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Sammanfattning 
Syfte: Studiens syfte var att undersöka om receptivt och produktivt ordförråd 

respektive förmågan att känna igen objekts form vid 20 och 24 månaders ålder kunde 
predicera språkliga förmågor i 6 - 7 årsåldern. De tidiga måtten på ordförråd och 
formigenkänning samlades in i Borgström, Torkildsen och Lindgren (2015), vilken 
föreliggande studie är en uppföljning på. Metod: Deltagarna var 36 barn i åldrarna 6 - 7 år. 
De testades med ett omfattande testbatteri inom områdena ordförråd, språkförståelse, 
pragmatik, fonologisk medvetenhet, korttids- och arbetsminne samt icke-verbal förmåga. 
Resultat: Vi fann signifikanta samband mellan ordförråd vid 20 och 24 månaders ålder och 
språkliga förmågor i 6 - 7 årsåldern. Signifikanta samband mellan formigenkänningsförmåga 
vid 24 månader och senare språkliga förmågor fanns också, vilket inte tidigare redovisats i 
litteraturen. Det tidiga mått som gav flest signifikanta korrelationer var produktivt ordförråd 
vid 24 månader. Vidare analys visade en signifikant skillnad mellan hur barn som bedömts ha 
språkstörning respektive barn utan språkstörning, baserat på formell testning, presterade på 
formigenkänningsuppgiften när de var 24 månader gamla. Slutsats: Fynden ger viktig 
information som är av relevans för att tidigt kunna urskilja barn som senare kan få språkliga 
svårigheter. 
 
 
Sökord: ordförråd, formigenkänning, longitudinell studie, språkstörning 
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Abstract 
Aims: The present study aimed at investigating whether receptive and productive 

vocabulary and object shape recognition at 20 and 24 months of age could predict linguistic 
abilities at 6 - 7 years of age. This study is a follow-up of the study by Borgström, Torkildsen 
och Lindgren (2015), in which the early measures of vocabulary and shape recognition were 
collected. Methods: Thirty-six children aged 6 - 7 years participated. They were tested with a 
comprehensive test battery in the areas vocabulary, language comprehension, pragmatics, 
phonological awareness, short term- and working memory capacity and non-verbal skills. 
Results: We found significant correlations between vocabulary at 20 and 24 months of age 
and linguistic abilities in 6 - 7 years of age. Significant correlations between shape 
recognition ability at 24 months of age and later language skills were also found, which has 
not previously been reported in the literature. Further analysis showed that there was a 
significant difference between how children with and without language impairment (formal 
assessment) performed on the shape recognition task at 24 months. Conclusions: These 
findings provide important information of relevance for the identification and intervention in 
children at risk for weak language skills.  
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Inledning 
Språk och tal är viktiga förmågor för att fullt ut kunna delta i dagens samhälle. Redan 

när barn börjar skolan ställs det krav på deras språkliga förmåga. Språklig förmåga innebär 
bland annat att kunna uttrycka sig adekvat, ha ett bra ordförråd och en god språkförståelse. 
Den språkliga utvecklingen börjar mycket tidigt. Först lär sig barnet ord och dessa ord bygger 
upp barnets ordförråd. Omfattande forskning har gjorts på små barns ordförråd och visat att 
det har ett samband både med tidiga kognitiva förmågor, som formigenkänningsförmågan, 
(Landau, Smith & Jones, 1988; Smith, 2003; Yee, Jones & Smith 2012) och med senare 
språkliga förmågor (Duff, Reen, Plunkett & Nation, 2015; Lee, 2011; Rescorla, 2002). Det 
finns dock vissa delar som saknas i den tidigare forskningen. Formigenkänningsförmågans 
täta koppling med ordförrådet i tvåårsåldern är väl beskrivet, men det saknas forskning om 
formigenkänningsförmågans eventuella samband med språkförmåga över tid. Vi vill därför 
undersöka om man kan se samband mellan barns formigenkänningsförmåga som små och 
deras språkliga förmågor längre upp i åldrarna. Det finns mycket forskning gällande 
sambandet mellan ordförråd hos små barn och språklig förmåga 6 - 7 årsåldern, det vill säga i 
tidig skolålder (Duff et al., 2015; Lee, 2011; Rescorla, 2002). I de flesta av studierna är 
deltagarna engelskspråkiga barn och ingen forskning finns på svensktalande barn. Tidigare 
forskning har undersökt samband mellan ordförrådet i tvåårsåldern och enbart ett fåtal 
språkliga förmågor i tidig skolålder. Tillsammans kompletterar studierna varandra och ger en 
bred bild över de samband som ordförrådet uppvisar, men ingen enskild studie ger en samlad 
bild.   

Denna studie är viktig eftersom den kompletterar tidigare forskning genom att 
fokusera på områden som saknas. Den undersöker om samband finns mellan tidigt ordförråd 
och senare språkliga förmågor hos svensktalande barn i 6 - 7 årsåldern. Därtill undersöks även 
om den kognitiva förmågan formigenkänning vid två års ålder har något samband med 
språkliga förmågor i tidig skolålder. Föreliggande studie bidrar ytterligare till befintlig 
forskning genom att bedömningen av de språkliga förmågorna i 6 - 7 årsåldern är mer 
omfattande än tidigare studier. 

Genom att undersöka samband mellan tidiga och sena språkliga och kognitiva 
förmågor hoppas vi kunna bidra till att man tidigt kan fånga upp barn med språkliga 
svårigheter. Att i god tid identifiera barn som har en språklig svaghet är viktigt eftersom man 
då tidigt kan stötta barnen för att ge dem så bra språkliga förutsättningar som möjligt.  
 
Syfte 

I denna studie, som är en uppföljning på Borgström et al. (2015), görs en omfattande 
språklig bedömning av barn som är i 6 - 7 årsåldern, det vill säga i tidig skolålder. Testerna 
har ett lexikalt fokus då ordförråd har samband med läsning (Duff, Tomblin & Catts, 2015), 
vilket är en stor del av skolans värld och därmed mycket aktuellt i denna ålder. Ytterligare en 
viktig anledning till valet av lexikalt fokus är att Borgström et al. (2015) inriktade sig på 
ordförråd och ordinlärning. Då samma barn som deltar i föreliggande studie var 20 och 24 
månader gamla undersökte Borgström et al. (2015) storleken på deras receptiva och 
produktiva ordförråd samt deras förmåga till formigenkänning. Syftet i denna studie är att 
undersöka om de tidiga måtten på ordförråd och formigenkänning kan predicera språkliga 
förmågor i 6 - 7 årsåldern.  
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 Bakgrund 
Barns ord och ordförråd  

En viktig del i ett språk är orden. Alla ord har en betydelse och orden som varje person 
behärskar bygger upp den individens ordförråd. Hur gammalt ett barn är när det säger sitt 
första ord varierar från individ till individ och sker för ett barn med typisk språkutveckling 
någon gång mellan 9 - 15 månaders ålder. Det finns inte bara en skillnad i när barnet säger sitt 
första ord, utan också hur fort det lär sig nya ord. Detta leder till stora individuella skillnader i 
ordförrådets storlek (Nettelbladt & Salameh, 2007). Fenson et al. (1993) beskriver att 
storleken på det expressiva ordförrådet kan variera på mellan 41 och 668 ord hos barn som är 
två år. 

Ordförrådet består av två typer av ord; de ord som barnet förstår och de ord som barnet 
aktivt använder när det pratar. De ord som barnet förstår kallas för det impressiva, passiva 
eller det receptiva ordförrådet. De ord som barnet aktivt använder när det pratar kallas för det 
expressiva, aktiva eller det produktiva ordförrådet. I denna uppsats kommer begreppen 
receptivt respektive produktivt ordförråd att användas genomgående. Storleken på barnets 
receptiva och produktiva ordförråd skiljer sig under de första åren. Det receptiva ordförrådet 
är större; om ett barn vid drygt ett års ålder kan säga 10 ord, förstår det ofta över 100 
(Lightfoot, Cole & Cole, 2009). Denna skillnad minskar ju äldre barnet blir (Bates, Bretherton 
& Snyder, 1988).  

