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Phonology in Swedish 5- and 6-year old Children with Typical 

Language Development: The Results of a Study to Establish a 

Reference Manual for the Phonological Test Material LINUS.  

Abstract 

A new phonological test, LINUS, for Swedish-speaking children between the ages of three 

and seven, has been developed at the speech and language pathology department at Linköping 

University. The aim of the present study was to create a reference manual for the long version 

of the new test. The participants in the present study were children between the ages of five to 

seven in a medium-sized municipality in the Northern part of Kalmar County, Sweden. In 

total, 124 native Swedish-speaking children (58 girls and 66 boys) with typical language 

development participated. The children were divided into two age groups, 5;0-5;11;31 and 

6;0-6;11;31 years. The collected data was analysed with respect to acquisition of phonemes 

and word structure processes. Percentage of correctly produced words (PWC), consonants 

(PCC) and vowels (PVC) were calculated. 

 

All phonemes, except /s/, were established in both age groups. The phoneme /s/ was found to 

be either substituted or distorted. Among the 5-year old children /s/ was established for 84%, 

substitutions of /s/ were found in 7% and distortions were found in 23%. Among the 6-year 

old children /s/ was established for 88%. Substitutions of /s/ were found in 3% and distortions 

in 16% of the 6-year old children. The phoneme /r/ proved to be a borderline case for 

acquisition in the younger age group (91%). The most common word structure process in both 

groups was assimilation. A significant difference between the two age groups was found for 

assimilation (p=0,022), with lower occurrence in the older group. Two-consonant clusters 

(CC) and three-consonant clusters (CCC) were not frequently reduced, although it was found 

that CC-clusters were reduced more frequently than CCC-clusters. Both the age groups had 

high percentages of correctly produced words, consonants and vowels. The analysis revealed 

the following results: PWC for 5-years olds was 93% and 6-years olds 97%. PCC for 5-year 

olds was 98% and for 6-year olds 99%. PVC for both age groups was 100%. An age 

difference was shown for PWC, but not for the other measures. No gender differences were 

found.  

Key words: phonology, phonological development, children five to seven years of age, 

phonological test, PWC, PCC, PVC 



 

 

Sammanfattning 

Ett nytt fonologiskt testmaterial, LINUS, är framtaget för svensktalande barn. I föreliggande 

studie har referensmaterial till den långa versionen av det nya testet insamlats bland barn 5-7 

år i en mellanstor kommun i norra Kalmar län. Totalt deltog 124 barn (58 flickor och 66 

pojkar) med svenska som modersmål och typisk språkutveckling. Barnen delades upp i två 

åldersintervall, 5;0-5;11;31 och 6;0-6;11;31 år.  

 

Det insamlade materialet analyserades avseende etablering av fonem och 

konsonantkombinationer, samt förekomst av ordstrukturprocesser. Andelsmått för korrekt 

uttalade ord (PWC), konsonanter (PCC) och vokaler (PVC) beräknades.  

 

Samtliga fonem, utom /s/, var etablerade i båda åldersgrupperna. Fonemet /s/ realiserades med 

substitutioner eller kvalitativt marginella avvikelser (KMA). I 5-årsgruppen var /s/ etablerat 

för 84% av deltagarna. Bland 5-åringarna förekom substitutioner av /s/ hos 7% och KMA 

förekom hos 23%. I 6-årsgruppen var /s/ etablerat till 88%, och det förekom substitutioner hos 

3% av 6-åringarna, och KMA förekom hos 16%.  Fonemet /r/ visade sig vara ett gränsfall 

avseende etablering för den yngre åldersgruppen (91%). Den vanligaste ordstrukturprocessen 

för båda grupperna var assimilationer. Signifikanta skillnader mellan de två åldersgrupperna 

återfanns avseende assimilationer, p=0,022. Förekomsten av assimilationer minskade med 

stigande ålder. Tvåkonsonantskombinationer (CC) och trekonsonantskombinationer (CCC) 

visade sig ej vara påverkade av förenklingar i någon större grad. Dock visade sig CC-

kombinationer vara mer utsatta för förenklingar än CCC-kombinationer. Båda 

åldersgrupperna hade höga andelar korrekt uttalade ord, konsonanter och vokaler. De två 

grupperna fick följande resultat: PWC för 5-åringar var 93% och 6-åringar 97%. PCC var 

98% respektive 99% för grupperna. PVC var 100% för båda åldersgrupperna. 

Åldersskillnader kunde ses för PWC, dock inte för de andra måtten. Inga könsskillnader 

noterades.   

 

Nyckelord: fonologi, fonologisk utveckling, fem- till sjuåriga barn, fonologiskt test, PWC, 

PCC, PVC 
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Inledning 

Det har endast gjorts ett fåtal studier av svenska barns fonologiska utveckling, och dessutom 

är mycket av forskningen gjord på barn med språkstörning (Hansson & Nettelbladt, 2002; 

Nettelbladt 1983, s. 49). Eftersom de flesta studier av barns fonologiska utveckling är 

genomförda på engelsktalande barn (Hua & Dodd, 2006), är det viktigt att utöka kunskaperna 

om svenska barns typiska fonologiska utveckling. 

 

Ett nytt fonologiskt testmaterial, LINköpingsUnderSökningen (LINUS), har tagits fram vid 

avdelningen för logopedi vid Linköpings universitet, inför svensk medverkan i ett större 

internationellt forskningsprojekt om barns fonologi. Testmaterialet LINUS finns i en lång och 

en kort version. För att ett material skall vara användbart i logopedisk klinisk verksamhet 

krävs kunskap om hur barn med typisk språkutveckling presterar på materialet. I föreliggande 

studie prövades den långa versionen på barn i åldersgruppen 5-7 år i syfte att skapa ett 

referensmaterial för kliniskt bruk av LINUS. 

Bakgrund 

Svenska språkets uppbyggnad 

Begreppet språkljud innefattar, förutom uppdelningen i konsonanter och vokaler, också 

suprasegmentella aspekter såsom intonation, rytm, styrka och tempo (Ball & Lowroy, 2001, 

s.1). Det föreligger inte någon total samsyn om antalet fonem i det svenska språket. 

Anledningen till detta är att olika forskare inte är överens om vilka ljud som är diskriminativa 

fonem och vilka som utgör allofoniska varianter av ett fonem. Enligt Riad (2014) återfinns 18 

konsonantfonem i svenskan, dessutom finns fem retroflexa allofoner /ʂ, ʈ, ɖ, ɳ, ɭ/. Det finns 

nio vokalpar som består av en lång och en kort variant.  

 

Typisk fonologisk utveckling 

I världens alla språk utvecklas barns fonologi på ett likartat sätt, dock skiljer sig utvecklingen 

åt beroende på vilka ljud som ingår i språket, samt hur frekvent förekommande de är (Johnson 

& Reiners, 2010, s. 2-4). Engelskan är det mest beforskade språket vad gäller barns 

språkutveckling. Dock har det under de senaste 30 åren publicerats allt fler studier kring barns 

språkutveckling på andra språk (Hua & Dodd, 2006). Under det första levnadsåret utvecklas 

barnets talutveckling från joller till reduplicerat stavelsejoller till de första orden. Reduplicerat 
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stavelsejoller ses som en av de viktigaste milstolparna för barns fonologiska utveckling 

(Johnson & Reiners, 2010, s. 2-4). Barnets första ord är ofta instabila och kan produceras 

olika vid olika tillfällen, det gäller också för barnets fonologi. Det första ordförrådet är ganska 

litet och ofta instabilt. Övergången från enskilda ord till flerordsyttranden sker gradvis, när 

allt fler ord tillkommer ordförrådet (Flahive & Hodson, 2010). Forskning har även visat att 

fonologi hör samman med lexikon (Munson, Kurtz & Windsor, 2005). Exempelvis har det 

studerats huruvida vanliga fonologiska segment som förekommer i det talade språket, blir 

lättare att producera då de förekommer i non-ord, än segment som inte finns i det talade 

språket. Ju fler ord en person har i sitt lexikon som innehåller ett specifikt segment, desto 

bättre kan denne repetera non-ord som innehåller samma segment. Med ökad ålder tillägnas 

fler ord som kan representera de fonologiska segmenten och därmed blir prestationen bättre 

på non-ordstestningar (Munson et al., 2005).   

 

Den senare fonologiska utvecklingen, som kvarstår upp till skolåldern, består i att barnet 

behärskar allt fler ljud och att dessa blir stabila för barnet att producera (Fabiano-Smith & 

Goldstein, 2010; Linell & Jennische, 1980; Smit, Hand, Freilinger, Bernthal & Bird, 1990). 

