade konsonantfonem utifrån artikulationssätt för hela 

åldersgruppen 3;0-3;11;31. 

 Etablerade konsonantfonem Ej etablerade konsonantfonem 

Fonem Andel barn 

med fonem 

etablerat (%) 

Fonem Andel barn 

med fonem 

etablerat (%) 

Tonlös klusil /p/ 

/t/ 

/k/ 

98,6 

98,6 

98,6 

/ʈ/ 61,8 

Tonande klusil /b/  

/d/ 

/ɡ/  

98,6 

91,3 

94,2 

/ɖ/ 87,0 

Tonlös frikativa /f/ 

/h/ 

97,1 

98,6 

/s/  

/ɕ/ 

/ɧ/ 

69,6 

62,3 

39,1  

Tonande 

frikativa 

/j/ 100,0 /v/  85,5 

Nasal /m/ 

/n/ 

/ŋ/ 

100,0 

100,0 

97,1 

  

Lateral   /l/ 

 

89,9 

Tremulant   /r/  58,0  

 

5.3. Vokalfonem 

Det förekom vokalavvikelser hos 50,7 % av treåringarna. Av dessa skedde 67,4 % av 

vokalavvikelserna på en betonad stavelse, varav en av avvikelserna skedde på en stavelse med 

bibetoning. De resterande 32,6 % av avvikelserna inträffade på obetonade stavelser.  

 

Samtliga vokaler substituerades vid minst ett tillfälle. De slutna, främre vokalerna /i/ och /y/ 

var de som substituerades mest, 27,3 % vardera av samtliga vokalavvikelser. Den slutna, 

centrala vokalen /ʉ/ substituerades vid 13,6 % av fallen.  
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5.4. Strukturavvikelser  

Den vanligaste strukturavvikelsen som inträffade hos barnen var assimilation, vilket förekom 

hos 65,2 % av treåringarna (se tabell 5). Genomsnittet på antalet strukturavvikelser per barn 

var 2,7 avvikelser. För första halvårsgruppen var genomsnittet på 3,3 strukturavvikelser, med 

en standardavvikelse på 2,9. Hos den andra halvårsgruppen låg genomsnittet på 2,2 

strukturavvikelser, med en standardavvikelse på 1,9. Reduplikation förekom hos 2,9 % av 

treåringarna.  

 

Tabell 5. Andelen förekommande strukturavvikelser hos samtliga treåringar.  

Typ av strukturavvikelse Förekomst hos andel barn (%) 

Assimilation 65,2 % 

Epentes 49,3 % 

Metates 36,2 % 

Reduplikation 2,9 % 

 

Det förekom förenkling av konsonantförbindelse hos 60,9 % av treåringarna. Hos första 

halvårsgruppen var det i genomsnitt 4,5 förenklingar av konsonantkombinationer som gjordes 

per barn, med en standardavvikelse på 5,5 förenklingar. I andra halvårsgruppen var det i 

genomsnitt 3,4 förenklingar, med en standardavvikelse på 5 förenklingar.  

 

Samtliga treåringar klarade av att producera fyrstaviga ord. Det var 24,6 % av treåringarna 

som vid något tillfälle under testningen utelämnade obetonad stavelse. 15,9 % av dem 

utelämnade obetonad stavelse endast vid ett tillfälle, medan 5,8 % utelämnade vid två 

tillfällen och 2,9 % vid tre tillfällen.  

 

Det förekom strykning av enskild konsonant hos 66,7 % av barnen i hela åldersgruppen. En 

majoritet av strykningarna skedde i orden ”nyckelpiga” och ”igelkott”, där /l/ utelämnades. 

Strykningar i final position både på ord- och stavelsenivå skedde vid ett flertal tillfällen.  

 

6. Diskussion 
Resultatet av föreliggande studie är att tolv konsonantfonem var etablerade hos svensktalande 

treåringar med typisk språkutveckling. De fonemen som vållade mest svårighet var /ɧ/, /r/, /ʈ/ 

samt /ɕ/. Genomsnittlig PWC var 61,3 % och genomsnittlig PPC var 88,7 %. Förekomst av 
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assimilation, metates och epentes, förenkling av konsonantförbindelse, vokal- och 

konsonantsubstitution, reduplikation samt utelämning av obetonad stavelse och enskild 

konsonant hittades. Den mest förekommande avvikelsen var substitution medan den minst 

förekommande var reduplikation.  

