
 

 

 

 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 

Kandidatuppsats i logopedi, 15 hp 

Vårterminen 2014 

ISRN LIU-IKE/BSLP-G--14/009--SE 

 

 

Fonologi hos femåriga barn med  
svenska som modersmål 

 
Referensmaterial till bedömningsmaterialet LINUS kortversion 

 

 

 

 
 

Anna Nilsson 

Ellen Sirén 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 

Kandidatuppsats i logopedi, 15 hp 

Vårterminen 2014 

ISRN LIU-IKE/BSLP-G--14/009--SE 

 

 

Fonologi hos femåriga barn med  
svenska som modersmål 

 
Referensmaterial till bedömningsmaterialet LINUS kortversion 

 

 

 
 

Anna Nilsson 

Ellen Sirén 

 

 

 

Handledare:  

Inger Lundeborg Hammarström 

 

 



 

 

Abstract 

 

When language difficulties are seen in children, contact with a Speech and Language 

Pathologist is necessary in order to identify what type of speech difficulty the child has and 

what kind of intervention to use. A linguistic aspect that should be investigated is the 

phonological ability which is commonly examined with a test. LINUS is a test that is newly 

developed and is used in the present study to investigate the phonology in children with 

typical development, aged 5-6 years. 

 

The aim of this study was to investigate the phonology of typically developing Swedish 

children and provide reference data for the short version of the assessment material LINUS 

for children aged 5-6 years. A further aim was to compare the results between the genders and 

between children aged 5-5;6 and 5;6-6 years.  

 

All participating children had Swedish as their native language, had reported normal hearing 

and had no ongoing or previous contact with a speech and language pathologist. The whole 

group consisted of 70 children. In this group the distribution included 35 boys and 35 girls, 

and 32 children in the younger group and 38 in the older group.    

 

The results show that 5-year-old children with Swedish as their native language have good 

phonological skills and have established all phonemes except /s/ and /r/. A statistic significant 

gender difference regarding the establishment of the phoneme /r/ was seen in favour of the 

girls.  

 

 

 

 

 

Key words: phonology, phonological development, LINUS, acquisition of phonemes, 

reference data 

 



 

 

Sammanfattning 

 

När språkliga svårigheter uppträder hos barn är kontakt med logoped aktuell för att kunna 

identifiera vilken typ av svårighet som föreligger hos barnet och för att kunna planera 

interventionen. En språklig aspekt som bör undersökas är den fonologiska förmågan som 

vanligen undersöks med hjälp av ett test. LINUS är ett sådant test som nyutvecklat och 

används i föreliggande studie för att undersöka fonologin hos barn i åldrarna 5-6 år med 

typisk utveckling.  

 

Syftet i föreliggande studie var att undersöka fonologin hos barn med typisk utveckling och ta 

fram referensdata för kortversionen av LINUS för barn i åldrarna 5-6 år. Av intresse var även 

att undersöka om det förelåg skillnader i resultat mellan pojkar och flickor och mellan 

åldrarna 5-5;6 och 5;6-6. 

 

De barn som deltog i studien hade alla svenska som modersmål, ingen hade känd 

hörselnedsättning eller någon tidigare eller pågående kontakt med logoped/talpedagog. Hela 

gruppen bestod av 70 barn; 35 pojkar och 35 flickor. Halvårsintervallen bestod av 32 yngre 

barn och 38 äldre barn. 

 

Resultatet visar att barn i 5-årsåldern har god fonologisk förmåga och har etablerat samtliga 

fonem bortsett från /s/ och /r/. En statistiskt signifikant skillnad mellan könen avseende 

etablering av fonemet /r/ framkom, där fonemet föreföll svårare bland pojkarna. 
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1. Inledning 

Tal- och språkutveckling sker oproblematiskt hos de flesta barn. Emellertid finns det en grupp 

barn som inte utvecklas som förväntat och dessa kommer i allmänhet till logoped för 

bedömning. Logopeden behöver i sin utredning tillgång till tillförlitliga bedömningsmaterial 

för att avgöra huruvida språkliga svårigheter föreligger hos ett barn. LINUS är ett nyutvecklat 

material som undersöker barns fonologiska förmåga och har framarbetats vid avdelningen för 

logopedi vid Linköpings Universitet. Materialet har tagits fram vid för att genomföra 

bedömningar av barn i det svenska delprojektet i det multinationella forskningsprojektet ”The 

cross-linguistic study of protracted phonological development”. För att LINUS-materialet i 

framtiden ska kunna användas i klinisk verksamhet måste referensvärden för barn med typisk 

språkutveckling tas fram, vilket motiverar föreliggande studie. 

 

2. Bakgrund  

 

2.1 Definition av fonologi och fonem  

Fonologi kan definieras som läran om hur språkljud (fonem) kombineras till att forma ord och 

andra lingvistiska enheter (Kent, 2004). Varje språk har specifika regler för hur fonem får 

kombineras och organiseras för att kunna användas i muntlig kommunikation (Ahlsén & 

Nettelbladt 2008). I fonologi ingår också prosodi som är ett gemensamt namn på rytm, 

betoning, intonation och kvalitet (Nettelbladt, 2007). 

 

Ett fonem är den minsta betydelseskiljande ljudenheten i ett angivet språk. Genom att 

kombinera olika fonem kan olika ord formas. Fonem kan delas in i konsonanter och vokaler. 

(Flahive & Hodson, 2010). Det svenska språkets fonemsystem består av 18 konsonanter och 

18 vokaler (Nettelbladt & Salameh, 2007).  

 

2.2 Fonologisk utveckling 

Grunden för utvecklingen av fonem består dels av en biologisk komponent av talmotoriska 

färdigheter som behövs för att kunna artikulera språkets fonem vuxenlikt, men också av en 

kognitiv-lingvistisk komponent som innefattar inlärning av det fonologiska systemet i det 

aktuella språket. Den kognitiv-lingvistiska delen består av minne, igenkänning och lagring av 

ord i barnets mentala lexikon (Stoel-Gammon, 2011). I tidig språkutveckling har barn från 
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början ett universellt vokaliseringsmönster som senare kommer att utvecklas och bli mer likt 

det språk som barnet omges av (Westmann & Miranda, 2004; Majorano & D´Odorico, 2011).  

Det är av stor vikt att tidigt kunna uppfatta och urskilja språkljud eftersom dessa förmågor är 

avgörande för den framtida fonologiska utvecklingen. Det finns ett starkt samband mellan 

barnets fonologiska och lexikala utveckling, där fonologin gradvis blir mer lik en vuxens i 

takt med att vokabulären utvidgas (Stoel-Gammon, 2011). Vid fyra års ålder har ett barn med 

typisk utveckling uppnått en språklig nivå som i stora drag kan mätas med en vuxens uttal och 

grammatik. Det är emellertid naturligt att barn varierar i sin utvecklingstakt. Föreligger en 

lång fördröjning av utvecklingen bör detta uppmärksammas eftersom det kan röra sig om en 

språkstörning (Westerlund, 1994). Tabell 1 visar vid vilken ålder svenska barns fonem 

etableras.   