Hur stort ordförrådet är och vilka ord som det innehåller kan undersökas på olika sätt. 
Ett tillvägagångssätt är att använda standardiserade och normerade test, där barnet exempelvis 
ska benämna vad som finns på olika bilder eller fylla i sista ordet i en mening (Nettelbladt & 
Salameh, 2007). En bedömning av ordförrådet kan också ske genom en observation av barnet 
i dess vardagliga miljö, vilket ger information om hur eventuella svårigheter ser ut och hur det 
påverkar barnet. Ytterligare ett sätt att undersöka ordförrådet är att låta föräldrar fylla i ett 
formulär där de uppskattar hur många och beskriver vilken sorts ord som barnet använder 
respektive förstår. Denna metod är framförallt användbar när det är små barn som ska 
bedömas. Borgström et al. (2015) använde föräldraskattning för att få veta storleken på små 
barns produktiva och receptiva ordförråd. Enkäten som användes var Swedish Early 
Communicative Development Inventory (SECDI) (Eriksson & Berglund, 2002), vilken vid 
validitet- och reliabilitetsprövning har visat sig vara användbar och ge tillförlitliga resultat 
(Berglund & Eriksson, 2000). 

En bedömning kan vara formell eller informell. Med en formell bedömning avses i 
denna studie en bedömning som görs med standardiserade eller normerade test utförda av en 
logopedstudent. Informell bedömning avser vårdnadshavares svar på ett frågeformulär, ett 
föräldraskattningsformulär samt ett kort samtal kring dessa. Detta görs för att få 
vårdnadshavarens uppfattning om sitt barns språkliga färdigheter. 
 
Formigenkänning  

Begreppet ”shape bias” innebär att barn och vuxna kategoriserar objekt efter dess form 
hellre än efter storlek eller material när objektet ska benämnas (Landau et al., 1988). 
Utvecklingen av shape bias är tätt kopplad till inlärningen av ord (Gershkoff-Stowe & Smith, 
2004). Det finns även ett samband mellan shape bias och utvecklingen av förmågan att känna 
igen föremål utifrån dess form (Pereira & Smith, 2009; Yee et al., 2012). I samband med att 
barnet har tillägnat sig sina första 50 - 100 ord, vilka ofta är ord för konkreta substantiv, 
börjar tendensen att fokusera på objekts form förstärkas (Gershkoff-Stowe & Smith, 2004). I 
samband med att de första 50 - 100 orden har etablerats kommer även det som ofta kallas för 
”ordförrådsexplosionen” (Nettelbladt & Salameh, 2007). Orsaken till ordförrådsexplosionen 
är omdiskuterad och det finns flera olika teorier. En av de mest inflytelserika teorierna, är att 
barnet når en benämningsinsikt. Genom denna förstår barnet att ord är symboler för föremål 
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och att allt runt omkring har namn (Reznick & Goldfield, 1992). Andra teorier menar att det 
är en förbättrad kategoriseringsförmåga som utgör grunden för den snabba ordinlärningen 
(Gopnik & Meltzoff, 1987). I Ganger och Brent (2004) visas att endast ett fåtal barn uppvisar 
en så snabb ökning av ordförrådet att det kan kallas en ordförrådsexplosion. Hos resterade 
barn sker istället ökningen av ord gradvis men i en snabbare takt än innan. De menar därmed 
att det inte sker någon omfattande kognitiv förändring, som benämningsinsikten, utan istället 
flertalet mindre förändringar. Det är dessa små förändringar som leder till att det är stor 
skillnad i hur snabbt barnets ordförråd växer. 

Tendensen att fokusera på objekts form utvecklas med åldern. Ju äldre barn blir desto 
starkare blir deras shape bias och hos vuxna är den helt befäst (Landau et al., 1988). 
Utvecklingen av shape bias anses vara en förändring som bidrar till att barn snabbt kan lära 
sig nya ord. Studier av bland annat Gershkoff-Stowe och Smith (2004) bekräftar att i samband 
med förbättrad shape bias ökar barnens produktiva ordförråd ofta snabbt (även Smith, Jones, 
Landau, Gershkoff-Stowe & Samuelsson, 2002). En teori om detta samband är att de första 
orden barn lär sig är ord för konkreta föremål och genom detta upptäcker barnet att föremål 
med samma form kallas för samma namn. Därmed kan barnet generalisera användningen av 
ett nyinlärt ord till att omfatta alla objekt med liknande form. Även vuxna fokuserar på 
objekts form och på så sätt blir shape bias en referensram mellan den vuxne och barnet, vilket 
gör att barnet lättare kan förstå vilket objekt den vuxnes ord refererar till (Landau et al., 
1988). 

Det har visat sig att etableringen av shape bias föregås av en utveckling av 
formigenkänningsförmåga, som innebär att barn kan känna igen objekt utifrån dess 
övergripande form (Pereira & Smith, 2009; Yee et al., 2012). Utvecklingen av shape bias 
återspeglar inte endast att barn börjar rikta sin uppmärksamhet mot objekts form vid 
kategorisering, utan hör även samman med en utveckling av faktisk förmåga att känna igen 
objekt. Förmågan till formigenkänning har studerats genom att barn har fått se avskalade 
prototyper av bekanta föremål, där inga tydliga detaljer funnits med, och blivit ombedda att 
peka på en av dem. Borgström et al. (2015) utvecklade en version av denna uppgift med 
tvådimensionella stimuli där barn visades siluetter av olika kända objekt (såsom anka, bil och 
boll) och blev ombedda att peka på till exempel ankan. Igenkänning av sådana siluetter antogs 
fånga formigenkänningsförmågan, då det för att känna igen en siluett krävs att personen kan 
fokusera enbart på föremålets form och inte få stöd av föremålets detaljer. Resultatet av 
Borgström et al. (2015) visade på ett samband mellan förmågan till formigenkänning och 
storleken på ordförråd hos 24 månader gamla barn. De barn som hade ett stort ordförråd 
presterade bättre på formigenkänningsuppgiften.  
 
Språket i tidig skolålder 

I tidig skolålder är delar av språket så gott som färdigutvecklade hos barn med en 
typisk språkutveckling, medan utveckling av andra delar bara har påbörjats. Barnets 
fonemförråd är på god väg att bli komplett med alla svenska språkljud på plats. Den 
fonologiska utvecklingen ska i princip vara avslutad när barnet är sju år. Grammatiskt klarar 
barnet vid fyra års ålder av enklare former och konstruktioner i svenskan (Nettelbladt & 
Salameh, 2007). Mer komplexa och lågfrekventa satsbyggnader och grammatiska strukturer 
såsom bisatser fortsätter att utvecklas även upp i senare åldrar. Gällande barnets ordförråd har 
det successivt blivit större i förskoleåldern och när barnet är 5 - 7 år gammalt har det mellan 
3000 - 5000 ord i sitt produktiva ordförråd (Paul & Norbury, 2012). I skolåren fortsätter 
ordförrådet att utvecklas i en ännu snabbare takt genom att barnet varje läsår förvärvar 
ungefär 3000 nya ord (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