 

6.1. Resultatdiskussion 

6.1.1. Konsonantfonem 

Fonemen /p/, /b/, /m/, /n/, /ŋ/, /t/, /d/, /k/, /ɡ/, /j/, /h/ och /f/  var etablerade medan fonemen /ɧ/, 

/r/, /ʈ/, /ɕ/, /s/, /v/, /l/ och /ɖ/ inte var etablerade. Detta är i enlighet med svensk litteratur som 

framhåller att klusiler och nasaler utvecklas först medan de frikativa språkljuden utvecklas 

senare (Bjar, 2003). Det återspeglas också i litteraturen att det är de för svenskan 

språkspecifika fonemen, såsom /ɧ/ och /ɕ/, som tar längre tid att etableras (Nettelbladt, 

2007a). 

 

Vid jämförelse av fonemens etablering med en tidigare studie gjord på svensktalande 

treåringar återfinns likheter och skillnader. En likhet är att fonemen /ɕ/, /r/, /s/ är etablerat hos 

färre än 90 % av barnen (Lohmander et al., 2005). En faktor som skiljer studierna åt är 

kriterium för etablering av fonem, där den föreliggande studiens kriterium är högre. 

Ytterligare en skillnad är att fler språkljud finns representerade i föreliggande studie.  

 

I Linell och Jennische (1980) beskrivs svensktalande barns svårigheter med frikativan /s/. 

Detta är i linje med föreliggande studies resultat. I 53,3 % av de fall /s/ inte producerades 

korrekt ersattes den med /θ/. Detta kan bero på odistinkt artikulation som har en mer motorisk 

grund.  

 

Gällande en del av de konsonanter som vållade problem för barnen finns i föreliggande studie 

specificerat vilka konsonanter dessa substituerades med. Inom gruppen tonlösa frikativor sker 

ofta substitutioner till ett annat fonem inom samma fonemgrupp. Detta för att barnet kan ha 

svårigheter med att differentiera fonem med samma grupptillhörighet. Det kan grunda sig i att 

barnet har svårt att differentiera olika fonem i en och samma fonemgrupp. I de fall /s/ 

substituerades ersattes det i 83,3 % av fallen med en annan tonlös frikativa. Likartat resultat 

kan ses gällande /ɕ/. Då fonemet producerades inkorrekt ersattes det i 80 % av fallen med ett 

språkljud inom samma grupp.  
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6.1.2. Vokalfonem 

Inom tidigare forskning har det fastställts att treåringar oftast bemästrar vokalerna (Bauman-

Waengler, 2004). I föreliggande studie visas dock att vokalavvikelser förekommer hos 50,7 % 

av treåringarna. De vokalfonem som orsakade flest svårigheter var bland annat /y/ och /ʉ/. 

Detta stämmer överens med svensk litteratur som berör fonologisk utveckling (Linell & 

Jennische, 1980).  

 

6.1.3. PWC och PPC 

Resultaten på PPC i föreliggande studie var identiska med de resultat Dodd et al., (2003) 

återfann i samma åldersgrupp för engelsktalande barn. Inga statistiskt signifikanta skillnader 

mellan könen hittades gällande PWC eller PPC. Detta är i linje med resultatet i studien av 

Dodd et al., (2003) där inga statistiskt signifikanta könsskillnader hittades i åldersgruppen 3-

3;11 år.  

 

Med hjälp av PWC och PPC tas ett kvantitativt mått fram av barnets produktion. Det finns 

dock nackdelar med dessa mått. PWC och PPC tar inte hänsyn till vilken typ av avvikelse som 

sker i förhållande till målordet. Avvikelser såsom när /s/ ersätts med /θ/ och /ɧ/ ersätts med /d/ 

behandlas inom denna analys likadant. Detta kan ge en avvikande bild då dessa avvikelser har 

olika bakomliggande faktorer. Substitutionen av /ɧ/ är i detta fall mer avvikande då denna 

avvikelse sker på en fonologisk grund, medan substitutionen av /s/ mer handlar om oprecis 

tungkonfiguration (Linell & Jennische, 1980). Trots denna skillnad påverkas PPC på samma 

sätt. Gällande ersättningen av /s/ kan PWC drabbas i hög grad eftersom det förekommer ofta i 

materialet. Fonemet /ɧ/ förekommer däremot vid få tillfällen vilket då påverkar PWC i mindre 

grad. Detta är viktigt att ha i åtanke vid analys av PWC och PPC.  