 

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

 

Etablering 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, g, ŋ, f, l, s, (ofta realiserat som [θ]) 

betoning- och accentkontraster, konsonantförbindelser. 

/iː ɪ, eː e, ɛ, øː ø, yː ʏ, ʉː ɵ, ʊ, ɔ/ 

vokalkvalitet 

 

Etablerat efter 6 års ålder 

 

ɧ, ɕ, r, supradentaler 

 

 

2.2.1 Etablering av fonem 

Etableringen av samtliga fonem brukar för de flesta barn vara avslutad vid skolåldern. Fonem 

som förefaller svåra för vissa fem- och sexåriga barn är /l/ samt de frikativa ljuden /ʃ, ɕ, ɧ/, 

men problematiken i dessa fonem ligger snarare i uttalet än att fonemen saknas i barnens 

fonologiska system (Arnqvist, 1993).  Samma uttalsproblematik gäller även fonemen /r/ och 

/s/ som kan kvarstå hos barn i fem till sju års ålder (Linell & Jennische, 1980). En amerikansk 

studie av Porter & Hodson (2001) visar att barn förvärvar /l/ mellan fyra och fem års ålder och 

/r/ mellan fem och sex års ålder. Samma studie visar att konsonantförbindelser ska vara 

etablerade vid fyra års ålder. Eneskär (1978) har i en svensk studie undersökt vilka 

konsonantsubstitutioner som var vanliga, samt vilka fonem som var svårast i 

konsonantförbindelser bland fyra och sex år gamla barn. I studien visades att /ʃ, ɕ, r/ hade 

högst felprocent vad gäller konsonantsubstitutioner och att /r/ var svårast att producera i 

konsonantförbindelser. Fonemet /s/ ska vara etablerat vid fyra till sex års ålder, men det är 

inte ovanligt att ljudet vid denna ålder realiseras interdentalt, /θ/, vilket vanligen benämns som 
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läspning eller interdentalisering (Nettelbladt & Salameh, 2007). Att det är svårt för många 

barn att artikulera ett skarpt /s/ kan bero på många saker såsom luckor i tandraden som följd 

av att barnet tappat sina mjölktänder, odistinkt tungartikulation eller bestående uttalsvanor att 

artikulera ljudet felaktigt. Dessa faktorer kan påverka barnets produktion av /s/, som kräver 

hög precision för att kunna uttalas vuxenlikt (Linell & Jennische, 1980).  

2.2.2 Förenkling av strukturer i ord 

Fonologiska förenklingar kan förklaras i termer av fonologiska förenklingsprocesser som 

förekommer i barns språkliga utveckling. Dessa processer kan delas in i två funktionella 

kategorier; syntagmatiska processer som förändrar struktur eller fonem i ett ord och 

paradigmatiska processer som involverar substitutioner av specifika fonem oberoende av hur 

ordet ser ut (Vihman, 2004; Nettelbladt, 2007; Flahive & Hodson, 2010). För barn i 

femårsåldern är förenkling av konsonantförbindelser en vanlig syntagmatisk process som 

innebär att barnet förenklar förbindelser genom att utelämna en eller fler efter varandra 

följande konsonanter. Denna typ av förenkling kan ske på olika sätt beroende på hur 

målförbindelsen ser ut (Nettelbladt, 2007; Linell & Jennische, 1980). Andra syntagmatiska 

processer som förekommer hos barn i femårsåldern är assimilation, som innebär att ett fonem 

påverkas och får samma karaktär som ett annat fonem i samma ord, och metates, som är en 

process där det sker ett platsbyte mellan två fonem (Flahive & Hodson, 2010). Hodson och 

Paden (1981) undersökte vilka processer som var vanligt förekommande bland barn mellan 

fyra och fem års ålder. Både assimilationer och metateser förekom hos både barn med typiskt 

utveckling och barn med språkstörning.  

2.2.3 Etablering av vokaler 

Etablering och avvikelser av vokaler är inte lika välstuderade inom språkforskningen. Ett skäl 

till detta är att de är mer ovanligt förekommande än konsonantavvikelser. I en studie av 

Pollock & Berni (2003) av engelskspråkiga barn visades att typiskt utvecklade barn i åldrarna 

60-71 månader hade 99 % Percentage Vowels Correct (PVC). Det bör tilläggas att i studien 

accepterades dialektala variationer och allofoner. I en annan studie åskådliggjordes en snarlik 

procentsats hos engelskspråkiga barn i samma åldersgrupp (Dodd, Holm & Crosbie, 2003).  

Vad gäller svenskspråkiga barn ska samtliga vokaler ha förvärvats mellan fyra och sex års 

ålder (Nettelbladt, 2007).  
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2.2.4 Prosodiska mönster 

Ett barn måste även tillägna sig regler för ett språks prosodi vad gäller betonings- och 

accentmönster. Det som avgör en stavelses betoning är dess ökade duration och markanta 

förändring av tonhöjden (Engstrand, 2004). Vanligt förekommande i tidig fonologisk 

utveckling är att en obetonad stavelse utelämnas, särskilt om den obetonade stavelsen följs av 

en betonad stavelse (Nettelbladt, 2007). Ordaccenter beror, till skillnad från betoning, endast 

på hur grundtonen varierar i ett specifikt ord. Detta innebär att två ord som har samma 

segment-, betoning-, och kvantitetstruktur men olika tonalt förlopp kan låta olika. Svenskan 

skiljer på två olika tonala förlopp som benämns accent 1 och accent 2.  Accent- och 

betoningsmönster ska vara etablerade mellan fyra och sex års ålder (Nettelbladt, 2007). I 

studier på svenska barn har det visats att barn med typisk utveckling kan ha problem vad 

gäller ovan nämnda prosodiska aspekter, men att hos barn med språkstörning är dessa 

problem mer omfattande (Samuelsson & Nettelbladt, 2004; Samuelsson & Löfqvist, 2006).  

 

2.3 Könsskillnader  

Jämförelser mellan pojkar och flickor har gjorts i många studier avseende språkutveckling 

med varierande resultat. Westerlund (1994) utförde en longitudinell studie på svenska barn 

där barnens resultat vid fyra respektive sju års ålder indikerade statistiskt signifikanta 

skillnader mellan pojkar och flickor vad gäller fonologiska svårigheter. I en tidigare studie 

utförd av Eneskär (1978), där fonem i konsonantförbindelser undersöktes hos barn i fyra och 

sex års ålder, uppträdde ingen statistiskt signifikant skillnad mellan könen. Holm, Crosbie & 

Dodd (2007) studerade ordproduktion hos 409 barn med typisk utveckling i åldrarna tre till 

sex år. Både fonologi och lexikon undersöktes och en statistiskt signifikant skillnad mellan 

pojkar och flickors resultat kunde urskiljas hos barn i åldrarna 3;6-5;11. I en tidigare studie av 

samma författare påvisades en statistiskt signifikant skillnad mellan könen bland barn i 

åldrarna 5;6-6;11, men i yngre åldersgrupper identifierades ingen skillnad (Dodd et al., 2003). 