I tidig skolålder är den metakognitiva förmågan viktig (Paul & Norbury, 2012), en 
förmåga som av Fang och Cox (1999) har visats börja utvecklas redan när barnet är 4 - 5 år 
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gammalt. Metakognition beskrivs som förmågan att kunna tänka kring, reflektera och vara 
medveten om sina egna och andras tankar och kunskap. I skolan innebär detta till exempel att 
barnet ska kunna lyssna på läraren och samtidigt vara uppmärksam på om läraren säger något 
som barnet inte förstår. En särskilt viktig del av metakognitionen när det handlar om språket i 
tidig skolålder, är den metaspråkliga förmågan. Den innebär att barnet kan använda språket 
för att tala om språk och att det förstår skillnaden mellan ett ords form och innehåll (Paul & 
Norbury, 2012). Denna förmåga krävs för att till exempel kunna prata om synonymer, 
motsatsord och för att kunna förstå att ordet “tåg” är ett kort ord, även om själva tåget är 
långt. Den metaspråkliga förmågan är väsentlig när barnet ska lära sig läsa. Det är framförallt 
den del av metaspråket som kallas fonologisk medvetenhet som är avgörande. Fonologisk 
medvetenhet har barnet om det kan fokusera på den ljudmässiga sidan av språket och förstår 
att ord består av olika ljud samt att det kan hantera och manipulera dessa (Paul & Norbury, 
2012). Läsningen, som följaktligen påverkas av metaspråkliga förmågor, påverkar i sin tur 
barnets ordförråd; om barnet läser mycket blir ordförrådet större (Duff et al., 2015). I 
föreliggande studie mäts såväl språkliga som metaspråkliga förmågor. 
 
Arbetsminne  

Arbetsminne är den del av minnet som arbetar med att tillfälligt lagra information 
samtidigt som den bearbetas. Det finns olika teorier om arbetsminne där främst två fått stor 
betydelse i litteraturen. En av dem är Baddeleys komponentteori (2003). Denna teori 
postulerar att arbetsminnet består av fyra olika komponenter som ansvarar för olika processer, 
exempelvis hanteras auditiv-verbal information av en särskild komponent; den fonologiska 
loopen, även kallad det fonologiska arbetsminnet. En annan arbetsminnesteori är icke-
komponentsspecifik och har skapats av Just och Carpenter (1992). Till skillnad från den förra 
teorin menar denna att arbetsminnet inte är uppdelat i komponenter, utan består av en enhet 
som ansvarar för att man samtidigt kan processa och lagra inkommande information. Ett annat 
slags minne är korttidsminnet. Det är aktivt när information ska lagras utan att bearbetas, som 
till exempel när ett telefonnummer ska kommas ihåg (Dahlin, 2009).  

I tidig skolålder sker en utveckling av arbetsminnet hos barn med typisk 
språkutveckling. I Pohjanen och Sandberg (1999) hittades en signifikant skillnad mellan 
femåringar, sjuåringar och nioåringar gällande resultat på arbetsminnesuppgifter som visade 
att förmågan blev bättre med ökad ålder. I en annan studie visades att maxkapaciteten för 
åttaåringars arbetsminne var hälften så stor som vuxnas, vilket betyder att det är en förmåga 
som fortsätter att utvecklas även efter tidig skolålder (Kharitonova, Winter & Sheridan, 
2015). 

Det finns ett samband mellan arbetsminne och språk- samt läsförmåga. Barn med 
språkstörning presterar signifikant sämre på arbetsminnesuppgifter jämfört med vad barn med 
typisk språkutveckling gör (Duinmeijer, de Jong & Scheper, 2012). Samma har visats gälla 
för individer med lässvårigheter; de presterar signifikant sämre på uppgifter som testar 
arbetsminnet jämfört med individer med typisk läsutveckling (Cohen-Mimran & Sapir, 2007). 

Testning av arbetsminnet görs på olika sätt beroende på vilken del som ska testas. Det 
fonologiska arbetsminnet testas vanligtvis genom att barnet får lyssna på ett nonord och sedan 
direkt repetera ordet (Gathercole, 2006; Hansson, Forsberg, Löfqvist, Mäki-Torkko & Sahlén, 
2004; Sahlén, Reuterskiöld-Wagner, Nettelbladt & Radeborg, 1999a; Sahlén,  Reuterskiöld-
Wagner, Nettelbladt & Radeborg, 1999b). Testning av det komplexa arbetsminnet, det vill 
säga arbetsminnet som helhet, görs ofta med sifferrepetition baklänges. Det är en uppgift som 
förekommer i flertalet psykologtest, bland annat i Wechsler Intelligence Scale for Children – 
Fourth Edition (Wechsler, 2003). I uppgiften får barnet höra en serie siffror, ombeds komma 
ihåg dessa och sedan repetera siffrorna i omvänd ordning. Nonordsrepetition samt 
sifferrepetition baklänges är de test som används i föreliggande studie för att undersöka 
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fonologiskt respektive komplext arbetsminne. Korttidsminne testas genom sifferrepetition 
framlänges. 
 
Språkstörning 

I nuläget saknas en enhetlig definition av språkstörning. Definitionen varierar 
beroende på vilken klassifikation man utgår från. Det som har varit den rådande definitionen 
under lång tid kan kort beskrivas som att det ska vara en skillnad mellan barnets icke-verbala 
förmåga och dess språkförmåga, det så kallade diskrepanskriteriet. Språksvårigheterna ska 
inte heller kunna förklaras av annan uppenbar orsak, till exempel neurologiska problem. Att 
språksvårigheterna inte ska kunna förklaras av identifierbara orsaker leder till en rad 
exklusionskriterier (Nettelbladt & Salameh, 2007). I sin artikel förespråkar Reilly et al. (2014) 
att man bör frångå både diskrepanskriteriet och exklusionskriterierna i definitionen av 
språkstörning. Artikeln av Reilly et al. (2014) baserar sig på en rad internationella forskares 
syn på definitionen. 

Reilly et al. (2014) föreslår att cut-off gränsen för språkstörning ska vara minst 1,25 
standardavvikelser (SD) under medelvärdet på standardiserade språktest. Artikeln tar också 
upp betydelsen av olika kliniska markörer för språkstörning. Nonordsrepetition, som testar 
fonologiskt arbetsminne, anses vara den mest betydelsefulla. Reilly et al. (2014) menar att 
kliniska markörer bör användas som indikatorer på att språkstörning föreligger men inte som 
definitiva bevis. Författarna beskriver vidare att omfattningen av språkliga svårigheter kan 
variera. Då svårigheter föreligger inom enbart ett språkligt område bör barnet följas och 
stöttas men det är inte i behov av specialiserat stöd. Detta går även i linje med 
rekommendationerna från den nationella riktlinjegruppen för barnlogopedi i Sverige. Den 
anser att barn ska prestera 1,5 SD under medelvärdet inom minst två olika språkliga domäner 
för att diagnostiseras med språkstörning. Detta är en något striktare gräns än den som föreslås 
av Reilly et al. (2014). Det är definitionen från riktlinjegruppen som vi utgår från i vår studie 
när vi identifierar barn med språkstörning i deltagargruppen. 

Forskare är eniga om att hereditet är den enda, kända orsaken till språkstörning. 
Uppgifter om andelen barn, med språkstörning, som har föräldrar med språkrelaterade 
svårigheter varierar mellan olika källor. Nettelbladt och Salameh (2007) menar att av alla barn 
med språkstörning har 30 - 40% föräldrar eller syskon med svårigheter med språk, läsning 
eller skrivning. Kalnak, Peyrard-Janvid, Sahlén och Forssberg (2012) undersökte förekomsten 
av hereditet hos barn med språkstörning i tre generationer; syskon, föräldrar och mor- och 
farföräldrar. Studien visade att det hos svenska barn med språkstörning var signifikant 
vanligare med släktingar med språkrelaterade diagnoser eller svårigheter, än hos barn utan 
språkliga svårigheter. Mer specifikt visades att 30 - 35% av föräldrarna till barn med 
språkstörning hade problem med läsning eller språk. Detta är en siffra som stämmer överens 
med andra studier, bland annat Conti-Ramsden, Simkin och Pickles (2006). I föreliggande 
studie räknas hereditet på föräldrar samt mor- och farföräldrar. 