Det är inte förrän barnet är 4-7 år gammalt som alla fonem är befästa (Smit et al., 1990). De 

ljud som etableras senare, runt 4-6 år, är /r/, /s/ och /ɧ/ samt vokalljudet /y:/ (Flahive & 

Hodson, 2010; Linell & Jennische, 1980). Att barn ej producerar vissa ljud kan till viss del 

förklaras av att de har svårigheter att urskilja två liknande språkljud. Vid 5-7 års ålder kan det 

kvarstå smärre uttalssvårigheter (Fabiano-Smith & Goldstein, 2010; Smit et al., 1990). Enligt 

Linell och Jennische (1980) är dessa uttalssvårigheter främst av fonetisk karaktär och inte 

fonologisk. De ljud som är påverkade i detta avseende är främst /r/ som ofta ersätts med /j/ 

eller /l/ (Eneskär, 1978), samt /s/ som kan realiseras som interdentalen /θ/ eller ha en liten 

färgning av läspning (Linell & Jennische, 1980 s.21-22). Substitution av /s/ till /θ/ är inte en 

fonologisk process, utan en fonetisk sådan, eftersom /θ/ inte är ett svenskt fonem (Riad, 

2014). Nettelbladt och Salameh (2007) skriver att kvalitativa avvikelser av /s/ (i form av lätt 

interdentalism eller palatal färgning) är vanligt förekommande mellan 5 och 7 års ålder. De 

nämner även att tandömsning kan försvåra ett vuxenlikt uttal. 

 

Etablering av fonem 

Gränsen för etablering av ett fonem är olika satt i olika studier och varierar mellan ca 75% 

och 100% i följande: Wellman et al., (1931); Templin, (1957); Prather et al., (1975); Poole, 

(1934); Dodd et al., (2002) (Hua & Dodd, 2006). I en studie av Smit med kollegor (1990), 
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togs ett fonologiskt referensmaterial fram för etablering av fonem i två stater i USA. Barnen 

som deltog i studien var mellan 3 och 9 år gamla Totalt deltog 997 barn i tio åldersindelade 

grupper. I studien användes 90% som etableringsgräns för etablerade fonem i de olika 

åldersgrupperna (Smit et al., 1990). Skälet till att etableringsgränsen ofta är satt till 90% är att 

de barn som presterar svagt i det typiska spannet inte ska feldiagnosticeras (Hua & Dodd, 

2006).  

 

Konsonantkombinationer  

Konsonantkombinationer existerar i många av världens språk (McLeod, Doorn & Van Reed, 

2001). I germanska språk, däribland svenskan, används kombinationer med tre konsonanter. 

Konsonantkombinationer förekommer i svenskan i samtliga ordpositioner, initialt, medialt 

och finalt (Riad, 2014, s. 281- 295). Studier av hur många konsonantkombinationer som barn 

kan producera vid olika åldrar har främst genomförts på engelsktalande barn (McLeod et al., 

2001; Smit et al., 1990). Enligt McLeod med medarbetare (2001) är konsonantkombinationer 

något av det svåraste ett barn kan producera och dessutom något som de förvärvar senare 

under sin talutveckling. Det råder delade meningar om exakt när ett barn ska ha förvärvat 

konsonantkombinationer, beroende på vilket språk som barnet talar. Vanligtvis förekommer 

finala kombinationer först, så tidigt som vid cirka 2 års ålder, och blir i högre grad korrekt 

uttalade än initiala kombinationer. Dock skiljer sig ofta produktionen av 

konsonantkombinationen från målproduktionen. Den vanligast förekommande avvikelsen är 

fonemdeletion, det vill säga att barnet utelämnar ett element ur kombinationen eller 

substituerar till annat eller andra fonem (McLeod, et al., 2001). 

 

Eneskär (1978) har genomfört en studie av svenska barns produktion av 

konsonantkombinationer. I denna framkom det att barn vid 6 års ålder utelämnar likvidorna /r/ 

och /l/ vid produktion av konsonantkombinationer. Dessa utelämningar står för nästan hälften 

av alla förenklingar av konsonantkombinationer i åldersgruppen. Eneskär (1978) såg också att 

sent inlärda fonem såsom /r/ och /s/, utelämnas oftare i konsonantkombinationer, än vad de 

substitueras. Dock skedde utelämning av /r/ mer frekvent än av /s/.  

 

Under förskoleåldern ökar barns produktion av konsonantkombinationer (Eneskär, 1978). 

Utvecklingen av konsonantkombinationer är en pågående process under barns talutveckling 

och sker gradvis. Fonemdeletion i konsonantkombinationer är den process som förekommer 

längst i barns uttalsutveckling. De konsonantkombinationer som etableras sist är oftast de som 
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innehåller fonemen /r/ och /s/ (Eneskär, 1978). Dessa fonem är även de som etableras sist i 

utvecklingen av enskilda fonem (Flahive & Hodson, 2010; Linell & Jennische, 1980). Det är 

viktigt att komma ihåg att det föreligger individuella skillnader hos barn vad gäller 

uttalsproduktion (McLeod et al., 2001). 

 

Övriga ordstrukturprocesser 

Barn använder sig av fonologiska processer för att förenkla konsonantkombinationer, men 

även för att underlätta produktion av ett ord. Processerna innefattar förenkling av 

konsonantförbindelser, assimilationer; när ett ljud smittar av sig till ett annat ljud, metateser; 

när ljuden byter plats med varandra och epenteser; när barnet lägger till ett ljud för att 

underlätta sin produktion, vanligtvis ett vokalljud (McLeod et al., 2001). Processerna 

innefattar också fonemdeletion (Eneskär, 1978). 

 

I en studie av Hansson och Nettelbladt (2002) ingick 14 typiskt utvecklade barn som 

kontrollgrupp till en grupp med barn med språkstörning. I studien framkom det att bland 

svenska barn med typisk utveckling i åldrarna 4;3 – 5;7 år, förekom såväl reduktion av 

konsonantkombinationer som metateser/epenteser och assimilationer (Hansson & Nettelbladt, 

2002). Assimilationer förekommer även i vuxnas tal i svenskan. Exempelvis kan det vara en 

assimilation till följd av en antecipatorisk koartikulation (Engstrand, 2004).  

 

Könsskillnader 

Huruvida det föreligger några skillnader mellan pojkars och flickors uttalsutveckling är 

omdiskuterat. Vissa könsskillnader har setts i den tidigare uttalsutvecklingen när barnen är 

mellan 2 och 5 år, men de skillnaderna jämnas ut under den senare uttalsutvecklingen kring 5 

till 7 år (Dodd, Holm, Hua & Crosbie, 2003). Burt, Holm och Dodd (1999) har i en studie inte 

påvisat några könsskillnader vad gäller den konsistenta ljudproduktionen bland 4-åriga barn. I 

en studie av Weindrich, Jennen-Steinmetz, Laucht, Esser och Schmidt (1998) om barn med 

språkliga svårigheter visades det dock att fler pojkar än flickor har språkliga svårigheter. Det 

påvisades att det vid 4;6 års ålder förekommer artikulatoriska svårigheter hos fler pojkar än 

flickor. 

 

Teorier om barns fonologiska utveckling 

En teori som beskriver barns uttalsutveckling är naturlig fonologi (Donegan & Stampe, 1979). 

Enligt teorin förekommer det ett flertal processer under barnets talutveckling, och dessa 
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processer förekommer i mindre grad i och med att talet blir mer vuxenlikt. Processerna anses 

beskriva talutveckling oavsett språk, det finns dock språkspecifika regler (Donegan & Stampe 

1979). En process är glidning (eng. gliding), där ett ljud förenklas med en glidning till ett 

annat ljud. Vanligast är lateral /l/ glidning till /j/. Det diskuteras även om en frikativ glidning 

/s/ till /θ/. Enligt naturlig fonologi är glidning en av de processer som varar längst i 

talutvecklingen (Ball, Müller & Rutter, 2010).  

 

Inom den artikulatoriska fonologin är gestteorin utbredd (Ball et al, 2010). Gestteorin väver 

samman fonologi och fonetik, och förklarar i och med detta hur talet organiseras (Browman & 

Goldstein, 1992). I teorin talas det om artikulatoriska gester (eng. gestures) som i kombination 

utgör tal tillsammans med påblås och tidsaspekt. Under talutvecklingen lär sig barnet att 

differentiera och koordinera artikulationsgesterna. Ju mer etablerade de olika gesterna blir, 

desto mer vuxenlikt tal får barnet. Innan gesterna är helt etablerade kan talproduktionen 

variera (Browman & Goldstein, 1992).  

 

Den metriska hypotesen förespråkar att barn föredrar betonade stavelser framför obetonade 

(Gerken, 1991). Betoning kan förekomma i olika positioner i ett ord. Betoningsmönster skiljer 

sig åt mellan olika språk (Gerken, 1991). Mycket av den forskning som genomförts inom 

denna teori har genomförts på barn med språkstörning, men jämförts med typiska barns 

språkutveckling (Ball et al., 2010). Det har påvisats att svenska barn först tillägnar sig 

betonade stavelser och senare obetonade. Därmed är det de obetonade stavelserna som 

utelämnas eller realiseras avvikande till större grad än betonade (Nettelbladt 1998). Ord med 

initialt betonad stavelse följd av en obetonad stavelse utgör ett trokémönster, omvänd följd 

utgör ett jambmönster (Riad, 2014).  

 

Ball med medarbetare (2010, s. 55, 197) menar att trots att en perceptuell representation av ett 

ljud finns hos barnet är det inte säkert att det finns etablerat för produktion. Det finns olika 

sätt att felproducera ett ljud, antingen med uteslutning eller ersättning. Ersättningar kan både 

vara substitutioner och kvalitativt marginella avvikelser.  