I samtliga studier där skillnader har redovisats har flickor varit högst presterande. 

 

2.4 Kriterier för etablering av fonem  

En gränsdragning uttryckt i procent kan användas för att bestämma när ett fonem skall anses 

vara etablerat. Olika studier anger procentsatser och dessa varierar mellan 50 % och 100 %. 

Variationen bland barn i den fonologiska utvecklingen gör det svårt att avgöra i vilken ålder 

etableringen sker (Sander, 1972). Sander (1972) diskuterade detta och kom fram till att 
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etableringen sker under en längre period som varierar mellan fonemen. Därför föreslog 

författaren att etableringen börjar när 50 % av den studerade gruppen kan producera fonemet i 

två av tre positioner och fortsätter fram till att 90 % klarar det.  I en arabisk studie av 

Amayreh & Dyson (1998) föreslås en modifierad version av Sanders förslag till kriterier för 

etablering. Författarna delar upp etableringen i tre steg; 1) 50 % av barnen i en åldersgrupp 

producerar fonemet korrekt i två av tre positioner, 2) 75 % av barnen i en grupp producerar 

fonemet korrekt i alla positioner och 3) 90 % av barnen i en grupp uttalar fonemet korrekt i 

alla positioner. Dessa steg anger gradering av utvecklingen av etableringen av fonem, där 

stegen beskrivs i termer av ”bruklig produktion”, ”förvärvande” och ”bemästrande”. 

 

2.5 Normdata och referensvärden 

För att en normering ska vara tillämpbar på populationen krävs ett tillräckligt stort stickprov 

som bör inkludera varierande sociolingvistiska grupper såsom kön, socioekonomisk status och 

gemensamt språk. I en normering kan även barn med språkliga svårigheter inkluderas för en 

mer representativ normalfördelning (Dodd et al., 2003). I föreliggande studie är inte barn med 

språkstörning inkluderade, varför datasamlingen inte kan sägas ge normdata. Resultaten bör 

istället ses som referensvärden. När standardiserade test används som instrument vid 

fonologisk bedömning kan referensvärden användas för att bestämma om ett barn producerar 

samma antal korrekta fonem som andra barn i samma ålder. Vid framtagande av nya material 

är det därför önskvärt att referensvärden insamlas för olika åldersgrupper. Vad gäller dessa 

värden är det viktigt att veta vilka kriterier som angetts för etablering av fonem (Core, 2011). 

 

2.6 PWC och PPC  

För att bedöma hur ett barn presterar på ett test som mäter språkliga färdigheter kan olika mått 

användas för att redovisa resultatet av testningen. En typ av mått är Percentage of Words 

Correct (PWC), som mäter hur stor andel ord i ett givet material som uttalas korrekt 

(Lundeborg & Mcallister, 2007). När intresset ligger i att se hur produktionen av fonem yttrar 

sig, kan måttet Percentage Phonemes Correct (PPC) användas som anger andelen korrekta 

fonem av totalt antal uttalade fonem i vuxet måluttal. PPC har sitt ursprung i formeln för 

Percantage Consonant Correct (PCC) som är en analysmetod utvecklad av Shirberg & 

Kwiatkowski (1982). I en studie av Dodd et al. (2003) uppmättes olika PPC-värden för 

engelskspråkiga barn med typisk språkutveckling i åldrarna tre till sju år. Medelvärdet för 

åldersintervallen 4;0-5;5 var 93,4 % och för 5;6-7;0 var det 97 %.    
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2.7 Fonologisk bedömning 

Ett fonemtest används ofta i klinisk verksamhet vid bedömning av fonologisk förmåga och 

bör innefatta samtliga svenska fonem i initiala, mediala och finala positioner samt att fonemen 

bör variera i olika konstellationer (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Hansson, 2008). Ett 

fonemtest bör även innehålla varierande betoningsmönster, konsonantförbindelser i olika 

positioner samt både enstaviga och flerstaviga ord (Bérubé & Stemberger, 2010). 

Screeningmaterial används främst i syfte att upptäcka förekomst av språkliga svårigheter hos 

barn. Ett screeningtest ska gå snabbt att genomföra och om misstanke om svårigheter uppstår 

hos bedömaren bör en framtida utförlig bedömning av logoped planeras (Hanson & 

Nettelbladt, 2007). Främsta syftet är alltså inte att diagnosticera utan att genomföra en mindre 

kartläggning (Hanson, 2010; Westerlund, 1994). Bilder i ett fonemtest bör vara baserade på ett 

ordförråd som är bekant för så många barn som möjligt för att inte lexikala begränsningar ska 

kunna påverka resultatet (Hanson & Nettelbladt, 2007; Bréubé & Stemberger, 2010).   

2.7.1 Bedömningsmaterialet LINUS 

Det fonologiska bedömningsmaterialet LINUS har tillkommit inom ramen för det svenska 

deltagandet i ”The cross-linguistic study of protracted phonological development” som är ett 

större multinationellt forskningsprojekt. I projektet undersöks fonologisk utveckling och 

avvikelser i 13 olika språk med material som är skapat för de olika språken enligt samma 

principer (Bérubé, D., Bernhardt, B.M., Harvey, S., Dacquay, S., Stemberger, J.P. & 

Marinova-Todd, S.H., 2010). Det svenska testet föreligger i två versioner; ett fulltest och en 

kortversion. Den fullständiga versionen består av 107 målord och kortversionen av 40 målord. 

Kortversionen återspeglar den fullständiga versionen gällande olika typer av ord (Blumenthal 

& Lundeborg Hammarström, 2013).  Testet är nyutvecklat och behov av referensdata 

föreligger, vilket motiverar föreliggande studie i vilken referensdata till kortversionen samlas 

in i åldersgruppen 5;0-5;11;31 år. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka fonologin hos barn med typiskt utveckling i 

åldrarna 5;0-5;11;31 år och ta fram referensdata för kortversionen av bedömningsmaterialet 

LINUS. 

3.1 Frågeställningar  

- Vilka fonem är etablerade bland barnen i åldersgruppen? 

- Skiljer sig resultaten mellan könen respektive åldersgrupperna 5;0-5;5;31 och 5;6-

5;11;31?  

4. Metod 

4.1 Deltagare 

Målet var att genomföra undersökningen på 70 stycken barn samt att uppnå en jämn kön- och 

åldersfördelning.  