 

6.1.4. Strukturavvikelser 

Vid jämförelse av avvikelser från målorden på ord-, stavelse- eller segmentnivå mellan den 

tidigare gjorda studien på svensktalande treåringar av Lohmander et al. (2005) och 

föreliggande studie, återfinns även här likheter och skillnader. En likhet är att förhållandet 

mellan förekomst av förenkling av konsonantförbindelse, assmilation och metates är 

detsamma. Förenkling av konsonantförbindelse är mest förekommande och metates minst 

förkommande. Skillnaderna är att i föreliggande studie är andelen barn där strukturavvikelser 

förekommer högre. Vad som ger denna skillnad är oklart, men barnens språk har bedömts 
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med olika bedömningsintrument och på så sätt med olika målord. Hur beräkningen av 

konsonantförbindelser har gått till påverkar resultatet också.  

 

I LINUS kortversion finns tre ord med jamb- eller anapestmönster. En fjärdedel av 

treåringarna utelämnade obetonade stavelser i dessa ord, vilket tyder på att de 

överregulariserar trokémönster. Detta är vanligt förekommande bland yngre förskolebarn 

(Nettelbladt, 2007a). 

 

6.2. Metoddiskussion 

I föreliggande studie finns ett oklart antal bortfall. Till vissa förskolor utgick e-brev med 

samtyckesblanketter som förskolepersonalen tryckte ut själva före distribution. Det finns då 

inte noterat hur många samtyckesblanketter som delades ut. Det förekom att personalen visste 

att en del barn inte uppfyllde kriterierna och därför inte delade ut blanketter till dem. Vid 

besök på förskolorna föll ytterligare barn bort på grund av sjukdom. Det är oklart hur stort 

detta bortfall var då förskolepersonalen inte tillhandahöll oss dessa samtyckesblanketter. 

 

Ett av exklusionskriterierna som skulle vara uppfyllt för att medverka i studien var att barnet 

inte varit i kontakt med logoped tidigare. Detta kriterium fanns med för att utesluta barn med 

språkstörning. Det går dock inte att säga att urvalet i studien enbart omfattades av barn med 

typisk språkutveckling. Barnen som testades var unga, vilket kan medföra att språkliga 

svårigheter ännu inte var uppmärksammade.  

 

Testerna utfördes av båda testledarna. I början var båda författarna närvarande vid 

testtillfällena, för att säkerställa att testningen genomfördes med samma tillvägagångssätt. 

Under testningen användes en tågordning av eliciteringsstrategier. Inga eliciteringsstrategier 

förutom den sista, repetition, noterades i protokollen. En notering av när valstrategi användes 

hade kunnat användas för att utvärdera vilka bilder som barnen hade svårast att benämna. 

Svårigheterna med att benämna vissa bilder antas förklara att andelen repetitioner hos barnen 

låg på 37,7 %.  

 

Vid testningen medverkade barnen väl. En del förskolepersonal hade informerat barnen om 

vad som skulle ske under testningen vilket underlättade förfarandet. I vissa fall var barnet 

avvaktande och förskolepersonalen var då med i rummet. Personalen var dock införstådd med 

att de inte skulle medverka och påverkade därför inte resultatet. Det förekom att barnet inte 
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ville säga specifika ord trots att eliciteringsstrategin repetition användes. Dessa ord ingår inte i 

analysen av de enskilda barnens resultat.  

 

Transkriberingen och analysen av testningen delades upp mellan författarna. Författarna är 

studenter på grundnivå och är oerfarna språkbedömare. Detta kan ha påverkat resultatet. Dock 

genomfördes en bedömning av hur samstämmiga författarna var i transkriptionerna och visade 

på god reliabilitet.  

 

I föreliggande studie räknas ett fonem etablerat då det produceras korrekt vid > 90 % av 

tillfällena hos > 90 % av barnen. Detta är i linje med Amayreh och Dysons (1998) tredje steg 

av ett fonems etablering. Dock varierar gränsen för etablering av ett fonem i många studier 

och i litteratur, därför bör gränsen uppmärksammas vid jämförelse med andra studier.  

 

I LINUS kortversion finns inte alla fonem representerade i alla postitioner. En del fonem 

förekommer endast vid enstaka tillfällen. Det gör att gränsen för fonemetablering vid > 90 % 

blir hög. Ett exempel är /ɧ/ som endast förekommer tre gånger i testet. Gränsen för etablering 

sänktes här till att det skulle vara korrekt producerat två av tre gånger, det vill säga 66,7 %. En 

likartad problematik förekommer också för fonemen /ʈ/, /ɖ/, /ŋ/ och /ɕ/, som inträffar enbart 

vid ett tillfälle vardera. Producerade barnet språkljudet korrekt räknades fonemet som 

etablerat. Detta kan innebära att resultaten för dessa fonem inte är helt tillförlitliga. I analysen 

har inte hänsyn tagits till fonemets position i ordet. Detta skulle specificera resultatet mer och 

eventuellt förändra resultatet.  