En annan faktor som påverkar barns språkutveckling är socioekonomisk status (SES). 
SES kan beräknas på olika vis, antingen genom hushållets inkomst eller på föräldrarnas och 
då framförallt moderns utbildningsnivå. I Locke, Ginsborg och Peers (2002) visades att barn 
som var uppväxta i ett fattigt hem presterade långt under sina jämnåriga på olika test av 
språkförmågor. Mer än hälften av dem kunde klassas ha en språkförsening. I en svensk studie 
har samband undersökts mellan en rad påverkansfaktorer, som SES, och ordförråd och 
kommunikativ förmåga hos 18 månader gamla barn. SES beräknades utifrån moderns 
sysselsättning och resultatet visade att den inte hade någon effekt på barnens kommunikativa 
förmåga i denna ålder (Berglund, Eriksson & Westerlund, 2005). I en annan artikel 
konkluderas att SES är ett komplext mått och att olika studier visar olika samband mellan 
SES och barnens språkförmåga (Letts, Edwards, Sinka, Schaefer & Gibbons, 2013). Att 



! 6!

resultatet skiljer i de olika studierna kan bero på i vilket land som studien har utförts och vilka 
SES-parametrar som har använts. I vår studie mäts SES med moderns respektive faders 
utbildningsnivå. 
 
Det tidiga ordförrådets betydelse för senare språkförmåga 

Barn med ett begränsat produktivt ordförråd kallas i engelsk litteratur ofta för late 
talkers. I Roos och Weismer (2008) sammanfattas att dessa barn har ett begränsat produktivt 
ordförråd vid cirka två års ålder men i övrigt en typisk språkutveckling. Olika studier varierar 
dock med avseende på om även barn med begränsningar i det receptiva ordförrådet ska 
inkluderas i begreppet. I de fall där de har inkluderats har begränsningarna i det receptiva 
ordförrådet varit små. Majoriteten av barn med ett begränsat produktivt ordförråd vid två års 
ålder kommer i kapp sina jämnåriga i förskoleåldern. Flera studier visar att de ligger inom 
normalvariationen, men oftast i den nedre delen i jämförelse med SES-matchade jämnåriga 
(för en sammanfattning, se Roos & Weismer, 2008). Detta till skillnad från små barn med 
språkstörning, som i förskoleåldern inte presterar inom normalvariationen på språkliga 
förmågor. Studier av Rescorla bekräftar det Roos och Weismer (2008) kom fram till. I 
Rescorla och Turners studie (2015) visas att barn med ett begränsat produktivt ordförråd i 
tvåårsåldern, vid fem års ålder ligger inom normalvariationen på test som testar grammatiska 
strukturer, men de ligger ungefär 1 SD under den matchade kontrollgruppen. De visar också 
att variationen inom gruppen är stor. Barn med ett begränsat produktivt ordförråd i 
tvåårsåldern har ofta svårigheter med de mer komplexa aspekterna av språket i förskole- och 
skolåldern och fortsätter ha det även upp i tonåren. I en studie av Rescorla (2009) undersöks 
språk- och läsförmåga hos barn med ett begränsat produktivt ordförråd, då de blivit 17 år 
gamla. Även dessa resultat visar att de ligger inom normalvariationen men att de är något 
svagare språkligt än sina matchade kontroller.  

En stor mängd studier har undersökt sambandet mellan tidigt ordförråd och senare 
språkliga förmågor även hos barn utan ett begränsat produktivt ordförråd i tvåårsåldern och 
dessa har visat ett liknande resultat. I Duff et al. (2015) framkom att det fanns ett signifikant 
samband mellan receptivt och produktivt ordförråd vid 16 - 24 månaders ålder och storleken 
på ordförrådet, fonologisk medvetenhet och läsförmåga i skolåldern. Sambandet var 
signifikant på gruppnivå, men för svagt för att kunna indikera något på individnivå. I en 
annan studie studerades om storleken på det produktiva ordförrådet vid två års ålder kunde 
predicera ordförråd och språkförståelse upp till och med årskurs fem (Lee, 2011). Resultatet 
visade att det tidiga ordförrådet signifikant kunde predicera de senare språkliga förmågorna. 
Liknande resultat visades i Rescorla (2002) som undersökte barns produktiva ordförråd i 
åldrarna 24 - 31 månader. När barnen var i tidig skolålder testades de igen gällande bland 
annat receptivt och produktivt ordförråd, fonologisk medvetenhet och grammatik. Sambandet 
mellan testningarna vid de två tidpunkterna var signifikant för framförallt receptivt och 
produktivt ordförråd och fonologisk förmåga. Denna tidigare forskning visar således ett 
entydigt resultat; det finns ett samband mellan det tidiga ordförrådet och senare språkliga 
förmågor. Mer exakt vilka förmågor som har testats skiljer dock mellan studierna, till 
exempel har endast en av studierna haft med tidigt receptivt ordförråd som mått (Duff et al., 
2015), medan samtliga har haft med tidigt produktivt ordförråd. 
 
Frågeställningar  

•! Finns det ett samband mellan tidigt receptivt och produktivt ordförråd, mätt med 
SECDI (Eriksson & Berglund, 2002) vid 20 och 24 månaders ålder, och språkliga 
förmågor i 6 - 7 årsåldern?  
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•! Finns det ett samband mellan förmågan till formigenkänning vid 20 och 24 månaders 
ålder och språkliga förmågor i 6 - 7 årsåldern? 
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Metod 
Rekrytering 

Testdeltagarna rekryterades från Borgström et al. (2015), där vårdnadshavarna till 48 
barn hade gett sitt godkännande till att bli kontaktade angående denna uppföljningsstudie. 
Informationsbrev, godkännandeblankett och frågeformulär, se bilaga 1, 2 och 3, skickades ut 
till familjerna. De tackade ja genom att de skickade tillbaka ifyllt frågeformulär och 
godkännandeblankett. Familjerna som inte svarade efter första utskicket fick påminnelser via 
telefon och mail. Totalt tackade sju familjer nej till att delta och fem svarade inte på utskicket. 
 
Deltagare 

Testdeltagarna var 20 pojkar och 16 flickor i åldrarna 6;03 - 7;09 år. 
Inklusionskriteriet var att barnen hade deltagit i Borgström et al. (2015) samt att 
vårdnadshavarna hade skickat in en ifylld godkännandeblankett med bådas underskrift. 
Frågeformulären, vars svar redovisas i tabell 1, visade att somliga barn inte haft en typisk 
språkutveckling enligt sina vårdnadshavare. Det framkom även att det fanns hereditet för 
språk eller läs- och skrivsvårigheter. Enbart hereditet hos föräldrar eller mor- och farföräldrar 
togs hänsyn till (efter Kalnak et al., 2012). Syskon togs ej med då inte alla barn hade syskon 
och vi inte kontrollerade för eventuell förekomst av halvsyskon. Inget av barnen som deltog 
var flerspråkigt eller hade svårigheter med koncentration, samspel eller uppmärksamhet. 
Vårdnadshavare med högskole- eller universitetsutbildning (högsk/uni) var en majoritet, 
resterande hade gymnasial utbildning. 
 