4.1.1 Kontaktförfarande 

Uppsökande av 70 deltagande barn gjordes genom kontakt med 16 stycken förskolor i två 

kommuner i sydöstra Sverige. Via kommunernas hemsidor inhämtades statistisk information 

för att hitta områden som ligger närmast genomsnittet av Sveriges befolkning vad gäller 

förvärvsinkomst, utbildningsnivå och sysselsättningsgrad. När representativa områden 

identifierats kontaktades ansvarig chef för samtliga förskolor i respektive kommun med 

förfrågan om tillåtelse att kontakta förskolechefer.  Därefter kontaktades förskolecheferna via 

e-post med förfrågan om att kontakta förskolornas pedagoger. I telefonsamtal tillfrågades 

pedagoger på förskolorna om att hjälpa till med distribuering av samtyckesblanketter och 

informationsbrev till vårdnadshavare (se bilaga 1). Vårdnadshavare som lämnade ifylld 

samtyckesblankett till förskolan godkände deltagande i studien eftersom blanketten endast 

behövde fyllas i om det fanns intresse för deltagande. 

4.1.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

För deltagande i studien krävdes att barnen skulle vara mellan 5;0-5;11;31 år gamla och att de 

skulle ha svenska som modersmål. De skulle vidare inte ha någon känd hörselnedsättning, 

eller haft någon tidigare eller pågående kontakt med logoped/talpedagog. För att säkerställa 

att barnen uppfyllde kraven för deltagande fick vårdnadshavare besvara på frågor med och ja-

och nej-alternativ kring ovan nämnda kriterier. 
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4.1.3 Urvalsprocess               Deltagande        Bortfall 

Informations- och samtyckesbrev skickades ut till 

samtliga femåringar på de förskolor som godkänt 

deltagande i studien. Totalt skickades 211 

stycken samtyckesblanketter ut och av dessa 

lämnades 110 stycken in till pedagogerna, se 

figur 1.  Det var 29 barn som inte deltog i 

testningen på grund av förhinder såsom sjukdom, 

ledighet eller att barnet helt enkelt inte ville. 

Totalt testades 81 barn, men i efterhand 

exkluderades 11 av dessa på grund av att de inte 

föll inom ramen för inklusionskriterierna eller att de valdes bort för att uppnå en jämn köns- 

och åldersfördelning. Anledningen till att barnen som exkluderades fick genomföra testningen 

ändå berodde enbart på att barnen var inställda på att få delta. Eftersom det i urvalsprocessen 

eftersträvades en jämn köns- och åldersfördelning valdes vissa deltagare bort allteftersom 

kvoterna för respektive grupp fylldes. Tabell 2 illustrerar den slutgiltiga fördelningen. 

 

Tabell 2. Köns- och åldersfördelning samt medelålder i månader och standardavvikelser för samtliga barn 

Åldersgrupp Antal ♀/♂ Totalt Medelålder i månader 

(SD) 

5;0-5;5;31 12/20 32 63 (1,6) 

5;6-5;11;31 23/15 38 69 (1,6) 

Totalt 35/35 70 66 (3,3) 

 

4.2 Testförfarande 

4.2.1 Pilotstudie 

För att planera testförandet och bedöma tidsåtgången genomfördes en pilotstudie omfattande 

ett barn.  Barnet valdes ut från bekantskapskretsen och uppfyllde alla kriterier för deltagande i 

studien. Pilotstudien har inte räknats med i resultatet. 

 

4.2.2 Material 

I föreliggande studie har kortversionen av det fonologiska bedömningsmaterialet LINUS 

använts. Bilderna i materialet, som illustrerar målorden, är fotografiska och presenteras via 

211 barn 

110 barn 

81 barn 

70 barn 

101 lämnade inte in samtycke 

29 ville/kunde inte delta 

11 exkluderades 

Figur 1. Deltagande och bortfall i urvalsprocessen 
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datorskärm eller läsplatta. De 40 målord som är inkluderade i kortversionen kan beskådas i 

bilaga 2.    

4.2.3 Testgenomförande 

Testningen utfördes enskilt med varje barn i ett rum avskilt från övrig aktivitet på förskolan. 

Hela testtillfället ljudinspelades med en inspelningsutrustning av märket Olympus Digital 

Voice Recorder, VN-8500PC. Avståndet mellan barnets mun och inspelningsutrustningen var 

cirka 40 centimeter.  Barnet fick benämna bilderna från materialet på en datorskärm och 

tidsåtgången för genomförandet varierade mellan cirka 4-10 minuter.  En eller två bedömare 

närvarade under testtillfällena och vid de tillfällen då båda bedömarna fanns med i rummet 

utsågs alltid en som huvudansvarig. Den ansvariges uppgift var att byta bilder på 

datorskärmen samt guida och instruera barnet genom testningen, medan den andra 

bedömarens roll var mer passiv.  Fördelningen av hur många testtillfällen respektive 

bedömare fick ansvara för uppmättes vara jämn. I enstaka fall närvarade en pedagog i rummet 

vid utförandet av testningen. Samtliga pedagoger som närvarade ombads hålla sig i 

bakgrunden, vilket respekterades.   

 

Vid de tillfällen då barnet inte spontant benämnde målordet användes i första hand en 

valstrategi eller en ifyllnadsstrategi, och i andra hand ombads barnet repetera. Valstrategin 

gick ut på att målordet först presenterades följt av ett semantiskt kontrasterande ord. Ett 

exempel skulle kunna vara att fråga: "Är det en baddräkt eller ett fönster". Ifyllnadsstrategin 

gick ut på att testutföraren presenterade en mening där målordet utelämnades finalt, varefter 

barnet förväntades säga ordet som saknades. Exempelvis skulle meningen ”Man äter med 

kniv och...” kunna ha använts i testningen som ifyllnadsstrategi.  

 

4.3 Etiska överväganden 

På samtyckesblanketten godkändes deltagande med vårdnadshavares underskrift.  Varje barn 

tilldelades en kod vid testningen som användes för att märka ljudinspelningen och 

testprotokoll. Koden möjliggjorde att varje barn avidentifierades vad gäller personuppgifter, 

förskola samt ort. Ålder och kön användes endast i syfte att jämföra eventuella skillnader 

mellan grupper.  Deltagare eller undertecknad målsman hade möjlighet att ångra eller avbryta 

deltagandet om så önskades.  Ovanstående information gällande etiska överväganden fick 

föräldrarna ta del av i informationsbrevet som skickades ut i samband med 
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samtyckesblanketten. I informationsbrevet framgick även att alla resultat skulle presenteras på 

gruppnivå och att inget enskilt barns resultat skulle kunna spåras i uppsatsen. Det framgick 

även att ljudinspelningarna skulle raderas efter avslutad studie. Testutförarna eftersträvade att 

testsituationen skulle vara så lekfull och lustfylld som möjligt för att undvika att prestationen 

skulle ha en negativ inverkan på deltagarnas självkänsla. 