 

6.3. Slutsats och framtida studier 

Resultatet i föreliggande studie är i linje med tidigare studier och den litteratur som beskriver 

fonologin för åldergruppen, med undantag för högre siffror av strukturavvikelser. Hos treåriga 

barn är 67 % av svenskans konsonantfonem etablerade. Den mest förekommande avvikelsen 

är substitution medan den minst förekommande är reduplikation. 

 

I framtida studier är det önskvärt med ett större antal barn i varje halvårsintervall. Detta skulle 

ge ett säkrare underlag i analys av eventuella skillnader mellan könen och halvårsintervallen i 

materialet. Jämförelse av etablerade konsonantfonem mellan halvårsintervallen kan även 

undersökas. I föreliggande studie har endast de etablerade konsonantfonemen identifierats, 

vidare kan även detta genomföras för vokalfonem. Hänsyn har inte tagits till fonemets 
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position i ordet, vilket även är något som kan undersökas vidare. Fler insamlingar av 

referensmaterial till LINUS är önskvärt för att öka tillförlitligheten.   
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1: Fonemens fonetiska skrift med exempelord från LINUS 

 

 Artikulationssätt/-

ställe 

Fonem Exempelord 

Konsonant utifrån 

artikulationssätt  

Tonlös klusil /p/ Penna 

/t/ Tupp 

/ʈ/ Hjärta 

/k/ Keps 

Tonande klusil /b/ Bebis 

/d/ Docka 

/ɖ/ Garderob 

/ɡ/ Gaffel 

Tonlös frikativa /f/ Fyra 

/h/ Handduk 

/s/ Sover 

/ɕ/ Kyckling 

/ɧ/ Sked 

/ʂ/ Fors* 

/θ/ eng. think* 

Tonande frikativa /j/ Lejon 

/v/ Visp 

Nasal /m/ Matta 

/n/ Näsa 

/ŋ/ Kyckling 

/ɳ/ Barn* 

Lateral /l/ Lejon 

/ɭ/ Farlig* 

Tremulant /r/ Röd 

Vokal utifrån 

artikulationsställe 

Sluten, främre /i/ Kniv 

/y/ Fyra 

Sluten, central /ʉ/ Handduk 

Halvsluten, främre /ø/ Snögubbe 

Halvsluten, central /ɵ/ Tupp 

*Förekommer ej i LINUS.  
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8.2. Bilaga 2: Information till enhetschef 

 

Vi är sex stycken studenter som studerar termin 5 på logopedprogrammet vid Linköpings 

Universitet. Vi kommer under höst- och vårterminen skriva våra kandidatuppsatser. Dessa 

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

screeningsmaterial. Detta test 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 verktyg, vanligast i form av ett test. Ett 

nytt sådant test är nu under utveckling. För att testet ska kunna användas som 

bedömningsmaterial behöver det testas på barn som inte har några språksvårigheter, och det är 

just detta våra uppsatser kommer beröra. Vi kommer parvis skriva tre olika uppsatser med 

inriktning mot tre olika åldersgrupper. Dessa uppsatser ingår i samma projekt och det är 

därför vi kontaktar er gemensamt. 

 

Vi ska genomföra testet på barn i åldersspannet 3-6 år och hoppas på att kunna komma ut till 

förskolor för att träffa barnen. Testningen 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. Barnen kommer att redovisas i grupper om kön och ålder, där de är avidentifierade. 

Inga individuella bedömningar kommer utföras. Medverkan är frivillig och kan avbrytas när 

som helst. Barnen uppfattar ofta testet som roligt och lättsamt. 

 

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

åldern ute på förskolor. Vi undrar därför om vi kan kontakta förskolechefer inom ditt område, 

för att i ett senare skede kunna kontakta pedagoger och målsmän? 

 

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

att kontakta oss via e-post. 

 

Vänliga hälsningar  

Anna Nilsson  Ellen Sirén 

annni977@student.liu.se   ellsi321@student.liu.se 

Fanny Pehrson  Rebecka Netin 

fanpe378@student.liu.se  rebne308@student.liu.se 

Hanna Lawrence  Erika Henriksson 

hanla012@student.liu.se  erihe451@student.liu.se 

 

Handledare 

Inger Lundeborg Hammarström Universitetslektor, inger.lundeborghammarstrom@liu.se  

mailto:annni977@student.liu.se
mailto:ellsi321@student.liu.se
mailto:fanpe378@student.liu.se
mailto:rebne308@student.liu.se
mailto:hanla012@student.liu.se
mailto:erihe451@student.liu.se
mailto:inger.lundeborghammarstrom@liu.se
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8.3. Bilaga 3: Information till förskolechef 

 

Vi är sex stycken studenter som studerar termin 5 på logopedprogrammet vid Linköpings Universitet. 