Tabell 1. Beskrivande tabell över deltagargruppen utifrån frågeformulär ifyllda av 
vårdnadshavare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material 

Borgström, Torkildsen och Lindgren (2015). I Borgström et al. (2015) samlades 
data in gällande barns produktiva och receptiva ordförråd samt formigenkänningsförmåga. 
Produktivt ordförråd mättes vid 20 och 24 månaders ålder med ”Ord och Meningar” ur 
föräldraskattningen SECDI (Eriksson & Berglund, 2002). Föräldrarna ska i formuläret 
uppskatta hur många ord deras barn kan producera. Receptivt ordförråd mättes enbart vid 20 
månader. Detta mättes med ”Ord och Gester” ur SECDI som är ett formulär anpassat för 
yngre barn (upp till 16 månader) och som därför inte kan användas vid 24 månader. Förmåga 
till formigenkänning testades genom att barnet fick se siluettbilder på verkliga föremål, 
presenterade tre och tre, och uppmanades att peka ut ett av föremålen. Om barnet inte kunde 
peka ut siluettbilden, visades tre riktiga bilder för att se om barnet då kunde peka ut den 

  Antal Procent  
Kön Flicka  16 44 
 Pojke 20 56 
Hereditet Ja 9 25 
 Nej 27 75 
Ålder 6 år 19 53 
 7 år 17 47 
Språkutveckling Typisk 32 89 
 Avvikande 4 11 
Utbildning mor Gymnasium 7 19 
 Högsk/uni 29 81 
Utbildning far Gymnasium 10 28 
 Högsk/uni 26 72 
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efterfrågade bilden. Resultatet på formigenkänningsuppgiften redovisades som andelen 
korrekt utpekade siluettbilder. Datan samlades in när barnen var 20 och 24 månader gamla. 
För närmare beskrivning, se Borgström et al. (2015). 

Frågeformulär. I föreliggande studie utformades ett frågeformulär för att få 
bakgrundsinformation om testdeltagarna. Det innehöll frågor gällande barnets 
språkutveckling, hörsel, syn, flerspråkighet, koncentration, samspel, uppmärksamhet och 
läsförmåga. Hereditet för svårigheter med språk, läsning eller skrivning samt 
vårdnadshavarnas utbildningsnivå och sysselsättning efterfrågades också (se bilaga 3). 

Testbatteri. Då studien har ett lexikalt fokus valdes främst test som mäter lexikal 
förmåga eller som kan relateras till lexikal utveckling. För testbatteriet användes även 
följande inklusionskriterier; testerna skulle vara lämpliga för åldern på barnen, helst innehålla 
acceptabel normering samt vara relevanta för undersökningens lexikala fokus. Det som 
framförallt saknas i testbatteriet är ett ordförståelsetest, till exempel Peabody Picture 
Vocabulary Test – Fourth Edition (PPVT-4) (Dunn & Dunn, 2007). Detta användes inte då 
det inte finns en standardiserad svensk version. För att få en helhetsbild över barnens 
språkliga och kognitiva förmågor valdes även tester gällande grammatisk språkförståelse på 
satsnivå, icke-verbal begåvning, korttids- och arbetsminne samt föräldraskattningsformulär 
över barnets vardagliga kommunikation det vill säga pragmatik. Då svenska barn i denna 
ålder befinner sig på olika nivåer gällande läsförmåga inkluderades inte rena lästest, utan 
enbart test av förmågor som tros predicera eller ha samband med läsförmåga. 

Testordningen fastställdes utifrån testernas längd och uppskattad ansträngningsgrad. 
Tanken var att variera testordningen så mycket som möjligt genom att exempelvis inte ha två 
långa test efter varandra. Alla barn testades med samma presentationsordning för testet.  

Denna studie är en del av ett större tvärvetenskapligt projekt som görs inom ramen för 
Linnémiljön Thinking in Time: Cognition, Communication and Learning och leds av 
Borgström, Sahlén och Lindgren. Av denna anledning, i kombination med att uppsatsen har 
en begränsad omfattning och tidsram, redovisas bara utvalda delar av resultatet från 
testbatteriet för sambandsberäkningarna. Endast de test som efter statistiska beräkningar 
visades korrelera signifikant med data från Borgström et al. (2015) när p ≤ 0,01 redovisas i 
resultatdelen. Nedan presenteras testen mer ingående. 

Receptivt och produktivt ordförråd. Deltestet Expressivt ordförråd ur Clinical 
Evaluation of Language Fundamentals - Fourth Edition (CELF-4) (Semel, Wiig & Secord, 
2003) användes för att testa expressivt ordförråd. Barnet ombads i uppgiften att benämna 
bilder ur en bok. Dessa ökade i svårighetsgrad då de sista bilderna föreställer föremål som inte 
är vanligt förekommande, till exempel ”totempåle”. Testet rättades utifrån manualen och 
relaterades till dess normer.  

Deltestet Ordflöde ur A Developmental NEuroPSYchological Assessment - Second 
Edition (NEPSY-II) (Korkman, Kirk & Kemp, 2007) användes för att testa semantisk 
ordmobilisering. Under tidspress prövades ordmobilisering i två semantiska kategorier. 
Testdeltagaren ombads att verbalt räkna upp så många djur respektive så mycket ät- och 
drickbart som hen kunde. För varje kategori gavs en minut. För att avgöra om de uppräknade 
orden var godkända rättades testet efter manualen. Denna gav inte tillräcklig vägledning 
eftersom den saknade heltäckande exempel. Därför användes även manualen till deltestet 
Ordmobilisering ur CELF-4. 

Wordspotting ur Sound Information Processing System (SIPS) (Wass et al., 2005) 
användes för att testa barnets fonologiska och lexikala representationer och hur snabbt barnet 
hade tillgång till dessa, det vill säga lexikal access. Testet genomfördes genom att nio 
ordserier bestående av fyra nonord och ett riktigt ord lästes upp av en inspelad röst. Barnet 
skulle genom att trycka på mellanslagstangenten visa vilket som var det riktiga ordet. För att 
få fram testdeltagarens bearbetningshastighet uppmanades hen att göra detta så fort som 
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möjligt. Resultatet visades som antalet rätt tryckta ord och medeltid i millisekunder som det 
tog deltagaren att trycka ner mellanslagstangenten. Detta extraherades från datorns 
registreringar. 

Deltestet Auditiv analogi ur Illinois Test of Psycholinguistic Abilities (ITPA-3) 
(Hammill, Mather & Roberts, 2001) användes för att testa hörförståelse, lexikal organisation, 
semantik samt barnets förmåga att föra ett muntligt resonemang. I testet läste testledaren upp 
en ofullständig mening och barnet skulle verbalt avsluta meningen. Testet rättades utifrån 
manualen och relaterades till dess normer.  

Den impressiva delen av Likheter 1 ur CELF-4 användes för att testa förmågan se 
samband mellan ord inom samma semantiska kategori. Barnet skulle med stöd av bilder 
identifiera de två av tre eller fyra bilder som bäst hörde ihop. Till exempel fick barnet se 
bilder på en gunga, en rutschkana och en flagga, för att sedan bestämma vilka två av bilderna 
som hörde ihop bäst. Testet rättades utifrån manualen och relaterades till dess normer. 

Den expressiva delen av Likheter 1 ur CELF-4 användes för att testa barnets förmåga 
att verbalt uttrycka samband mellan ord inom samma semantiska kategori. Barnet skulle i 
testet muntligt förklara varför bilderna från den impressiva delen hörde ihop. Testet rättades 
utifrån manualen och relaterades till dess normer. Deltestet Påskyndad benämning ur NEPSY-
II användes för att testa automatiserad benämningsförmåga, det vill säga förmågan att snabbt 
mobilisera och producera välkända ord för bilder. Vilka ord som användes var olika beroende 
på barnets ålder. Barn som var sex år skulle benämna färg och form samt färg, form och 
storlek. Barn som var sju år skulle benämna färg, form och storlek samt bokstäver och siffror. 
Ett undantag gjordes för ett barn som precis fyllt sju år och gick i förskoleklass. Hen kunde 
inte alla bokstäver och därför gjordes sexåringarnas uppgifter. Rättningen utfördes på två 
olika sätt, det ena enligt manualen där endast exakt rätt benämning gav poäng och det andra 
då alla varianter på framförallt form godkändes, till exempel “rund” eller “cirkelformad” 
istället för “cirkel”. Rättningarna kallas “enligt manual” (1) respektive “tillåtande” (2).  