 

4.4 Analys 

Inledningsvis avlyssnades och transkriberades två ljudinspelningar gemensamt av båda 

uppsatsförfattarna och resterande ljudinspelningar delades upp lika dem emellan.  De ord som 

inte uttalades i enlighet med vuxet uttal av målordet transkriberades, och korrekt uttalade ord 

markerades med ett plustecken. Enstaka felsägningar som ansågs vara lexikala eller 

grammatiska misstolkningar av ord räknades bort.  Utifrån transkriptionerna gjordes sedan en 

sammanställning av barnens produktion gällande PPC och PWC. Vidare undersöktes vilka 

fonem och konsonantförbindelser som var etablerade. Vad gäller sammanställandet av 

metateser, assimilationer, ordaccent, utelämning av obetonad stavelse samt utelämning av 

fonem noterades dessa processer endast om de fanns eller inte hos varje enskilt barn. Ingen 

hänsyn har alltså tagits till hur många gånger processerna förekom hos respektive barn. 

 

För att ta reda på om ett enskilt barn hade ett fonem etablerat, valdes ett kriterium som 

innebar att barnet skulle ha >90 % korrekt uttalade fonem av de tillfällen då fonemet förekom 

i testningen. Vad gäller konsonantförbindelser valdes också gränsen >90 % för etablering hos 

varje enskilt barn. För att avgöra etablering av fonem och konsonantförbindelser för hela 

gruppen samt i gruppindelningarna, krävdes att mer än 90 % av barnen skulle ha fonemet 

etablerat. Vad gäller assimilationer, metateser samt ordaccent- och betoningsmönster har inget 

kriterievärde använts, utan i resultatet anges endast i termer av förekomst. Etableringen av 

fonem har inte påverkats när assimilationer och metateser har inträffat. Ett exempel är när 

ordet garderob har uttalats /gabɛroːd/, där både platsbyte av konsonanter och en uttalslättnad 

av /ɖ/ har skett, har inga felaktiga fonem noterats.  

 

Förenkling av konsonantförbindelser har bedömts när utelämning i den bedömda förbindelsen 

har förekommit. Om det varit ett fonem som förändrats har detta räknats som ett resultat av en 

substitution, och inte som en förenkling av en konsonantförbindelse. Exempelvis om barnet 

uttalar ett /j/ istället för /r/ i ordet orm, så har detta inte räknats som en förenkling av 
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konsonantförbindelse. Vilken typ av konsonantförbindelse som har förenklats har endast 

noterats. 

 

Eftersom fonemen  /ɖ, ʈ, ŋ, ɕ / endast förekom en gång bland målorden i materialet, valdes en 

anpassning vad gäller kriterier för dessa språkljud. Detta kriterium för etablering sattes till 

100 % för varje enskilt barn på grund av fonemens få förekomster i testmaterialet. För att hela 

gruppen skulle ha etablerat dessa fonem kvarstod kriteriet >90%. Samma kriterium sattes vid 

granskandet av enskilda konsonantförbindelser på grund av liknande förutsättningar vad 

gäller förekomst. Ytterligare en anpassning gjordes gällande fonemet /ɧ/ eftersom detta endast 

förekom vid tre tillfällen i materialet. Kriteriet sattes därför till >2/3 korrekta uttal av fonemet 

för varje enskilt barn, och för hela gruppen sattes >90%. 

 

4.5 Statistisk analys 

Alla statistiska beräkningar gjordes i programvaran IBM SPSS® Statistics 22. Analys av 

demografisk data och beräkning av medelvärden samt standardavvikelser gjordes med 

deskriptiv statistik. Jämförelser mellan åldersgrupper och kön gjordes med analytisk statistik 

(Mann Whitney U Test), där signifikansnivån sattes till p<0,05. Mann Whitney U test är ett 

icke-parametriskt test som valdes på grund av att stickprovet inte var representativt för hela 

populationen femåringar, eftersom barn som ingår i populationen exkluderades. 

 

4.6 Interbedömarreliabilitet 

Interbedömarreliabiliteten mättes genom att fyra slumpmässigt utvalda inspelningar 

transkriberades av var och en av studieförfattarna. Därefter jämfördes transkriptionerna med 

varandra för att undersöka hur stor andel fonem som överensstämde mellan bedömarna. 

Interbedömarreliabiliteten beräknades till 91 %.  

 

5. Resultat  

5.1 Resultat i hela gruppen 

5.1.1 PPC och PWC 

PPC och PWC sammanställdes gällande medelvärde och standardavvikelse för hela gruppens 

(n=70) prestation. Andelen korrekt uttalade ord var för samtliga barn 86,2% vilket motsvarar 

ett genomsnittligt resultat på sex felaktiga ord per barn. Andelen korrekt artikulerade fonem 
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uppgick till 96,8 % vilket innebar att genomsnittet för varje barn var att ha sex felaktiga 

fonem, se tabell 3.     

 

Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser gällande PWC och PPC för samtliga barn   

Enhet n Medelvärde (%) SD 

PWC 70 86,2 14,2 

PPC 70 96,8 3,5 

5.1.2 Etablerade fonem 

Samtliga barn (100 %) uttalade fonemen /p, t, f, h, l, j, m, n/ helt korrekt i alla positioner. Mer 

än 90 % av barnen uttalade även fonemen /b, d, k, g, v, ŋ, ʈ, ɖ, ɕ, ɧ/ korrekt, vilket innebär att 

dessa fonem var etablerade i gruppen. Etablerade fonem illustreras i tabell 4. 

 

Fonemet /s/ var etablerat hos 67 % av barnen och fonemet /r/ var etablerat hos 84 % av 

barnen, vilket innebär att dessa fonem inte var etablerade i åldersgruppen 5;0-5;11;31. 

Fonemet /s/ realiserades i många fall som en interdental frikativa men det förekom också 

mindre vanliga företeelser, exempelvis att /s/ uttalades som /ɕ/. Resultatet visar att 19 barn 

hade tendens till läspning men endast fyra barn substituerade /s/ med palatalen /ɕ/. Vid de 

tillfällen då fonemet /r/ inte uttalades vuxenlikt skedde i de flesta fall en substitution till /j/. 

Substitution av /r/ till /l/ förekom hos vissa barn men detta var mindre vanligt. Totalt uttalade 

11 barn /r/ som /j/ eller /l/.  

 

Samtliga vokaler var etablerade i hela gruppen.   

 

Tabell 4. Etablerade och ej etablerade fonem hos samtliga barn (5;0-5;11;31). 