 

Dialektala skillnader 

Geografisk variation inom ett språk benämns som dialekter (Bruce, 2010). Män antas ha en 

mer utpräglad dialekt än kvinnor. Generationsmässigt sett är äldre personer mer benägna att 

ha ett mer dialektalt tal än yngre, som oftare uppvisar ett mer odistinkt dialektalt språk (Bruce, 
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2010). Flera fonem som kan höras i dialektalt tal, återfinns ej i standarduttalet av svenskan 

och räknas därför ej som självständiga fonem i svenskan (se tabell 1) (Engstrand, 2004). 

Avsaknad av supradentaler kan förekomma i delar av södra Sveriges dialektområden (Riad, 

2014, s.73) Norra Kalmar län ingår i det sydsvenska dialektområdet 

(http://www.sna.se/webbatlas). I svenskans sydliga dialekter är det vanligt med bakre 

varianter av /r/, medan främre varianter är vanligare i centrala och norra dialekter (Bruce, 

2010). Det är viktigt att ta hänsyn till en dialektal påverkan vid analys av en persons tal, då 

det som tycks avvikande för bedömaren kan bero på okunskap om hur talarens dialekt låter 

(Pearson, Velleman, Bryant & Charko, 2009; Velleman & Pearson, 2010). 

 

Fonologisk bedömning 

Att utgå från spontantal för undersökning av barns uttal är en omdiskuterad eliciteringsmetod 

(Edwards & Beckman, 2008).  I en studie av Johansson och Lethagen (2012) påvisades inga 

större skillnader mellan spontantal och tal vid bildbenämning som metod vid fonologisk 

testning. Edwards och Beckman (2008) menar att problemet med spontantal är att barnet inte 

nödvändigtvis producerar alla tänkta fonem och att bedömaren då går miste om information. 

Dessutom kan det bli svårt att tyda alla ord om barnet har många förenklingsprocesser i sitt 

uttal. Ett annat sätt att testa ett barns uttalsproduktion är att be dem benämna på förhand 

utvalda bilder. Fördelen med en sådan testning är att testledaren kan kontrollera den fonetiska 

produktionen och dessutom ana vilket ord som barnet försöker producera. Hur spontan 

benämningen av målorden i dessa tester blir, kan variera beroende på vilken 

promptningstrategi testledaren använder sig av för att få barnet att benämna de bilder som 

visas (Edwards & Beckman, 2008).  

 

Fonetisk transkription 

Fonetisk transkription är ett oundgängligt verktyg vid studier av barns fonologi, dialekter och 

utvärderingar av olika tal- och språkstörningar. Det används även kliniskt i arbetet med flera 

olika patientgrupper inom det logopediska arbetsfältet (Ball et al., 2010, s. 3).  

Transkriptionen har en stor betydelse i det kliniska arbetet, eftersom en analys av 

transkriptionen ger en fingervisning om barnets fonologiska system, men även vilka 

allofoniska varianter av ett fonem som barnet har (Oller & Ramsdell, 2006). Dessutom kan 

studier där fonetisk transkription används tydliggöra processer som förekommer hos den 

målgrupp som valts ut, vilket blir viktigt för diagnostisering och behandling av eventuell 

problematik. Transkriptionen utgör då grund för vilka behandlingsmål som sätts upp och hur 



  

7 

 

behandlingen läggs upp, dessutom är det möjligt att med jämförande av transkriptioner se om 

behandlingen ger resultat. Det är därför viktigt att transkriptionen är noga genomförd. 

Reliabiliteten med fonetisk transkription är dock ifrågasatt, speciellt när talet skiljer sig 

mycket från en vuxenlik produktion. Detta märks tydligt när flera personer transkriberat 

samma talmaterial (Oller & Ramsdell, 2006). Transkription kan göras samtidigt under tal, 

men också från ljudinspelat material. Vissa anser att viktig visuell stimuli går förlorad vid 

endast ljudinspelning, och förordar därför även videoinspelning. För att en bedömning av 

inspelat talmaterial skall hålla hög kvalitet bör både ljud- och videoinspelning göras (Ball & 

Lowroy, 2001, s. 21).  

 

Fonologiskt testmaterial 

För att kunna utforma ett fonologiskt testmaterial, är det viktigt att veta vilka ord som finns i 

barns lexikon. Det fonologiska testet ska vara uppbyggt på ett sådant sätt att det testar alla 

konsonanter, vokaler samt konsonantkombinationer i språket det avser (Stoel-Gammon & 

Williams, 2013). Testet bör också ge möjlighet till testning av alla fonem i fler positioner än 

en. Det är därför viktigt att välja ut bilder för att tillgodose dessa krav (Hua & Dodd, 2006). 

Nyare fonologiska testmaterial fokuserar inte bara på fonem utan även på stavelser, samt ord- 

och frasstrukturer. Hänsyn tas också till betoning, ordlängd och antal stavelser (James, 2001). 

 

Fotografiska bilder ger mer information än ritade bilder, då det visas en kopia av ett verkligt 

föremål. Ritade bilder ställer ett högre krav på kunskap om vad bilden ska föreställa, medan 

ett fotografi ger mer information som är lättare att relatera till. Ju mer realistiskt ett visuellt 

stimuli är, desto lättare är det att läsa av (Markey, Parker, & Reisch, 1983).  

 

Mätning av ord, fonem, konsonanter och vokaler 

Ett mått benämnt Percentage Consonants Correct (PCC), togs fram för att kunna mäta 

andel korrekt uttalade konsonantfonem (Shriberg & Kwiatowski, 1982). Senare har även 

Percentage Vowels Correct (PVC), Percentage Phoneme Correct (PPC) och Percentage of 

Words Correct (PWC) kommit att användas som metoder för att numeriskt mäta tal 

(Lundeborg & McAllister, 2007; Shriberg, Austin, Lewis, McSweeny & Wilson, 1997). I de 

studier där dessa mått använts varierar beräkningarna beroende på huruvida författarna räknar 

antal korrekta produktioner av totalt möjliga för testet, eller antalet korrekta produktioner av 

samtliga individuella produktioner. Dodd och medarbetare (2003) har i en kartläggning av 
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brittiska barns fonologi funnit att såväl PPC, PCC och PVC stiger med åldern. Medelvärden 

av resultatet för de brittiska barnen i åldersspannet 5;6-7;0 var följande: PPC: 97,03%, PCC: 

95,86% och PVC: 99,19%. I en studie av barns ordproduktion (Holm, Crosbie & Dodd, 2007) 

visades att andelen korrekt uttalade ord också stiger med åldern. I studien fick barnen vid tre 

tillfällen benämna 25 bilder, där den yngsta gruppen (3;0-3;6 år) fick medelvärdet 76,48% 

korrekta ord, gruppen 5;0-5;5 år fick medelvärdet 93,46% och äldsta gruppen (6;0-6;11) fick 

medelvärdet 95,82% korrekt uttalade ord. I såväl studien av Dodd och medarbetare (2003), 

som i studien av Holm och medarbetare (2007) beräknades andel på den enskilde individens 

produktioner. 

 

Testmaterialet LINUS 

Det fonologiska testmaterialet LINUS är framtaget vid avdelningen för logopedi vid 

Linköpings universitet av Lundeborg Hammarström och Blumenthal under 2013, och har 

utformats, utvärderats och omformats efter två tidigare magisterarbeten (Blumenthal & 

Jacobsson, 2013; Müller & Sundberg, 2011). Testet finns i en lång och en kort version. I tre 

kandidatarbeten har referensmaterial till den korta versionen tagits fram för 3-, 4- och 5-

åringar (Henriksson & Lawrence, 2014; Netin & Pehrson, 2014; Nilsson & Sirén, 2014). Den 

långa versionen av LINUS består av 107 nästan uteslutande fotografiska bilder som 

presenteras på dator eller surfplatta. De 107 målorden i testmaterialet representerar 17 olika 

vokalfonem och 22 konsonantfonem, se tabell 1 och bilaga 3. I testet förekommer varje 

konsonant- och vokalfonem mellan två och 53 gånger. Konsonantfonemen förekommer i 

samtliga positioner (initialt, medialt, finalt) i den mån det är möjligt. Även flertalet 

konsonantkombinationer förekommer i testet mellan en och fyra gånger, de flesta endast en 

gång. Ett minimalt par som endast skiljs åt av ordaccent (åskar - Oskar) finns också. Utöver 

det minimala paret omfattar testet enstaviga och flerstaviga ord med olika betoningsmönster. I 

tabell 2 presenteras egenskaper för de olika målorden i testet.  

 

Tabell 1. Konsonant- och vokalfonem som finns representerade i testmaterialet LINUS.  

Konsonantfonem Vokalfonem 

klusiler /p, b, t, d, k, ɡ, ʈ, ɖ/ korta vokaler /a, œ, ɛ, ɔ, ʊ, ɵ, ʏ, ɪ/  

nasaler /m, n, ŋ, ɳ/ långa vokaler /ɑ:, ø:, æ:, e:, o:, ʉ:, u:, y:, i:/ 

frikativor /f, v, s, ɕ, h, ɧ/ (/ʃ/)   

approximant /j/   

tremulant /r/   

lateral /l/   
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Tabell 2. Egenskaper för målorden i testmaterialet LINUS. 