Språkförståelse. Test for Reception of Grammar - Second Edition (TROG-2) (Bishop, 
2003) användes för att testa barnets språkförståelse, i synnerhet grammatik, eftersom orden 
som förekommer är lätta och välkända för de flesta barn. Testet var enbart receptivt då barnet 
svarade genom att peka på den bild som bäst passade med en mening som testledaren läste 
upp. Testet rättades utifrån manualen och relaterades till dess normer.  

Pragmatik. Children's Communication Checklist - Second Edition (CCC-2) (Bishop, 
2003) är ett frågeformulär där vårdnadshavarna skattar sitt barns språk, kommunikation och 
sociala förmåga. Det består av 70 påståenden uppdelade på tio skalor. Vårdnadshavaren skulle 
ringa in en siffra mellan noll och fyra beroende på hur väl påståendet stämde. Formuläret 
användes för att ge en inblick i hur barnet fungerade i vardagen gällande språk och 
kommunikation. Svaren sammanställdes i Index för generell kommunikation (IGK) enligt 
manualen och relaterades till dess normer.  

Fonologisk medvetenhet. Deltestet Segmentsubtraktion ur ITPA-3 användes för att 
testa fonologisk medvetenhet. Barnet skulle i testet subtrahera ett eller flera ljud ur ord så att 
nya ord skapades. Testledaren läste upp orden. Vid rättningen gjordes en operationalisering på 
uppgiften “ta bort lar från stillar” där det rätta svaret enligt manualen ”stil” ströks och 
ändrades till ”sti”. Detta då det enligt testledarna inte ska krävas att man kan stava för att få 
rätt på uppgiften. I övrigt rättades testet enligt manualen och relaterades till dess normer.  
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Fonemsegmentering ur Bedömning av Språklig Medvetenhet (Magnusson & Nauclér, 
1993) användes för att bedöma barnets fonologiska medvetenhet. I detta deltest skulle barnet 
avgöra hur många ljud det var i olika ord genom att lägga ut lika många knappar som det 
fanns ljud i ordet. Orden presenterades verbalt av testledaren. Vid rättningen gjordes en 
avvikelse från manualen. Vi anpassade genom att orden ”katt” och ”titta” ströks då många 
barn fokuserade på stavningen istället för antalet ljud i dessa ord. !

Komplext och fonologiskt arbetsminne samt korttidsminne. Deltestet Sifferrepetition 
ur CELF-4 användes för att testa korttids- och arbetsminne. Sifferrepetitionen utfördes 
framlänges för korttidsminne och baklänges för arbetsminne. Siffrorna lästes upp av 
testledaren och barnet skulle repetera dessa efter bästa förmåga. Testet rättades utifrån 
manualen och relaterades till dess normer.  

Deltestet Nonordsrepetition ur SIPS användes för att testa fonologiskt korttidsminne. 
Detta gjordes genom att barnet sa efter en inspelad kvinnoröst som läste upp 24 stycken 
nonord med varierande svårighetsgrad. Åtta ord var utan konsonantkluster och 16 var med 
konsonantkluster, av dessa var åtta sådana som kan förekomma i svenska språket och åtta 
sådana som inte förekommer. Testet rättades både utifrån hur många procent konsonanter 
barnet upprepade korrekt (Percent Consonants Correct; PCC) och binärt. Binär rättning 
innebar att varje enskilt svar klassades som antingen rätt eller fel. Rättningen genomfördes av 
båda testledarna tillsammans. När osäkerhet fanns angående ett svar valde testledarna att 
notera svaret som rätt, exempelvis på ordet “kasimum” där det ibland var svårt att höra om 
barnet sa /k/ eller /g/. Resultatet från den binära rättningen användes till 
korrelationsberäkning. Båda rättningstypernas resultat relaterades till referensvärden från 
Forsén och Lindsjö (2005). !

Icke-verbal förmåga. Raven’s Coloured Progressive Matrices (CPM) (Raven, Court & 
Raven, 1990) användes inte vid korrelationsberäkning, utan för att fastställa att barnen hade 
en icke-verbal förmåga inom normalvariationen, det vill säga över percentil 10. Testet innebar 
att barnet, genom att peka, skulle välja en av sex bilder för att fullständiggöra ett mönster. 
Testet rättades utifrån manualen och relaterades till dess normer från 1982.!
 
Procedur 

Testbatteriet utformades och en manual bestående av instruktioner och accepterad 
feedback till barnen på de olika testen författades. Innehållet i manualen utgick från det 
standardiserade förfarandet ur respektive tests manual. För att bli säkra på utförandet 
genomförde testledarna inledningsvis testproceduren på varandra. Därefter påbörjades 
pilottesterna. 

Pilotstudie. Fyra pilottester genomfördes. Barnen rekryterades genom bekanta och var 
7;07, 7;01, 7;07 och 5;04 år gamla. Testerna utfördes i tre av fyra fall i testdeltagarens hem, 
den sista utfördes i en av testledarnas hem. Båda testledarna närvarade vid samtliga fyra 
pilottester; en genomförde testningen och den andra observerade. Pilottestningarna spelades 
in på ljudfil. Utförandet diskuterades grundligt för att nå en konsensus, vilket gjordes både 
mellan pilottestningarna och då alla var avslutade. Detta ledde till att enstaka instruktioner i 
manualen ändrades samt att testet Fonemsegmentering ur Bedömning av Språklig 
Medvetenhet lades till för att bredda bilden av barnets fonologiska medvetenhet. Utöver detta 
infördes även pauser med rörelse mellan testen samt positiv förstärkning (se nedan). 
 

Testutförande. Efter att testledarna mottagit den ifyllda godkännandeblanketten, 
ringdes familjerna upp för att boka en tid. Testningen utfördes i barnets hem och skedde på 
olika tider; dag, kväll eller helg, beroende på vad som passade för familjen i fråga. För att 
minska risken för störmoment försökte testledaren att utföra testet i en så avskild del av 
hemmet som möjligt. I några fall närvarande vårdnadshavaren under testningen, då 
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uppmanades hen att sitta tyst för att inte påverka resultatet. Varje testning pågick i 2 - 3 
timmar inklusive paus, beroende på barnets prestation samt personlighet. I pausen som var 
15-30 minuter fanns möjlighet för barnet att röra på sig och äta något. 

Testproceduren inleddes med att testledaren berättade för barnet om upplägget. 
Därefter genomfördes testen i följande ordning; TROG-2, Ordflöde ur NEPSY-II, Expressivt 
ordförråd ur CELF-4, Segmentsubtraktion ur ITPA-3, Ravens färgade matriser, 
Fonemsegmentering ur Bedömning av språklig medvetenhet, Wordspotting ur SIPS, 
Nonordsrepetition ur SIPS, Sifferrepetition framlänges och baklänges ur CELF-4, Likheter 1 
ur CELF-4, Påskyndad benämning ur NEPSY-II och Auditiv analogi ur ITPA-3. Efter varje 
del fanns utrymme för småprat och att barnet fick röra på sig. Dessutom fick barnet efter varje 
uppgift dra ett färgat gem ur en tygpåse, dessa sattes ihop till en kedja. Barnet fick på så sätt 
en positiv återkoppling på att moment klarats av i takt med att gemkedjan blev längre. Under 
besöket delades blanketten CCC-2 ut till vårdnadshavarna. Testresultaten dokumenterades på 
respektive tests blankett och hela testningen spelades in på ljudfil på mobiltelefon genom 
apparna DropVox och Röstmemo. 