Etablerade fonem 

         Klusiler:              Nasaler:         Approximant:        Lateral:         Frikativor:       Vokaler: 

p, b, t, d, ʈ, ɖ , k, g       m, n, ŋ                   j                          l              f, v, ɕ, ɧ, h         iː ɪ, eː e, ɛ, øː       

                                                                                                                                       ø, yː ʏ, ʉː ɵ, ʊ,  

                                                                                                                                       a, ɑː, ɛː, uː, oː 

Ej etablerade fonem 

         Tremulant:     Frikativa: 

                r                    s 
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5.1.3 Förenkling avseende strukturer i ord 

Samtliga konsonantförbindelser var etablerade hos >90 % av barnen i åldersgruppen. Den 

konsonantförbindelse som föreföll svårast var /kt/ (nio barn), som förekom i ordet baddräkt. 

Totalt var det två stycken barn som förenklade konsonantförbindelser fler än två gånger.  

 

Strykning av obetonade stavelser hörde till ovanligheterna och förekom endast hos tre barn i 

åldersgruppen, där två barn sa /grɛːsklɪpar/ och ett barn sa /snøːgɵb/. Ovanligt var även 

avvikande betoning som endast förekom hos tre barn. Accentavvikelser förekom inte hos 

något barn. Metateser uppträdde hos 24 % (17 barn) av barnen och 11 % (åtta barn) 

utelämnade fonem. Assimilationer var den vanligaste strukturella avvikelsen och förekom en 

till två gånger bland 43 % av barnen (30 barn).  Flest barn assimilerade på ordet garderob 

som producerades /gabɛroːb/ av 24 stycken barn. Övriga assimilationer gjordes på orden 

kyckling, gräsklippare, keps, docka, giraff och nyckelpiga. Ordet garderob orsakade även 

metateser hos sju barn. 

 

5.2 Jämförelser mellan grupper  

5.2.1 PWC och PPC 

Ett Mann Whitney U test användes för att analysera skillnader mellan halvårsintervallen och 

mellan könen. Resultatet avseende medelvärden och standardavvikelser gällande PWC samt 

PPC visas i nedanstående tabeller:  

 

Tabell 5. Medelvärden, standardavvikelser och p-värden gällande PWC i olika grupper 

Grupper n Medelvärden (%) SD p-värden 

 

Flickor/Pojkar 

 

35/35 

 

90,6/81,9 

 

9,2/17,0 

 

0,06 

Yngre/Äldre 32/38 84,5/87,8 15,2/13,4 0,47 

        

Tabell 6.  Medelvärden, standardavvikelser och p-värden gällande PPC i olika grupper 

Grupper n Medelvärden (%) SD p-värden 

 

Flickor/Pojkar 

 

35/35 

 

97,9/95,8 

 

2,0/4,2 

 

0,06 

Yngre/Äldre 32/38 96,5/97,1 3,8/3,2 0,57 

 

Inga uppmätta skillnader var statistiskt signifikanta. Dock var skillnaden mellan pojkar och 

flickor nära statistisk signifikans vad gäller både jämförelser av PWC och PPC.   

 



 

14 

 

5.2.2 Etablerade fonem och konsonantförbindelser 

Nedan redovisas resultat för de olika grupperna. Huvudsakligen lyfts de icke etablerade 

fonemen /s/ och /r/, men även nämns en konsonantförbindelse som förelåg en statistiskt 

signifikant skillnad mellan könen.  

 

I jämförelser mellan pojkar och flickor visades att 74 % av pojkarna hade etablerat /r/ medan 

denna procentsats var högre hos flickorna, 94%, vilket innebär att fonemet var etablerat hos 

flickorna men inte hos pojkarna. Denna skillnad visade sig vara statistiskt signifikant 

(p=0,02). Vad gäller fonemet /s/ var det inte etablerat hos varken pojkar och flickor, och 

skillnaden mellan könen var ej statistiskt signifikant (p=0,18). En annan statistiskt signifikant 

skillnad som var utmärkande i jämförandet mellan könen var konsonantförbindelsen /spr/ 

(p=0,01), där pojkarna visade sig ha svårare för förbindelsen. Sex stycken pojkar förenklade 

/spr/-förbindelsen medan inga flickor gjorde det.  

 

Bland barnen födda första halvåret hade 67 % etablerat /s/ och för de som var födda andra 

halvåret hade 68 % etablerat fonemet, vilket innebär att ingen grupp uppnådde kriteriet för 

etablering. Gällande fonemet /r/ uppnåddes heller inte kriteriet för etablering eftersom 88% av 

den yngre gruppen hade etablerat fonemet och för de äldre hade 82% gjort det. Ingen av dessa 

skillnader var statistiskt signifikant. 

 

 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet ger en fingervisning om hur typiskt utvecklade femåringar presterar vid testning av 

LINUS-materialets kortversion. Medelvärdet för PPC var 96,8 % för hela gruppen vilket 

innebär att medelvärdet hamnar snarlikt nära det värde som Dodd et al. (2003) presenterar i 

sitt resultat i den äldre åldersgruppen. I Dodd et als studie uppmättes medelvärdet för den 

äldre åldersgruppen, 5;6-7;0 (n=258), till 97,0 % och för den yngre, 4;0-5;5 (n=291), till  

93,4 %. Föreliggande resultat ligger närmare den äldre gruppens resultat i Dodd et als studie, 

vilket kan vara en följd av att föreliggande studies äldre åldersgrupp innehöll 38 barn jämfört 

med den yngre gruppens 32 barn. En annan möjlig orsak till att förliggande resultat liknar den 

äldre gruppen i Dodd et als studie är att de fonem som visat sig vara ej etablerade hos 

femåringarna i föreliggande studie kan förvärvas så sent som i sjuårsåldern. Således har både 
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barn i fem och sju års ålder med typisk utveckling uppnått en hög fonologisk nivå med endast 

ett fåtal kvarstående uttalssvårigheter (Linell & Jennische, 1980). Ovanstående jämförelse 

mellan Dodd et al och föreliggande studie kan kritiseras på många sätt: dels på grund av 

olikheter vad gäller deltagarantal, men även att studierna undersöker fonologi hos barn i två 

olika språk. Dock anser studieförfattarna att föreliggande studie har ett tillräckligt stort 

deltagarantal för att göra en jämförelse. Vad gäller de språkliga aspekterna finns likheter i 

vilka förenklingsprocesser som ingår fonologisk utveckling i det svenska och det engelska 

språket (Nettelbladt, 2007).  

 

Resultaten visade att de enda fonemen som inte var förvärvade i hela gruppen var /s/ och /r/. 

Tidigare har /r/ visat sig vara svårt i aktuell åldersgrupp (Eneskär, 1978; Porter & Hodson, 

2001; Nettelbladt, 2007; Arnqvist, 1993). I linje med svenska barns etablering av fonemet /s/, 

har i föreliggande studie visats att detta fonem ofta realiserats som en interdental frikativa, /θ/. 