Enstaviga Tvåstaviga Tre- och 

fyrstaviga 

Pretonisk 

stavelse/ -r 

Accent 

1 

Accent 

2 

Substantiv Verb Övriga 

ordklasser 

40 52 15 11 48 59 97 4 6 

37% 49% 14% 10% 45% 55% 90,5% 4% 5,5% 

 

Referensmaterial till kortversionen av LINUS för 5-åriga barn 

I kandidatarbetet Fonologi hos femåriga barn med svenska som modersmål av Nilsson och 

Sirén (2014) utprövades LINUS kortversion på 70 barn i ålder 5-6 år. Resultaten i ovan 

nämnda studie visade att barn i denna åldersgrupp ej hade etablerat fonemen /r/ och /s/. Dessa 

var etablerade till 84% respektive 67%. Fonemet /r/ realiserades då oftast som /j/ medan 

fonemet /s/ realiserades som /sθ/. För fonemet /s/ förekom alltså inte många substitutioner, 

utan förekommande avvikelser var främst av fonetisk natur. Dessutom befanns assimilationer 

vara den vanligaste ordstrukturprocessen, då 43% av barnen hade minst en assimilation vid 

utprövningen. Därefter var metateser vanligast, som förekom hos 24% av barnen. Samtliga 

konsonantkombinationer var etablerade till mer än 90% hos fler än 90% av alla deltagande 

barn (Nilsson & Sirén, 2014).  

 

Endast ett fåtal svenska studier av uttalet hos barn med typisk utveckling i åldrarna 5-7 år är 

genomförda, varpå större kunskap om uttalet hos denna barngrupp är önskvärt. För att 

fonologiska test ska vara användbara i klinisk verksamhet behövs kunskap om hur barn med 

typisk utveckling presterar på testmaterialet. Behovet av referensmaterial för LINUS långa 

version motiverar föreliggande studie.  

Syfte 

Syftet med studien är att ta fram ett referensmaterial till det nya fonologiska testmaterialet 

LINUS för svenska barn i 5-7 års ålder med typisk språkutveckling. 

 

Frågeställningar 

 Hur presterar barn med svenska som modersmål och en typisk språkutveckling i 

åldrarna 5-7 år på det nya fonologiska testmaterialet?  

 Föreligger det några skillnader mellan de olika åldrarna?  

 Föreligger det några könsskillnader? 
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Metod 

Tillvägagångssätt för urval 

Studien genomfördes i en mellanstor kommun i sydöstra Sverige som representerar 

medelvärdet för socioekonomisk standard i Sverige avseende utbildningsnivå, grad av 

sysselsättning och hushållens inkomst. Områdeschefer för skolområden i kommunen 

kontaktades för att få tillåtelse att ta kontakt med skolor och förskolor för deltagande i 

studien. Efter inhämtat samtycke från områdescheferna, ringdes en ansvarig ur personalen på 

skolorna och förskolorna upp för presentation av studien. I de fall där skolan eller förskolan 

valde att deltaga, skickades ett skriftligt informationsblad ut till personalen om syftet med 

studien samt tillvägagångssättet (Bilaga 1). Ett informationsbrev (Bilaga 2(1)) och en 

samtyckesblankett (Bilaga 2(2)) distribuerades med hjälp av personalen till vårdnadshavare 

för barn som ansågs aktuella för studien.     

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Vårdnadshavare fick ta ställning till huruvida deras barn uppfyllde inklusions- och 

exklusionskriterierna genom att besvara några frågor i samtyckesbrevet (Bilaga 2(2)).  

   

Inklusionskriterierna för deltagande i studien var att barnen skulle: 

 vara 5;0 till 6;11;31 års ålder 

 ha svenska som modersmål 

 gå i förskola eller förskoleklass 

Exklusionskriterierna för deltagande i studien var följande: 

 känd hörselnedsättning 

 tidigare, nuvarande eller väntan på logopedkontakt 

Deltagare 

Samtyckesblanketter och informationsbrev till vårdnadshavare skickades ut till totalt 381 barn 

vid de utvalda förskolorna och skolorna. Totalt samlades 161 påskrivna samtyckesbrev in av 

förskole- och skolpersonalen. Tio av barnen exkluderades eftersom de inte uppfyllde 

inklusionskriterierna. Av 151 barn som planerats för testning uteblev 27 barn på grund av 

sjukdom eller sent avhopp. Totalt deltog 124 barn (58 flickor och 66 pojkar) i åldern 5-7 år 

fullt ut i studien (figur 1). Deltagarna delades in i två årsintervall, se tabell 3. 
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Figur 1. Schema över antal tillfrågade deltagare i studien.  

 

Tabell 3. Översikt av deltagarna i studien avseende grupptillhörighet, åldersintervall, 

könstillhörighet och medelålder (standardavvikelse, SD, i månader).  

Grupp Åldersintervall Antal ♀/♂ Totalt Medelålder (SD) 

5-åringar 5;0-5;11;31 23/33 56 5;6 (3)  

6-åringar 6;0-6;11;31 35/33 68 6;4 (4) 

Samtliga 5;0-6;11;31 58/66 124 6;0 (7) 

     

Material och testgenomförande 
Testningarna genomfördes i enskilda rum på förskolor eller skolor och tog cirka 10-20 

minuter per deltagare beroende på ålder och individ. Varje deltagare testades enskilt med en 

av författarna som testledare. I enstaka fall befann sig båda författarna i rummet, i två fall 

befann sig också en ur personalen för stöd åt deltagare som var obekväma med situationen. 

Ljudinspelning gjordes på en inspelningsutrustning av märket Marantz PMD 660 med intern 

mikrofon. Avståndet mellan deltagare och mikrofon uppmättes till cirka 40 cm. Den långa 

versionen av testmaterialet LINUS presenterades på en iPad mini och deltagarna ombads 

benämna bilderna. Endast ord som av författarna bedömdes ha en icke-vuxenlik realisation 

transkriberades utifrån inspelat material. Om en deltagare inte spontant benämnde bilden gavs 

denne två alternativ att välja mellan, det rätta alternativet gavs alltid först för att i största mån 

undvika direkt imitation. För vissa bilder gavs en hjälpmening till deltagaren, exempelvis 

381 utskickade 
samtyckesbrev

220 uteblivna 
samtyckesbrev

161 insamlade 
samtyckesbrev

10 uppfyllde ej 
inklusionskriterierna

151 uppfyllde 
inklusionskriterierna

27 uteblev pga 
sjukdom, avbruten 

testning eller avhopp 
från studien

124 deltog i studien
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"hundens barn heter...?". Om benämning fortfarande uteblev ombads deltagaren repetera 

målordet efter testledaren, och detta noterades i testformuläret med ett R. 

 

Analys 

Fonetisk transkription av deltagarnas avvikande benämningar gjordes i testformuläret (bilaga 

3) av den testledare som genomförde bedömningen. Transkription av avvikande målord 

gjordes utifrån inspelat material. Då någon av testledarna var tveksamma till hur deltagaren 

uttalat ett speciellt ord, gjordes en konsensusbedömning utifrån inspelat material i efterhand. 

För att kontrollera transkriptionerna genomfördes ytterligare en genomlyssning av samtliga 

inspelade testgenomföranden. I analysen togs ingen hänsyn till huruvida deltagaren 

spontanbenämnt målordet, eller fått hjälp av ovan nämnda promptningstrategier. 

 

Felanalys på fonem-, betonings- och ordstrukturnivå genomfördes. Beräkningar av PWC, 

PCC samt PVC gjordes och dessa baserades på deltagarens individuella produktion (figur 2). 

 

P … C =
antal korrekt producerde ord/konsonanter/vokaler

totalt producerade ord/konsonanter/vokaler
 

 

Figur 2. Formel för uträkning av PWC, PCC och PVC (Dodd et al., 2003; Holm et al., 2007; 

Lundeborg & McAllister, 2007). 

 

Analys av fonem och konsonantkombinationer 

Endast de konsonantkombinationer som förekommer i initial och final position i ord, samt 

stavelseinitiala konsonantkombinationer beräknades. Således togs inte någon hänsyn till 

konsonantmöten där en av konsonanterna tillhör föregående stavelses coda och den/de andra 

tillhör nästa stavelses onset. 

 

Eftersom fonemen /s/ och /r/ i tidigare studier rapporterats vara de mest känsliga fonemen för 

åldersgruppen (Eneskär, 1978; Linell & Jennische, 1980; Nettelbladt & Salameh, 2007; 

Nilsson & Sirén, 2014) gjordes beräkningar av andelen korrekta produktioner för dessa 

fonem. Beräkningarna gjordes på samtliga möjliga produktioner, även då fonemen förekom i 

konsonantkombinationer. Båda fonemen betraktades som felaktiga vid såväl utbyten som 

kvalitativa marginella avvikelser (KMA) (/sθ/ och /sj/). 
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Ett fonem ansågs etablerat för en deltagare om ≥90% av möjliga produktioner av det fonemet 

producerades korrekt. På gruppnivå ansågs ett fonem etablerat om ≥90% av deltagarna i 

gruppen hade ≥90% korrekta produktioner av det totala antalet möjliga individuella 

produktioner för fonemet.  