I testet Segmentsubtraktion ur ITPA-3 gjordes en anpassning av testledarnas dialekt. 
Detta på grund av att ordet ”klart” förekom i testet, vilket med främre [r] uttalas som en 
supradental, medan alla ljuden uttalas separat med bakre [R]. Av denna anledning använde 
båda testledarna enbart bakre [R] i detta test. 
 
Felkällor  

Resultat från två test uteslöts helt: Wordspotting och Fonemsegmentering. 
Wordspotting uteslöts då datorn inte fungerande tillfredsställande under alla testningar och 
resultatet inte kunde anses vara tillförlitligt. Fonemsegmentering uteslöts då en takeffekt 
nåddes. Då testet inte ingick i pilottestningarna kunde inte detta förutspås. Normerna visade 
inte heller en tydlig takeffekt. 

Till följd av att inspelningstekniken inte fungerade under andra delen av ett testtillfälle 
finns inte Nonordsrepetition PCC för denna deltagare, då den rättningen krävde inspelat 
material. Resultat på Nonordsrepetition saknas även på en annan deltagare som inte ville 
medverka i uppgiften. 
 
Vidare beskrivning av deltagargruppen  

Testning med Ravens färgade matriser bekräftade att alla deltagare låg inom eller över 
normalvariationen, mellan percentil 10 och 95, på icke-verbal förmåga. Däremot visade det 
sig att vissa barn hade språkliga förmågor som låg under genomsnittet. Med grund i 
definitionen för språkstörning från Reilly et al. (2014) och Rutter et al. (2014) samt den 
definition som preliminärt tagits fram av den nationella riktlinjegruppen för barnlogopedi i 
Sverige (B. Sahlén, personlig kommunikation, 20 april 2016), ansågs barn som presterade 
under percentil 10 eller 1,5 SD under medelvärdet på minst två av följande test ha en 
språkstörning; TROG-2, Expressivt ordförråd, Likheter receptiv del, Likheter expressiv del 
eller Nonordsrepetition PCC. Dessa test valdes från testbatteriet i samråd med handledare då 
de ansågs spegla de problemområden som är vanliga vid språkstörning. 
 
Statistik 

Den statistiska analysen genomfördes med programmet Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS), version 23. Deskriptiva data över gruppens resultat sammanställdes 
för att få en uppfattning om hur gruppen presterade och deras prestation i relation till 
befintliga normer. Korrelationer beräknades för att undersöka om samband fanns mellan 
måtten från Borgström et al. (2015) och barnens resultat från denna studie. Måtten från 
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Borgström et al. (2015) var formigenkänning vid 20 och 24 månaders ålder, produktivt 
ordförråd vid 20 och 24 månaders ålder samt receptivt ordförråd vid 20 månader. 

Normalfördelningen i testresultaten, både från denna studie och från Borgström et al. 
(2015), kontrollerades med Shapiro-Wilks test. Detta visade att endast produktivt ordförråd 
vid 24 månaders ålder, receptivt ordförråd vid 20 månaders ålder och den binära rättningen på 
Nonordsrepetition var normalfördelade. Nonordsrepetition binärt rättat är det enda test som 
saknar publicerade åldersnormer för denna åldersgrupp. Vid sambandsberäkning användes 
därför partiell korrelation (r) för att kontrollera för ålderns inflytande på Nonordsrepetition 
vid beräkning med receptivt ordförråd 20 månader och produktivt ordförråd 24 månader. I 
övriga korrelationsberäkningar, där data inte var normalfördelad, användes Spearman’s rho 
(rs). För att undersöka eventuell skillnad mellan gruppen med och gruppen utan språkstörning 
gällande förmåga till formigenkänning vid 24 månaders ålder gjordes ett t-test för oberoende 
grupper. Signifikansnivån bestämdes i samtliga fall till p ≤ 0,01 för att enbart fokusera på de 
starkaste sambanden. 
 
Etiska överväganden 

Vårdnadshavare till samtliga testdeltagare informerades skriftligt om studiens syfte 
och utförande. Information gavs om att deltagandet var frivilligt och att de eller deras barn när 
som helst kunde avbryta sin medverkan. Båda vårdnadshavarna lämnade skriftligt 
godkännande till deras barns deltagande i studien genom att skriva under en 
godkännandeblankett, se bilaga 2. Den insamlade datan och ljudinspelningarna 
avidentifierades och kodades. Kodnyckeln förvarades inlåst på en säker plats. 
Testblanketterna förvarades separat från kodnyckeln. Studien godkändes i december 2015 av 
den Etiska kommittén vid Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Institutionen för 
Kliniska Vetenskaper Lund, Lunds Universitet.   
   
  



! 14!

Resultat 
Deskriptiva data 

I tabell 2 redovisas data från Borgström et al. (2015) som visar hur deltagargruppen 
presterade på ordförråd och formigenkänning när de var 20 och 24 månader gamla. I tabell 3 
redovisas resultaten på de olika testen för språklig förmåga insamlade i föreliggande studie 
när deltagarna var 6 - 7 år gamla. På de test i tidig skolålder som presenteras i percentiler kan 
utläsas att deltagarna presterade på eller något över medel (percentil 50) på majoriteten av 
testen. På Likheter receptivt, Likheter expressivt, Påskyndad benämning 1 (rättad enligt 
manual) och Sifferrepetition framlänges låg gruppens medelvärde något under percentil 50. I 
Nonordsrepetition med binär rättning låg deltagarna något under medel (M = 12) jämfört med 
referensvärdet (M = 13) ur Forsén och Lindsjö (2005). I samma studie visades ett 
referensvärde för PCC på M = 83,5. Deltagarna i föreliggande studie presterade något över 
detta referensvärde (M = 85). Barn som presterade mer än eller 1,5 SD under medelvärdet på 
minst två språktest (se Metod) bedömdes ha en språkstörning. Bland deltagarna var det 4 av 
36 barn som uppfyllde kriterierna för språkstörning. Av dessa fyra barn var det endast ett som 
enligt vårdnadshavarna, den informella bedömningen, ansågs har haft en icke-typisk 
språkutveckling. Den deskriptiva datan nedan presenteras med antalet deltagare (N), 
maximumvärde (Max), minimumvärde (Min), medelvärde, median, standardavvikelse (SD) 
och variationsbredd (Range). 
 
Tabell 2. Beskrivande statistik över hur gruppen presterade i Borgström et al. (2015). 
Ordförråd vid 20 och 24 månader redovisas i råpoäng (antal ord). För produktivt ordförråd 
ges även motsvarande percentil (perc) till medelvärdet. Formigenkänning redovisas som 
andelen korrekt igenkända siluettbilder. N varierar då all data inte finns för samtliga barn.   

 
 N Range Min Max Medel Median SD 
Receptivt ordförråd  
20 månader 

33 233 86 319 191 183 69 

Produktivt ordförråd  
20 månader 

33 384 7 391 108  
perc 70 

60 102 

Produktivt ordförråd  
24 månader 

31 550 15 565 290 
perc 85 

313 161 

Formigenkänning  
20 månader 

22 0,50 0,50 1,0 0,88 0,89 0,12 

Formigenkänning  
24 månader 

28 0,43 0,57 1,0 0,93 1,0 0,12 
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Tabell 3. Beskrivande statistik över deltagargruppens resultat när de var 6 – 7 år gamla. 
Nonordsrepetition med binär rättning redovisas i råpoäng där max är 24 poäng. 
Nonordsrepetition PCC presenteras i antalet procent konsonanter korrekt. Resterande 
testresultat redovisas i percentiler.  
 