Vad gäller läspning kan en parallell till växlingen av framtandsbettet dras eftersom flera 

deltagande barn hade tappat sina framtänder, något som kan ha haft en inverkan på resultatet i 

föreliggande studie (Linell & Jennische, 1980) . Fonemen /ɖ, ʈ, ɕ, ɧ/ visade sig vara etablerade 

men har i andra studier inte rapporterats som förvärvade förrän efter 6 års ålder (Nettelbladt, 

2007). Dessa fonem förekom en till tre gånger bland målorden i materialet, till skillnad från 

exempelvis /s/ och /r/ som förekom 14 respektive 16 gånger. Trots att en anpassning gjorts 

kring kriterier för etablering, är det svårt att dra slutsatser avseende fonemen /ɖ, ʈ, ɕ, ɧ/ (även 

fonemet /ŋ/) eftersom de förekom så sällan bland målorden i testningen.  

 

Enligt Nettelbladt (2007) ska konsonantförbindelser och accent- och betoningsmönster vara 

etablerade mellan fyra och sex års ålder vilket överensstämmer med föreliggande studies 

resultat. Den vanligaste typen av förenkling av konsonantförbindelse var att endast en 

konsonant uteslöts i förbindelser, vilket var förväntat (ibid.).  

 

En statistiskt signifikant skillnad påvisades mellan könen i konsonantförbindelsen /spr/ i ordet 

spruta, där pojkarna visade sig ha svårare för förbindelsen. Samtliga som förenklade 

förbindelsen uteslöt fonemet /r/. Förenkling kan således antas bero på att flertalet av pojkarna 

som förenklade förbindelsen inte hade etablerat /r/. Samtliga vokaler var även etablerade hos 

alla 70 barn vilket motsvarar tidigare iakttagelser (Pollock & Berni, 2003; Nettelbladt, 2007; 

Dodd et al., 2003). Hodson och Padens (1981) resultat visade på att assimilationer och 

metateser kan förekomma hos barn mellan fyra och fem års ålder med typisk utveckling, 
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vilket överensstämmer med föreliggande resultat. Flertalet assimilationer och metateser 

gjordes i ordet garderob, något som kan ha påverkat resultatets förekomst av nyss nämnda 

processer. Resultatet skulle eventuellt kunnat se annorlunda ut om ordet inte varit inkluderat i 

materialet.  

 

Inga statistiskt signifikanta skillnader kunde påvisas mellan könen vad gäller PPC och PWC 

(p=0,06 för båda) men skillnaderna för dessa mått låg ytterst nära gränsen för statistisk 

signifikans till flickornas fördel. Dock fanns en statistiskt signifikant skillnad vad gäller 

etablerandet av fonemet /r/, där flickorna presterade bättre än pojkarna, vilka visade sig ha 

större tendens till försvagning. Skillnad i fonologiska färdigheter mellan pojkar och flickor 

har återfunnits i tidigare studier (Dodd et al., 2003; Holm et al., 2007; Westerlund, 1994). 

 

6.2 Metoddiskussion  

6.2.1 Bortfallsanalys  

Tänkbara orsaker till bortfall kan bland annat ha varit tidpunkten för utskicken av 

samtyckesblanketter till vårdnadshavare. Utskicken gjordes i mitten av december och kan 

därmed ha glömts bort av såväl vårdnadshavare som förskolepedagoger i samband med 

stressiga tider i och med förberedelser inför julen. Tiden för testutförandet skedde under dagar 

mellan 9-31 januari månad vilket kan ha påverkat antalet frånvarande på förskolan. Frånvaron 

berodde dels på att många barn var sjuka, men en del av bortfallen påträffades i början av 

månaden eftersom många hade förlängd julledighet.      

6.2.2 Testgenomförandet och eliciteringsstrategier 

De flesta barn hade god koncentration under testtillfället och hade lätt att förstå 

instruktionerna för utförandet. Många upplevde att det var enkelt att förstå vilket målord som 

bilderna illustrerade. Dock föreföll det svårt hos flertalet barn att benämna två bilder ur 

materialet; den bild som föreställde en baddräkt och bilden av en gräsklippare. För de barn 

som hade svårt för dessa ord gavs nästan alltid en valstrategi.  

 

Vid ett par tillfällen var en del barn benägna att retas vid valstrategin och sa det semantiskt 

kontrasterande ordet. Ibland var barnen så snabba att de inte lyssnade igenom båda 

valalternativen och lyckades därmed repetera det förstnämnda ordet innan bedömaren sagt det 

andra alternativet. Majoriteten av barnen förstod dock syftet med strategierna vilka kan 
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rekommenderas i vidare användning av LINUS-materialet. En fördel hade varit om 

bedömarna hade haft mer erfarenhet av användandet av strategierna, eftersom det eventuellt 

varit lättare att hantera de situationer då eliciteringsstrategierna inte fungerade som förväntat.    

6.2.3 Fördelning av kön i halvårsintervallen 

I föreliggande studie var könsfördelningen inom halvårsintervallen i den yngre åldergruppen 

12 flickor och 20 pojkar, och i den äldre åldersgruppen 23 flickor och 15 pojkar. En alternativ 

fördelning hade varit en jämn könsfördelning i halvårsintervallsgrupperna. Eftersom flickorna 

i föreliggande studie presterade bättre vad gäller PPC, PWC och etablering av fonem, kan det 

låga antalet flickor i den yngre gruppen ha påverkat den yngre gruppens resultat negativt. Den 

äldre gruppens resultat hade troligtvis blivit lägre om färre flickor inkluderats. Därmed går det 

att anta att en jämn könsfördelning inom halvårsintervallen troligtvis inte hade resulterat i 

någon statistiskt signifikant skillnad.  

 

6.2.4 Inspelningssituationen 

Den största inverkan som varierade mellan förskolorna upplevdes vara bakgrundsljud från 

annan pågående aktivitet. Denna faktor i kombination med blyga barn med svagare röster 

påverkade ljudinspelningen negativt, vilket försvårade bedömningen i enstaka fall.  Det hade 

varit optimalt om varje testtillfälle hade kunnat genomföras i lokaler utan något störande 

bakgrundsljud.  

6.2.5 Interbedömarreliabilitet 

Interbedömarreliabiliteten uppmättes till 91 % överrensstämande fonem i fyra slumpmässigt 

utvalda ljudinspelningar vilket innebär att vart elfte fonem har bedömts olika. Analyserna har 

granskats i efterhand för att identifiera vilka fonem som bedöms olika av bedömarna. 

Fonemet /s/ har vid några tillfällen  transkriberats som en interdental frikativa av en bedömare 

men inte av den andra. Odistinkta /s/ kan vara svårbedömda och författarna ser detta som en 

bidragande faktor till att interbedömarreliabiliteten inte blev högre. Ett alternativ för mer 

tillförlitlig interbedömarreliabilitet hade varit att använda ett större antal ljudinspelningar för 

analys. 