 

Då det endast var ett fåtal konsonantkombinationer som påverkades under testningen och det 

dessutom rörde olika konsonantkombinationer, noterades samtliga avvikande förekomster för 

att se om tvåkonsonantkombinationerna (CC) eller trekonsonantkombinationerna (CCC) var 

mest utsatta. Det möjliggjorde även att undersöka om en specifik ljudkombination var utsatt i 

större grad. I analysen togs ej hänsyn till konsonantkombinationens position i ordet. 

 

Analys av övriga ordstrukturer 

Assimilationer, metateser, epenteser, stavelsedeletion och accentfel markerades om de 

förekom för varje barn. I den statistiska beräkningen togs endast hänsyn till huruvida dessa 

förekom hos barnen, dock inte i vilken utsträckning, eftersom det i samtliga fall endast rörde 

sig om ett fåtal sådana avvikelser. För varje barn noterades dock vilka ord som var påverkade 

av en ordstrukturprocess, för att kunna se om något specifikt ord var extra sårbart. 

Medelvärden beräknades för de olika ordstrukturprocesserna för varje grupp på 

helårsintervall.  

 

Statistisk bearbetning av data 

Jämförelser mellan åldersgrupperna och könen gjordes där takeffekter inte förekom, med 

analytisk statistik i form av Chi-Square-test. Signifikansnivån sattes till p<0,05. Alla 

statistiska beräkningar genomfördes i programvaran IBM SPSS Statistics 22. Deskriptiv 

statistik användes för behandling av demografiska data och för beräkning av förekomst av 

avvikelser. I enlighet med Dodd och Hua (2006) sattes etableringsnivån för fonem och 

konsonantkombinationer till ≥90%.  

 

Inter- och intrabedömarreliabilitet 

För att styrka testresultaten tillfrågades en tredje bedömare att lyssna igenom 12 slumpmässigt 

utvalda inspelningar (9,7% av insamlad data) och transkribera avvikande målord. Ett målord 

ansågs vara avvikande om det inte uttalades på ett vuxenlikt sätt. Den tillfrågade bedömaren 

hade tidigare erfarenhet av att transkribera tal. Studiens författare gjorde även varsina 

bedömningar av de 12 inspelningarna cirka två månader efter att testningarna genomförts. 
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Överensstämmelsen mellan studiens två författare och den tredje bedömaren beräknades på 

det transkriberade materialet. De tre bedömarnas värden stämde överens till 96%. Författarnas 

intrabedömarreliabilitet uppmättes till 97% respektive 98%. 

 

Etiska överväganden 

Endast förskolor och skolor, som efter skriftlig information (Bilaga 1) hade godkänt 

medverkan, deltog i studien. Deltagande barns vårdnadshavare fick skriftlig information 

(Bilaga 2(1)) och gav skriftligt samtycke (Bilaga 2(2)). De deltagande barnen hade 

informerats om studien av sina vårdnadshavare och fick kompletterande information i 

samband med testningen. De fick när som helst avbryta testningen om de inte längre ville 

medverka. Varje deltagare tilldelades en kod med vilken testblanketter och inspelningar 

märktes. Kodnyckeln förvarades separat från övrigt material. Endast uppgifter om kön, ålder 

och resultat noterades på testblanketterna. Alla resultat presenteras på gruppnivå och inget 

enskilt barns resultat kan spåras. Insamlad data sparas och hanteras endast av 

logopedprogrammet på Linköpings universitet för eventuell framtida forskning. 

Resultat 

Etablering av fonem 

Samtliga svenska fonem, utom /s/, var etablerade hos de studerade deltagarna. Enstaka fel för 

olika fonem, såväl konsonanter som vokaler, förekom. Hos 5-åringarna var /s/ etablerat till 

84%. Bland de 16% som inte hade etablerat /s/ återfanns dels de som hade substitutioner till 

annat fonem och de som hade kvalitativa marginella avvikelser (KMA). I analysen delades 

avvikelserna in i två grupper, substitutioner och KMA. Etableringen av fonem beräknades för 

båda avvikelserna eller endast substitutioner, se tabell 4. I 6-årsgruppen hade 88% ett etablerat 

/s/-ljud. Eftersom /s/ och /r/ var mer utsatta än övriga fonem presenteras dessa fonem i tabeller 

för typ av avvikelse samt grad av etablering. Inga accentavvikelser förekom bland deltagarna. 

 

Etablering av /s/ 

Tabell 4 visar hur stor del av barnen i respektive grupp som hade /s/ etablerat till ≥90%. I 

kolumnen Etablering* som inbegriper såväl KMA som substitutioner når varken 5-åringarna 

eller 6-åringarna gränsen för etablering (≥90%). Om endast substitutioner till annat fonem 

räknas som avvikelse, som i kolumnen Etablering**, är /s/ etablerat på gruppnivå. 
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Tabell 4. Antal (andel) deltagare med etablerat /s/ i åldersgrupperna (*beräkning på 

kvalitativa marginella avvikelser + substitutioner, **beräkning av endast substitutioner). 

Grupp Etablering /s/* Etablering /s/ ** 

5-åringar n=56 47 (84%) 55 (98%) 

6-åringar n=68 60 (88%) 66 (97%) 

Samtliga n=124 107 (86%) 121 (98%) 

 

/s/-avvikelser hos deltagarna 

För /s/ förekom såväl substitutioner som KMA (palatalfärgning /sj/, eller lätt interdentalism 

/sθ/). Hos två deltagare i 5-årsgruppen förekom några substitutioner, trots att de i övrigt nådde 

en etableringsandel för fonemet ≥90%. I tabell 5 presenteras antal deltagare i varje grupp där 

avvikelse, samt typ av avvikelse förekom. 

 

Tabell 5. Typ av /s/-avvikelse och antal (andel) deltagare med förekomst av avvikande /s/. 

Grupp Avvikelse Substitutioner 

Kvalitativa marginella 

avvikelser 

5-åringar n=56 15 (27%) 4 (7%) 13 (23%) 

6-åringar n=68 11 (16%) 2 (3%) 11 (16%) 

Samtliga n=124 26 (21%) 6 (6%) 24 (19%) 

 

De substitutioner som deltagarna i studien hade var /θ/, /ɕ/, /h/ och /f/. I tabell 6 presenteras 

vilka KMA samt substitutioner som förekom hos deltagarna. I tabellen redovisas antal och 

andel deltagare med förekomst av /s/-avvikelse, en och samma deltagare kan stå för flera 

avvikande produktioner. Förekomsten av avvikelser varierar från en enstaka KMA-

produktion, till en blandning av olika KMA och substitutioner. Substitutionerna bestod till 

största del av den interdentala frikativan, /θ/. Av alla substitutioner som förekom hos 

deltagarna, utgjordes 72% av /θ/.  Ingen av deltagarna hade en genomgående avvikande 

realisation av /s/-ljudet. 
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Tabell 6. Antal (andel) deltagare med typ av kvalitativ marginell avvikelse och substitutioner 

för fonemet /s/. 

  

5-åringar 

n=56 
6-åringar 

n=68  

Kvalitativ marginell avvikelse 

sθ 12 (21%) 11 (16%) 

sj 3 (5%) 1 (1%) 

Substitutioner θ 4 (7%) 2 (3%) 

 ɕ 1 (2%) 0 (-) 

 h 2 (4%) 0 (-) 

  f 1 (2%) 0 (-) 

 

Etablering av /r/ 

Tabell 7 visar att bland 5-åringarna och 6-åringrna i studien hade 91% respektive 97% 

deltagare ett etablerat /r/-ljud. Inga könsskillnader noterades. Enda /r/-avvikelsen som 

noterades hos deltagarna var substitutioner. I de flesta fall substituerades /r/ med /j/, i enstaka 

fall substituerades /r/ med /l/ främst i konsonantkombinationen /ɡr-/ som då blev /ɡl-/. 

 

Tabell 7. Antal (andel) deltagare med etablerat /r/ i åldersgrupperna. 

Grupp Etablering /r/ 

5-åringar n=56 51 (91%) 

6-åringar n=68 66 (97%) 

Samtliga n=124 117 (94%) 

 

Konsonantkombinationer 

Vid icke-vuxenlik produktion av konsonantkombinationer var förenklingar vanligare vid 

produktion av tvåkonsonantkombinationer (CC), än vid trekonsonantskombinationer (CCC). 

Totalt förekom förenkling av CC-kombinationer hos 21 deltagare. Den vanligaste 

förenklingen var att initiala /pr-/ blev /p/ och förekom i båda åldersgrupperna. Förenklingen 

av /pr-/ fanns hos 12 av de 21 deltagarna med förenklingar av CC-kombinationer. Övriga 

förenklingar av CC-kombinationer var sporadiska. Antalet deltagare med förenklingar av CC-

kombinationer sjönk marginellt med ökad ålder. Vid produktion av CCC-kombinationer 

förekom förenklingar vid totalt fyra tillfällen hos tre av deltagarna, tre av dessa förenklingar 

var av /spr-/ som realiserades som /sp-/. I tabell 8 presenteras förekomst av avvikelser i 

konsonantkombinationsproduktion för de olika grupperna. Inga könsskillnader påvisades.  
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Tabell 8. Antal (andel) deltagare med förekomst av avvikande produktion av 

konsonantkombinationer (CC och CCC). 