Vi kommer under höst- och vårterminen skriva våra kandidatuppsatser. Dessa kommer utgöra en del i 

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

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 verktyg, vanligast i form av ett test. Ett nytt sådant test är nu under 

utveckling. För att testet ska kunna användas som bedömningsmaterial behöver det testas på barn som 

inte har några språksvårigheter, och det är just detta våra uppsatser kommer beröra. Vi kommer parvis 

skriva tre olika uppsatser med inriktning mot tre olika åldersgrupper. Dessa uppsatser ingår i samma 

projekt och det är därför vi kontaktar er gemensamt. 

 

Vi ska genomföra testet på barn i åldersspannet 3:0–5:11 år och hoppas på att kunna komma ut till 

förskolor för att träffa barnen. Testningen 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. Barnen kommer att redovisas i 

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

Medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst. Barnen uppfattar ofta testet som roligt och 

lättsamt. 

 

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

ute på förskolor. 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 samt inga kända 

hörselproblem. Dessa kriterier är ingenting ni behöver ta hänsyn till i nuläget utan är endast 

formulerade i informativt syfte. Om vi får lov att besöka er förskola kommer pedagoger och målsmän 

informeras och urvalet kommer ske efter detta. I samtyckesbreven kommer målsmän få svara på frågor 

om de kriterier som tidigare nämnts.  

 

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

vi nu kontaktar er. Vi vänder oss till er för att få tillstånd att kontakta pedagoger och målsmän för barn 

på förskolan/förskolorna. Vi strävar efter att få besöka förskolorna under november-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. Om ni vill medverka i studien vänligen kontakta någon av 

nedanstående personer.  

 

Vänliga hälsningar 

Anna Nilsson   Ellen Sirén 

annni977@student.liu.se   ellsi321@student.liu.se 

Fanny Pehrson  Rebecka Netin 

fanpe378@student.liu.se  rebne308@student.liu.se 

Hanna Lawrence  Erika Henriksson 

hanla012@student.liu.se  erihe451@student.liu.se 

Handledare: Inger Lundeborg Hammarström, inger.lundeborghammarstrom@liu.se   
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8.4. Bilaga 4: Informations- och samtyckesbrev till målsman 

 

Vi är två stycken studenter som studerar termin 5 på logopedprogrammet vid Linköpings 

Universitet. Under höst- och vårterminen kommer vi skriva vår kandidatuppsats. Den kommer 

utgöra en del av ett större arbete för att ta fram referensmaterial till ett nytt logopediskt 

screeningsmaterial. Detta test 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 verktyg, vanligast i form av ett test. Ett 

nytt sådant test är nu under utveckling. För att testet ska kunna användas som 

bedömningsmaterial behöver det testas på barn som inte har några språksvårigheter, och det är 

just detta vår uppsats kommer beröra.  

 

Vi ska genomföra testet på barn i åldersspannet 3:0-3:11år. Testningen 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. Barnen kommer att redovisas i grupper om kön och ålder, där de är 

avidentifierade. Inga individuella bedömningar kommer utföras. Medverkan är frivillig och 

kan avbrytas när som helst. Barnen uppfattar ofta testet som roligt och lättsamt. 

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 och inga kända 

hörselproblem.  

 

Vänligen fyll i svarstalongen och lämna till förskolepersonalen så snart som möjligt.  

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Hanna Lawrence  Erika Henriksson 

hanla012@student.liu.se  erihe451@student.liu.se 

 

Handledare: Inger Lundeborg Hammarström, inger.lundeborghammarstrom@liu.se 
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Svarstalong avseende barns medverkan i benämningstest 
 

 

 

Kryssa i den ruta som passar bäst in på ditt barn:  

     JA NEJ 

Mitt barn har svenska som modersmål     

 

Mitt barn har/har haft känd hörselnedsättning    

 

Mitt barn har varit i kontakt med logoped tidigare    

 

 

 

 

Ja, mitt barn får delta i studien som beskrivits i informationsbrevet 

 

Nej, mitt barn får inte delta i studien som beskrivits i informationsbrevet 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Barnets namn  

 

________________________________________________________________________ 

Födelsedata (ååååmmdd)  

 

________________________________________________________________________ 

Målsmans/målsmäns underskrift  

 

________________________________________________________________________  

Namnförtydligande/-n 

 

________________________________________________________________________  

Ort, datum  

 

 

 

Inlämnas till förskolepersonalen senast______________________  
 

 

Tack för din medverkan! 

 