 

6.2.6 PPC och PWC 

PPC gav ett övergripande resultat eftersom det endast var ett fåtal barn med avvikande accent- 

och betoningsmönster. Dessa prosodiska mönster har ingen påverkan på det medelvärde som 
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PPC anger. PWC är därför ett mer övergripande mått om intresse föreligger att se till fler 

fonologiska aspekter än endast fonemavvikelser. I föreliggande studie har dessa mått inte gett 

alltför olika resultat vilket antagligen beror på de deltagande barnens goda språkliga nivå.  

 

6.2.7 Kriterier för etablering av fonem 

Kriteriet som valdes för etablering av fonem var att barnet skulle ha >90 % korrekt uttalade 

fonem av de tillfällen fonemen förekom i testningen. För att avgöra etablering för hela 

gruppen valdes kriteriet >90 %. Detta kriterium tycktes ha god relevans eftersom fonemen 

som visade sig vara etablerade var desamma som tidigare forskning kring etablering visat.  

 

Trots att ett kriterium på 100 % sattes för /ɖ, ʈ, ŋ, ɕ/ kan det vara svårt att uttala sig kring dessa 

fonems etablering. Författarna till föreliggande studie anser att fler antal ord förutsätts för att 

kunna uttala sig om fonems etablering, vilket inte är möjligt i ett mindre omfattande material 

som har ett begränsat innehåll. Ett liknande resonemang kan föras kring fonemet /ɧ/ eftersom 

detta också förekom sällan.  

 

6.3 Framtida studier  

Insamlandet av mer referensdata kan vara önskvärt för att ge ett mer tillförlitligt resultat. 

Eftersom resultatet visade på en statistiskt signifikant skillnad mellan pojkar och flickor vad 

gäller tendens till försvagning, vore det intressant att undersöka om detta också är mer 

frekvent förekommande hos pojkar i andra åldersgrupper. 

 

6.4 Slutsats 

Insamlandet av referensdata visar att barn i femårsåldern har god fonologisk förmåga. 

Samtliga fonem, förutom /r/ och /s/, var etablerade och inga utmärkande svårigheter vad gäller 

konsonantförbindelser, betoning samt utelämning av fonem förekom. Enstaka assimilationer 

och metateser förekom hos barnen. Jämförelser mellan könen visade en statistiskt signifikant 

skillnad av etableringen av fonemet /r/ där en större andel pojkar artikulerade ljudet som /j/ 

eller /l/. Även vad gäller konsonantförbindelsen /spr/ visades en statistiskt signifikant skillnad 

till flickornas fördel. Inga övriga statistiskt signifikanta skillnader fanns i varken kön- eller 

åldersgrupperna. 
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Bilagor  

Bilaga 1. Informations- och samtyckesbrev till vårdnadshavare 

 

 

 

Informationsbrev till målsmän angående studien talljudsutveckling hos femåringar 
 

Hej! 

 

Vi heter Anna och Ellen och är två studenter som går tredje året på logopedprogrammet vid 

Linköpings Universitet. Vi kommer under höst- och vårterminen skriva vår kandidatuppsats 

som syftar till att undersöka hur barn i 5-årsåldern uttalar de svenska språkljuden. Resultatet 

kommer sedan att utgöra en del i ett referensmaterial för ett nytt bedömningsinstrument. 

 

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, vanligen i form av ett test. Ett nytt 

bedömningsmaterial är nu under utveckling. För att kunna bedöma barns svårigheter behövs 

kunskaper om hur barn utan svårigheter i olika åldrar svarar på materialet, och det är just detta 

vår uppsats kommer beröra. Vi vänder oss nu till er med förfrågan om ert barn kan delta i vår 

studie. 

  

Tanken är att vi skall komma till förskolan och genomföra vår undersökning där. Vi ska pröva 

materialet på femåriga barn. Prövningen innebär att de deltagande barnen får benämna 

fotografiska bilder av vardagliga föremål och beräknas ta ca 10 minuter. Vi kommer behöva 

ljudinspela 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 att 

raderas. Inga andra uppgifter om barnen än kön och ålder kommer att registreras och alla 

resultat kommer att presenteras på gruppnivå, det vill säga, att inga enskilda barns resultat 

kommer att synliggöras. Barnens medverkan är frivillig och kan närsomhelst avbrytas av er 

eller ert barn. Vi kommer att sträva efter att göra bedömningsstunden så lättsam och rolig för 

barnet som möjligt.  

För att säkerhetsställa att inga andra faktorer inverkar på hur barnen benämner bilderna får 

inte deltagande barn ha annat modersmål än svenska, hörselbekymmer, eller 

tidigare/pågående logopedkontakt. 

Samtycke till att ert barn deltar i studien innebär: 

- Att barnet kommer delta i testningen på förskolan 

- Att vi gör en ljudinspelning under testtillfället som sedan kommer förstöras  

- Att testningen genomförs vid ett tillfälle mellan december – februari 

Vi är tacksamma för er hjälp i genomförandet av vår uppsats. Vid frågor välkomnar vi frågor 

via mail. 

Vänliga hälsningar 
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Fortsättning Bilaga 1.  
 

Anna Nilsson    Ellen Sirén 

XXXX     XXXX 

 

Handledare 

Inger Lundeborg Hammarström 

XXXX 

 

 

Svarsblankett för samtycke angående studien talljudsutveckling hos 

femåringar 

  

       

       JA, mitt barn får delta i studien 

 

 

Ringa in vad som bäst stämmer överens för ditt barn.   
 

 

Svenska är mitt barns modersmål     ja   nej  

 

Mitt barn går eller har gått hos logoped/talpedagog   ja  nej  

 

Mitt barn har eller har haft hörselproblem    ja  nej 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 
Barnets namn och födelsedatum: år, månad, datum (sex siffror) 

 

_____________________________________________________________________ 
Målsmans underskrift  

 

_____________________________________________________________________ 
Namnförtydligande 

 

_____________________________________________________________________ 
Ort och datum  

 

 

Blanketten lämnas in till ditt barns förskollärare senast___________ 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar  

 

Anna Nilsson och Ellen Sirén 

Logopedstudenter vid Linköping universitet. 
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Bilaga 2. Ordlista över målorden i kortversionen av LINUS. 

 

1. Penna 

2. Trappa 

3. Tupp 

4. Bebis 

5. Garderob 

6. Matta 

7. Docka 

8. Sköldpadda 

9. Röd 

10. Keps 

11. Handduk 

12. Gaffel 

13. Ägg 

14. Fyra 

15. Visp 

16. Sover 

17. Näsa 

18. Kyckling 

19. Sked 

20. Giraff 

21. Helikopter 

22. Lejon 

23. Bulle 

24. Skor 

25. Hjärta 

26. Blomma 

27. Frukost 

28. Kniv 

29. Kram 

30. Slott 

31. Snögubbe 

32. Spöke 

33. Stövlar 

34. Svamp 

35. Spruta 

36. Baddräkt 

37. Gräsklippare 

38. Nyckelpiga 

39. Orm 

40. Igelkott 