Grupp CC CCC 

5-åringar n=56 12 (21%) 2 (4%) 

6-åringar n=68 9 (13%) 1 (1%) 

Samtliga n=124 21 (17%) 3 (2%) 

 

Avvikelser beträffande övriga ordstrukturer 

I tabell 9 presenteras antal och andel deltagare med förekomst av assimilationer, metateser, 

epenteser och stavelseutlämningar. Den vanligaste ordstrukturprocessen hos båda grupperna 

var assimilation. Totalt 40 deltagare assimilerade något av de 107 målorden. Hos fem av 

deltagarna förekom assimilation två gånger under testningen och hos resterande endast en 

gång. De ord som oftast påverkades av assimilationer var: garderob (som realiserades som 

ɡabɛro:b och ɡadɛro:d) och brandbil (som blev brambi:l). Ordet stövlar var mest påverkat av 

metates (och realiserades som stœlvar). Epenteser förekom sporadiskt bland deltagarna, såväl 

epentes av vokal som konsonant förekom. Stavelsestrykning förkom främst i ordet 

gräsklippare (som blev ɡræ:sklɪpa). Metateser förekom i lika stor grad hos båda grupperna 

(16% förekomst). Assimilationer, epenteser och stavelseutelämningar minskade med stigande 

ålder, se tabell 8. Skillnaden mellan åldersgrupperna avseende förekomst av assimilation var 

statistiskt signifikant, p=0,022. Inga könsskillnader kunde påvisas.  

 

Tabell 9. Antal (andel) deltagare med förekomst av ordstrukturprocesser (assimilationer, 

metateser, epenteser och stavelseutlämning). 

Grupp Assimilationer Metateser Epenteser Stavelseutlämning 

5-åringar n=56 24 (43%) 9 (16%) 11 (20%) 11 (20%) 

6-åringar n=68 16 (24%) 11 (16%) 5 (7%) 9 (13%) 

Samtliga 

n=124 40 (32%) 20 (16%) 16 (13%) 20 (16%) 

 

 

PWC, PCC och PVC 

Bland 5-åringar och 6-åringar gav analysen ett likartat resultat för båda grupperna. I 5-

årsgruppen var medelvärdet av antalet korrekt uttalade ord 100 stycken (PWC=93%). 

Medelvärdet av korrekt realiserade ord var bland 6-åringarna 104 stycken (PWC=97%). 

Standardavvikelsen visar att det var större variabilitet i 5-årsgruppen vad gäller PWC än i 6-
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årsgruppen. Motsvarande variabilitet sågs inte för andelen PCC och PVC. Medelvärdet av 

andelen korrekt producerade konsonanter var hos 5-åringarna 98% och hos 6-åringarna 99%. 

Båda grupperna producerade vokalerna till 100%, med enstaka avvikelser på individnivå, 

vilket standardavvikelsen 1% förklarar. Inga könsskillnader förekom bland deltagarna. Se 

tabell 10 nedan.  

 

Tabell 10. PWC, PCC och PVC, samt SD, för deltagargrupperna. 

Grupp PWC SD PCC SD PVC SD 

5-åringar 93% 9% 98% 3% 100% 1% 

6-åringar 97% 5% 99% 2% 100% 1% 

Samtliga 95% 7% 98% 2% 100% 1% 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet av föreliggande studie visar att barn i 5-7 årsåldern har ett i stort sett helt etablerat 

fonemförråd. Flera av deltagarna hade korrekt vuxenlikt uttal av samtliga målord, vilket ligger 

i linje med de resultat som framkommit i tidigare studier (Dodd et al., 2003; Holm et al., 

2007). 

 

Etablering av fonem 

Studiedeltagarna hade alla svenska konsonant- och vokalfonem utom /s/ etablerade. Den 

vanligast förekommande /s/-avvikelsen var en kvalitativ marginell avvikelse (KMA) i form av 

en palatal eller interdental färgning av /s/. Att KMA förekom bland deltagarna var inget 

oväntat resultat, då det enligt Nettelbladt och Salameh (2007) är vanligt att barn i tidig 

skolålder har just dessa marginella avvikelser, vilka får talet att låta ”barnsligt”. Deltagarna i 

åldersgrupperna var antagligen medvetna om hur ljudet /s/ skulle produceras, då ingen hade 

en genomgående /s/-avvikelse. En möjlig orsak till den ibland instabila produktionen kan vara 

att den perceptuella representationen av ljudet ännu inte hade stabiliserats i produktion (Ball 

et al., 2010, s. 55). Den varierande produktionen förväntas bli mer stabil med ökad ålder 

(Flahive & Hodson, 2010). I enlighet med gestteorin kan också den ej stabila produktionen 

förklaras med att de artikulatoriska gesterna fortfarande etableras för deltagarna (Browman & 

Goldstein, 1992). Gestteorin förklarar således förekomst av KMA, men också förekomst av 
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substitutioner, då de artikulatoriska gesterna eventuellt inte var fullt etablerade för deltagarna i 

föreliggande studie.  

 

I föreliggande studie förekom även substitutioner, och /s/ substituerades i de flesta fall till 

interdental frikativa. Substitutionen till interdental frikativa är av fonetisk karaktär och inte 

fonologisk, då /θ/ inte är ett svenskt fonem (Riad, 2014). Eventuellt kan tandömsning vara en 

bidragande faktor till produktionen av /θ/ (Nettelbladt & Salameh, 2007). Bland deltagarna i 

föreliggande studie förekom tandömsning, men författarna vet ej till vilken grad. För att 

realisation av /s/ ska kunna produceras vuxenlikt behövs fysiska förutsättningar för att kunna 

utföra de artikulatoriska gesterna som krävs enligt gestteorin (Browman & Goldstein, 1992). 

Då författarna ej vet om deltagarna med /θ/-substitution hade dessa fysiska förutsättningar kan 

det vara så att de artikulatoriska gesterna ändå var etablerade för dessa deltagare. Ytterligare 

en förklaring till att /s/ blir /θ/ finnes inom naturlig fonologi där ljudbytet förklaras som en 

frikativ glidning (Ball et al., 2010), vilket innebär att substitutionen är en förenklingsprocess. 

Glidningar är en av de processerna som enligt naturlig fonologi kan finnas kvar längst i 

uttalsutvecklingen (Donegan & Stampe, 1979), vilket förklarar varför processen återfinns 

bland deltagarna i föreliggande studie. Bland 5-åringarna i föreliggande studie var det 84% 

som hade etablerat /s/ till ≥90%. I kandidatarbetet där referensmaterial till den korta versionen 

av LINUS togs fram för 5-åringar, var motsvarande andel 67% (Nilsson & Sirén, 2014). En 

möjlig anledning till att resultaten skiljer sig åt kan vara de individuella skillnader som finns 

vad gäller barns uttalsproduktion (McLeod et al., 2001). Ett annat skäl till skillnaderna i 

resultaten mellan de två studierna kan vara att det inte har gjorts en interbedömarreliabilitet 

mellan författarna till de båda studierna, varför variation mellan transkribering kan 

förekomma (Oller & Ramsdell, 2006). I 6-årsgruppen hade deltagarna en etableringsgrad på 

88% vilket ligger nära etableringskriteriet; ≥90% av deltagarna har ≥90% korrekta /s/ (Hua & 

Dodd, 2006).  

 

I analysen noterades att etableringen av /r/ utgjorde ett gränsfall för 5-åringarna då 91% av 

gruppen hade ett etablerat /r/-ljud. Enligt Eneskär (1978) samt Linell och Jennische (1980) är 

/r/, tillsammans med /s/, fonem som etableras senare i den fonologiska utvecklingen. I 

föreliggande studie var /r/ enbart påverkat av substitutioner, oftast /j/ men också /l/ i enstaka 

fall. Dessa utbyten har även uppmärksammats av Eneskär (1978), samt i referensmaterialet till 

kortversionen av LINUS (Nilsson & Sirén, 2014). I Nilssons och Siréns studie var /r/ etablerat 

hos 84% av 5-åringarna. Bland 6-åringarna i föreliggande studie var /r/ etablerat hos 97% av 



  

20 

 

deltagarna. I enlighet med litteraturen (Eneskär, 1978; Linell & Jennische, 1980; Smit et al., 

1990) är /r/ ett av de sista fonemen som etableras och detta sker mellan 5-7 års ålder.  

 

Eftersom denna studie har genomförts i norra Kalmar län, där en viss dialektal skillnad från 

standardsvenska förekommer, togs hänsyn till detta i analysen. Exempelvis var avsaknad av 

supradentaler ett genomgående fenomen för deltagarna i studien, vilket förekommer i 

sydsvenska dialektområden (Riad, 2014; http://www.sna.se/webbatlas). I området 

förekommer även både främre och bakre varianter av /r/-ljudet, vilka har jämställts i 

bedömningen. Båda varianterna av fonemet /r/ är dialektalt betingade för sydsvenska dialekter 

(Engstrand, 2004).  

 

Resultatet i föreliggande studie överensstämmer med tidigare forskning kring barns 

uttalsutveckling (Eneskär, 1978; Smit et al., 1990). Bland barn i 5-7 års ålder förekommer 

främst talavvikelser av fonetisk karaktär (Linell & Jennische, 1980; Nettelbladt & Salameh, 

2007), vilket också påvisades i föreliggande studie. Bortsett från de fonetiska talavvikelserna 

är alla fonem etablerade för åldersgrupperna 5 och 6 år, och fonemförrådet kan då sägas vara 

färdigställt. Inga könsskillnader påvisades för någon av åldersgrupperna, vilket 

överensstämmer med tidigare forskning (Dodd et al., 2003; Burt et al., 1999). Att inga 

könsskillnader fanns bland deltagarna i föreliggande studie, är inget överraskande resultat, då 

tidigare forskning visar att eventuella könsskillnader planar ut vid cirka 5 års ålder (Dodd et 

al., 2003). 

 

Konsonantkombinationer 

Icke-vuxenlik produktion av konsonantkombinationer förekom till liten grad i studien. De 

flesta kombinationer som utsattes för förenklingar var tvåkonsonantkombinationer som 

innehöll fonem som tillägnas sent i den fonologiska utvecklingen (/r/). Den förenklingen som 

förekom mest frekvent var att initiala /pr-/ blev /p/ vilket överensstämmer med Eneskär 

(1978), som funnit att /r/ oftare utesluts än ersätts. Ett liknande mönster återfanns i 

föreliggande studie för trekonsonantkombinationerna, då /r/ uteslöts i /spr-/ som blev /sp-/ och 

/skr-/ som blev /sk-/. I föreliggande studie var initiala tvåkonsonantkombinationer mer 

frekvent förenklade än initiala trekonsonantkombinationer, vilket motsäger tidigare forskning 

(Eneskär, 1978). Vad föreliggande studies resultat skulle kunna bero på är svårt att uttala sig 

om eftersom sent etablerade fonem fanns vid både initiala två- och 

trekonsonantskombinationerna i materialet. En eventuell förklaring till varför 
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tvåkonsonantkombinationen /pr-/ i prɪnsˈɛsa förenklades oftare än trekonsonantkombinationen 

/spr-/ i sprˈʉ:ta  kan vara att prɪnsˈɛsa initieras med en obetonad stavelse, medan sprˈʉ:ta 

initieras med en betonad stavelse. I svenska språket är initial betonad stavelse vanligast 

förekommande (Riad, 2014), och det betoningsmönster som svenska barn först behärskar 

(Nettelbladt, 1998). Att barn föredrar trokémönster bekräftas av hypotesen om metrisk 

fonologi (Gerken, 1991). Eftersom alla sent förvärvade fonem är etablerade för deltagarna i 

föreliggande studie, borde inte konsonantkombinationerna ha orsakat några större svårigheter 

för deltagarna. Detta bekräftas av föreliggande studies resultat då samtliga testade 

konsonantkombinationer var etablerade (≥90%) för både 5- och 6-åringarna. Åldersskillnader 

för förekomst av konsonantkombinationsavvikelser var ej lika markanta som för övriga 

ordstrukturprocesser. Dock sjönk andelen barn med förekomst av avvikande produktion av 

konsonantkombinationer med stigande ålder, i enlighet med Eneskär (1978).  

 

Övriga ordstrukturprocesser 

Bland deltagarna i studien var assimilation den ordstrukturprocess som var vanligast 

förekommande. I studien av Hansson och Nettelbladt (2002) förekom det assimilationer hos 

kontrollgruppen med typisk språkutveckling i 4;3 till 5;7 års ålder. Dessutom var assimilation 

den vanligaste ordstrukturprocessen i referensmaterialet till kortversionen av LINUS (Nilsson 

& Sirén, 2014). Andelen 5-åringar med förekomst av assimilation var 43% i såväl Nilssons 

och Siréns studie som i denna. För 6-åringarna sjönk andelen barn med assimilationer till 

24%. En signifikant skillnad påvisades mellan 5- och 6-åringar avseende förekomst av 

assimilation. Det kan inte förväntas att assimilationer helt ska försvinna med åldern, eftersom 

fenomenet fortfarande förekommer i vuxental (Engstrand 2004; Riad, 2014). 

Ordstrukturprocesserna metateser och epenteser utgjorde endast en liten andel av funna 

avvikelser i föreliggande material. Metateser återfanns hos 24% av deltagarna i 

referensmaterialet till kortversionen av LINUS (Nilsson & Sirén, 2014). Ännu en gång skiljer 

sig kortversionens resultat från denna studie då det i föreliggande studie återfanns metateser 

hos 16 % av 5-åringarna. Författarna till föreliggande studie fann ingen orsak till varför 

andelen 5-åringar med metateser var fler i Nilssons och Siréns studie. Diskussion kring olika 

andel metatesbenägna ord i testmaterialet fördes utan resultat.  

 

PWC, PCC och PVC 

LINUS ger en generell överblick av barns etablering av fonem då varje fonem testas i alla 

positioner där det är möjligt. Deltagarna i föreliggande studie presterade högt på det nya 
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testmaterialet, vilket ses på resultaten för PWC, PCC och PVC (se tabell 10). I andra studier 

har också höga resultat funnits för deltagare i samma åldersspann (Dodd et al., 2003; Holm et 

al., 2007). I föreliggande studie framkom det att deltagarna i 5-7 års ålder i stort sett har alla 

fonem etablerade, utom /s/. Måttet PWC var det som gav störst skillnad mellan 

åldersgrupperna, vilket kan förklaras med att fonemen /s/ och /r/ inte var etablerade till lika 

hög grad för 5-åringarna, som för 6-åringarna. Dessutom påvisades en signifikant skillnad för 

assimilationer mellan grupperna i föreliggande studie. Även andra ordstukturprocesser var en 

bidragande faktor till ett lägre PWC i den yngre åldersgruppen. Ordstrukturprocesser förekom 

till högre grad bland 5-åringarna. PCC är något högre för 6-åringarna, vilket ytterligare 

styrker etableringen av sent tillägnade fonem i åldersgruppen (Eneskär 1978; Smit et al., 

1990). De tre måtten PWC, PCC och PVC påverkas av avvikande produktioner. Dessa 

avvikande produktioner var fler i den yngre åldersgruppen. Möjliga förklaringar för resultaten 

av PWC och PCC är att deltagarnas talproduktion inte var helt stabil, trots den höga 

etableringen av fonem. Den ej stabila produktionen kan både förklaras av gestteorin 

(Browman & Goldstein, 1992) genom att de artikulatoriska gesterna ej var fullt etablerade för 

deltagarna. Den instabila produktionen kan också förklaras av att den perceptuella 

fonologiska representationen inte representerades av produktionen (Ball et al., 2010). 

Dessutom tycktes ord med initial obetonad stavelse vålla vissa svårigheter för deltagarna, 

vilket styrks av teorin om metrisk fonologi (Gerken, 1991). Det förekom också en viss grad av 

ordstrukturprocesser bland deltagarna i föreliggande studie som ger ett lägre värde för PWC 

och PCC. I enlighet med teorin om naturlig fonologi (Donegan & Stampe, 1979), minskar 

förekomsten av processerna med stigande ålder. Detta syns på värdena för PWC och PCC 

som var högre för den äldsta deltagargruppen. 

 

Metoddiskussion 

Deltagarbortfall 

I studien tillfrågades 381 barn och dess vårdnadshavare för medverkan med skriftlig 

information, av dessa uteblev 220 samtycken, och 161 barn och vårdnadshavare tackade ja till 

medverkan. Av de uteblivna 220, var det tre skolor som avböjde förfrågan i ett sent skede 

efter utskick av blanketter. Kanske erhölls ej en del svar på grund av exklusionskriterierna. Ett 

annat skäl kan vara att blanketterna uteblivit på grund av bristande information från 

författarnas sida, eller bristande intresse för studien från vårdnadshavare och barnen. Totalt 

uppfyllde 151 barn inklusionskriterierna.  
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Material 

Testet är utformat för att kunna kartlägga barns fonologi. Alla fonem som testas förekommer 

minst två gånger, oftast fler. Enligt Hua och Dodd (2006) ska ett test ge möjlighet för 

fonemproduktion i olika positioner, vilket testmaterialet LINUS ger. Dessutom ger materialet 

möjlighet att testa flertalet konsonantkombinationer, i enlighet med Stoel-Gammon och 

Williams (2013). Upphovsmännen till materialet har också sett det kliniska behovet av att 

förtydliga testning av ordaccent, vilket tidigare svenska testmaterial ej tillgodosett. I LINUS 

görs detta med ett minimalt par (åskar – Oskar). Utöver det minimala paret utgörs orden i 

testet av olika betoningsmönster och flerstaviga ord, vilket möjliggör bedömning av 

avvikande accent. Ytterligare en skillnad från tidigare testmaterial är att de flesta bilder är 

fotografiska, något som forskning har påvisat vara lättare att relatera till (Markey et al., 1983). 

LINUS är konstruerat för att i första hand kunna presenteras via dator eller surfplatta till 

skillnad från tidigare svenska test som förekommer i pappersformat. 

 

Analys  

Transkriberingen gjordes utifrån inspelat material. Avsaknad av visuella stimuli vid 

kontrollen av transkriptionerna kan ha påverkat resultatet av transkriberingen (Ball & 

Lowroy, 2001). Gränsen för fonemens etablering bestämdes innan påbörjad transkribering till 

≥90% i enlighet med Hua och Dodd (2006). Deltagarnas produktioner av fonem beräknades 

för att kunna fastställa etablering. Beräkningar gjordes på konsonantkombinationer. 

Förekomsten av specifika avvikelser ansågs vara för få för att få fram statistisk reliabel data.  

 

Samma förhållande gäller övriga ordstrukturprocesser, där det endast noterades huruvida en 

process förekom, ej hur ofta den förekom, se tabell 8. Det förekom assimilationer hos 40 

deltagare, varav fem deltagare hade två assimilationer och övriga en. Anledningen till att 

författarna valde att ej ange graden av avvikelse hos deltagarna var att det var enstaka 

förekomster av olika ordstrukturprocessavvikelser. 

 

Vid uträkning av PWC, PCC och PVC togs hänsyn till individuella skillnader hos deltagarna 

varvid uträkningen inte gjordes på testmaterialets möjliga målproduktion, utan baserades på 

deltagarnas individuella produktioner. Den individuella hänsynen togs för att exempelvis 

dialektala variationer bland barnen inte skulle påverka resultatet.  
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Eftersom takeffekter uppnåddes för flera fonem i studien gjordes inga statistiska analyser 

utöver förekomst av assimilationer, däremot användes deskriptiv statistik för redovisning av 

resultaten.  

 

Slutsats 

Resultatet i föreliggande studie visar att svenska barn i åldrarna 5-7 år med typisk 

språkutveckling har samtliga testade vokal och konsonantfonem förutom /s/ etablerade 

(≥90%). Ordstrukturprocesser förekom i båda åldersgrupperna, men förekomsten sjönk med 

stigande ålder. De konsonantkombinationer som vållade problem rörde främst de 

kombinationer som innehöll sent etablerade fonem. Dessa förenklades oftast med uteslutning 

av /r/. En signifikant skillnad påvisades för förekomst av assimilationer mellan 

åldersgrupperna, med fler assimilationer i 5-årsgruppen. Deltagarna presterade högt på 

testmaterialet, vilket bekräftades av de tre måtten PWC, PCC och PVC. Inga större 

åldersskillnader sågs mellan årsintervallen för något av nyss nämnda mått. Inga 

könsskillnader påvisades.  

 

Framtida studier  

För fortsatta studier kring svenska barns fonologi vore önskvärt med ett bredare material för 

att undvika att barnen ”slår i taket” på testet. Önskvärt vore också att i en sådan studie ha en 

kontrollgrupp med vuxna för att kunna utesluta uttalsavvikelser och processer som 

förekommer i vuxental. På så vis kan exempelvis vissa assimilationer påvisas som godtagbara 

då de förekommer i vuxental. Intressant vore även att studera huruvida KMA av fonemet /s/ 

förekommer i högre åldrar. För att kunna representera svenska barns fonologi bör också 

framtida studier inkludera barn med flerspråkighet. 
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev till förskolepersonal  

Utprövning av ett nytt fonologiskt testmaterial. Barn med typisk språkutveckling i 5-6 

års ålder. 

 

Hej! 

Vi har efter godkännande från er enhetschef valt att kontakta er förskola. 

 

Vi är två studenter som läser vårt fjärde och sista år på logopedprogrammet på Linköpings 

universitet. Under våren 2014 arbetar vi med vår magisteruppsats. Vårt arbete innebär en 

utprövning av ett nytt fonologiskt bedömningsmaterial som i framtiden kan användas i 

utredning av barns uttalsutveckling. Det är med anledning av detta vi kontaktar er. Som en del 

i vår studie söker vi nu barn mellan 4 år och 12 månader samt 6 år och 12 månader som har 

god hörsel och har svenska som modersmål. Barnen ska inte heller ha haft eller ha pågående 

logopedkontakt. Testningen kommer att ske på förskolan och består i att barnen får benämna 

bilder som visas på en datorskärm. Ljudinspelning av barnets tal kommer ske. Testningen 

kommer att ta ungefär 10-15 minuter. Om barnet blir trött tar vi en kort paus. Vi kommer i 

största mån försöka göra situationen givande för barnet. 

 

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

deltagandet när som helst. Det insamlade materialet kommer att analyseras för att ge en 

generell bild av barns uttalsutveckling i åldrarna 5-6 år. För att värna om barnens och 

förskolans anonymitet kommer inget annat än barnets kön och ålder att registreras. Resultaten 

kommer sedan att presenteras på gruppnivå, vilket innebär att inget enskilt barns resultat 

kommer att kunna spåras. Data kommer att sparas på logopedprogrammet för eventuell 

framtida forskning. Syftet med testningen är att få fram data om typisk utveckling, inte att 

diagnosticera. Inga resultat kommer att presenteras för den enskilda individen varken i studien 

eller till vårdnadshavare/förskolepersonal. Studien kommer att redovisas på ett 

uppsatsseminarium på Linköpings universitet, samt skriftligt i form av en magisteruppsats. 

Denna kommer att publiceras på Linköpings universitets e-press som en elektronisk databas 

där uppsatser finns samlade. 

 



  

 

 

Vi kommer att besöka förskolorna för testning av de barn vars vårdnadshavare samtyckt till 

deltagande i studien. Testningen kommer att göras enskilt med varje barn, och vi behöver då 

låna ett rum till detta på förskolan. Vi ber er även om hjälp med att dela ut information till 

vårdnadshavare samt samla in samtyckesbrev från de som valt att delta. 

 

Vid frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta någon av oss. 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Josefin Berglund    Kaisa Hasselquist  

mail:     mail:  

telefon:     telefon:   

 

Handledare 

Inger Lundeborg Hammarström 

mail:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

Bilaga 2(1) 

 

Informationsbrev till vårdnadshavare  

Utprövning av ett nytt fonologiskt testmaterial. Barn med typisk språkutveckling i 5-6 

års ålder.  

 

Hej!   

Vi är två studenter som läser vårt fjärde och sista år på logopedprogrammet på Linköpings 

universitet. Under våren 2014 arbetar vi med vår magisteruppsats. Logopeder arbetar bland 

annat med tal- och språksvårigheter hos barn. För att kunna göra exakta bedömningar av barn 

med svårigheter behövs kunskap om hur barn utan svårigheter talar. Det är med anledning av 

detta som vi kontaktar er. Ett nytt bedömningsmaterial har tagits fram vid enheten för 

Logopedi vid Linköpings universitet och till detta behövs kunskaper om hur barn utan 

svårigheter talar. Vårt arbete är att testa detta nya material på barn utan kända svårigheter. 

Som en del i vår studie söker vi nu barn mellan 5 och 6 år som har god hörsel och har svenska 

som modersmål. Barnen ska inte heller ha haft eller ha pågående logopedkontakt. Testningen 

kommer att ske på förskolan och består i att barnen får benämna bilder av vardagliga föremål 

som visas på en datorskärm. Ljudinspelning av barnets tal kommer ske. Testningen kommer 

ta ungefär 10 minuter. Om barnet blir trött tar vi en kort paus. Vi kommer i största mån 

försöka göra situationen trivsam för barnet.   

 

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

deltagandet när som helst. Det insamlade materialet kommer att analyseras för att ge en 

generell bild av barns uttalsutveckling i åldrarna 5-6 år. För att värna om barnens och 

förskolans anonymitet kommer inget annat än barnets kön och ålder att registreras. Resultaten 

kommer sedan att presenteras på gruppnivå, vilket innebär att inget enskilt barns resultat 

kommer att kunna spåras. Data kommer att sparas på logopedprogrammet för eventuell 

framtida forskning. Studien kommer att redovisas på ett uppsatsseminarium på Linköpings 

universitet, samt skriftligt i form av en magisteruppsats. Denna kommer att publiceras på 

Linköpings universitets e-press som är en elektronisk databas där uppsatser finns samlade.  

Vi kommer att besöka förskolorna för testning av de barn vars vårdnadshavare samtyckt till 

deltagande i studien. Testningen kommer att göras enskilt med varje barn.   

 



  

 

 

Om ni samtycker till ert barns deltagande i studien var vänlig fyll i medföljande 

samtyckesbrev, efter att ni fått ert barns godkännande.    

 

Vid frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta någon av oss.  

 

Vänliga hälsningar, 

 

Josefin Berglund    Kaisa Hasselquist  

mail:     mail:  

telefon:     telefon:   

 

Handledare 

Inger Lundeborg Hammarström 

mail:  
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Samtyckesbrev till vårdnadshavare  

Utprövning av ett nytt fonologiskt testmaterial. Barn med typisk språkutveckling i 5-6 

års ålder.  

 

Jag anser att jag och mitt barn är informerade och ger härmed vårt samtycke till deltagande i 

studien, samt att data får sparas enligt det sätt som är beskrivet i informationsbrevet.   

 

Jag bekräftar härmed att:    

      

Mitt barn har inte någon känd hörselnedsättning   

Mitt barn väntar inte på och har inte haft tidigare eller nuvarande logopedkontakt 

Mitt barn har svenska som modersmål  

 

 

Barnets namn och födelsedatum (ÅÅMMDD)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Vårdnadshavares underskrift  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Namnförtydligande  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Datum och ort  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

  

Bilaga 3 



  

 

 

  



  

 

 



  

 

 

 