 N Range Min Max Medel Median SD 
Expressivt ordförråd 36 97 1 98 66 84 30 
Ordflöde 36 97 2 99 66 75 28 
Auditiv analogi 36 83 16 99 79 95 27 
Likheter receptivt 36 79 5 84 41 37 25 
Likheter expressivt 36 86 5 91 47 37 26 
Påskyndad benämning 1 36 98 0 98 49 50 30 
Påskyndad benämning 2 36 97 1 98 54 63 28 
TROG-2 36 95 1 96 64 70 26 
CCC-2 36 95 2 97 54 54 28 
Segmentsubtraktion 36 90 9 99 67 88 33 
 Nonordsrepetition, PCC* 34 47 51 98 85 89 10 
Nonordsrepetition, binär** 35 17 3 20 12 12 4 
Sifferrepetition fram 36 89 2 91 38 25 26 
Sifferrepetition bak 36 82 16 98 54 63 24 

* N = 34 till följd av att en deltagare inte ville medverka i uppgiften respektive att 
tekniken inte fungerade under en testning. 
** N = 35 till följd av att en deltagare inte ville medverka i uppgiften. 

 
Longitudinella samband  

Nedan presenteras samband mellan måtten från Borgström et al. (2015) och de 
språkliga förmågorna i tidig skolålder. Följande test gav ingen signifikant korrelation med 
tidigt ordförråd eller formigenkänning, när signifikansnivån var p ≤ 0,01: Ordflöde, Likheter 
receptivt och expressivt, Påskyndad benämning 1 och 2, CCC-2 samt Sifferrepetition fram- 
och baklänges. För testet Nonordsrepetition användes endast binär rättning i 
sambandsberäkningarna då detta resultat var normalfördelat, vilket PCC inte var. De test som 
gav en signifikant korrelation med en eller flera av de fem måtten i tabell 2 presenteras i text 
samt i tabell där signifikansvärde och korrelationsstyrka kan utläsas. 

Samband mellan tidigt ordförråd och språkliga förmågor i 6 - 7 årsåldern. Tabell 
4 visar på signifikanta korrelationer mellan tidigt ordförråd och aktuella språkliga förmågor. 
Produktivt ordförråd vid 24 månader korrelerade signifikant med resultatet från samtliga test 
som presenteras i tabell 4; TROG-2 (rs = 0,547, p = 0,001), Expressivt ordförråd (rs = 0,484, p 
= 0,006), Segmentsubtraktion (rs = 0,470, p = 0,008), Auditiv analogi (rs = 0,470, p = 0,008) 
och Nonordsrepetition (r(27) = 0,647, p < 0,001). Korrelationer med Nonordsrepetition och 
produktivt ordförråd 24 månader samt receptivt ordförråd vid 20 månader beräknades med 
partiell korrelation med åldern som kontrollvariabel då datan i dessa var normalfördelad. Det 
produktiva ordförrådet vid 20 månaders ålder korrelerade signifikant enbart med 
Nonordsrepetition (rs = 0,668, p < 0,001). Det receptiva ordförrådet vid 20 månaders ålder 
korrelerade signifikant med Segmentsubtraktion (rs = 0,487, p = 0,004), Auditiv analogi (rs = 
0,505, p = 0,003) och Nonordsrepetition (r(29) = 0,599, p < 0,001). 
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Tabell 4. Korrelationsmatris över tre mått på tidigt ordförråd och resultaten från de språktest i 
tidig skolålder som det tidiga ordförrådet signifikant korrelerade med. Datan var icke-
parametrisk och analyserades med Spearman´s rho i de flesta fall. För Nonordsrepetition med 
receptivt ordförråd 20 månader och produktivt ordförråd 24 månader visas resultatet från 
partiell korrelation (r) med åldern som kontrollvariabel, då dessa tre var normalfördelade. 
Signifikansnivån var satt till p ≤ 0,01.  
 
 

 Receptivt 
ordförråd  

20 månader 

Produktivt 
ordförråd  

20 månader 

Produktivt 
ordförråd  

24 månader 
TROG-2 Korrelations- 

koefficient (rs) 
,355 ,287 ,547** 

Signifikans (p) ,043 ,105 ,001 
N 33 33 31 

Expressivt 
ordförråd 

Korrelations- 
koefficient (rs) 

,375 ,234 ,484** 

Signifikans (p) ,032 ,190 ,006 
N 33 33 31 

Segment-
subtraktion 

Korrelations- 
koefficient (rs) 

,487** ,428 ,470** 

Signifikans (p) ,004 ,013 ,008 
N 33 33 31 

Auditiv 
analogi 

Korrelations- 
koefficient (rs) 

,505** ,319 ,470** 

Signifikans (p) ,003 ,071 ,008 
N 33 33 31 

Nonords-
repetition 

Korrelations- 
koefficient 

 r = ,599**  rs = ,668** r = ,647** 

Signifikans (p) <,001 <,001 <,001 
 df = 29  N = 32 df = 27 

** Korrelationen är signifikant vid nivån 0,01. 
 

Samband mellan formigenkänning och språkliga förmågor i 6 - 7 årsåldern. 
Tabell 5 visar att förmågan till formigenkänning vid 20 månaders ålder inte korrelerade 
signifikant med de språkliga förmågor som testades i denna studie. Formigenkänning vid 24 
månaders ålder korrelerade däremot signifikant med Expressivt ordförråd (rs = 0,584, p = 
0,001), Segmentsubtraktion (rs = 0,585, p = 0,001) och Nonordsrepetition (rs = 0,488, p = 
0,008). 
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Tabell 5. Korrelationsmatris över förmågan till formigenkänning vid 20 och 24 månaders 
ålder och resultaten från de språktest i tidig skolålder som formigenkänningsförmågan 
signifikant korrelerade med. Datan var icke-parametrisk och analyserades med Spearman´s 
rho. Signifikansnivån var satt till p ≤ 0,01.  
 

 Form- 
igenkänning 
20 månader 

Form-
igenkänning 
24 månader 

 TROG-2 Korrelations- 
koefficient (rs) 

-,005 ,475 

Signifikans (p) ,983 ,011 
N 22 28 

Expressivt 
ordförråd 

Korrelations- 
koefficient (rs) 

-,218 ,584** 

Signifikans (p) ,329 ,001 
N 22 28 

Segment- 
subtraktion 

Korrelations- 
koefficient (rs) 

-,248 ,585** 

Signifikans (p) ,265 ,001 
N 22 28 

Auditiv 
Analogi 

Korrelations- 
koefficient (rs) 

-,035 ,448 

Signifikans (p) ,877 ,017 
N 22 28 

Nonords- 
repetition 

Korrelations- 
koefficient (rs) 

-,072 ,488** 

Signifikans (p) ,758 ,008 
N 21 28 

 **. Korrelationen är signifikant vid nivån 0,01.  
 

Språkstörning och formigenkänning. Formigenkänning vid 24 månader hade flera 
starka korrelationer med språkförmågor i tidig skolålder. Med tanke på det, samt att de flesta 
barn vid 24 månader presterade max-poäng på formigenkänningstestet (se tabell 2), ville vi 
veta hur bra testet fångade upp barn som senare utvecklade språkstörning. Därför undersöktes 
hur gruppen med språkstörning, enligt formell bedömning, presterade på formigenkänning 
jämfört med gruppen utan språkstörning. Samtliga barn med språkstörning presterade under 
max-poäng på formigenkänning (M = 0,71, SD = 0,15), och av barnen utan språkstörning 
presterade 7 av 24 under max-poäng (M = 0,95, SD = 0,09). Ett t-test för oberoende grupper 
bekräftade att det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna, (t(26) = 4,244, p < 0,001). 
Cohens d var 1,66 vilket anses visa en stor effekt (Cohen, 1988). Barnen med språkstörning 
hamnade i följande percentiler på föräldraskattningen CCC-2: 2, 28, 21 och 79. Som grupp 
låg deltagarna mellan percentil 2 och 97 med ett medel på 54.  
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Resultatsammanfattning 
•! Produktivt ordförråd vid 24 månaders ålder var den aspekt av tidigt ordförråd som 

korrelerade signifikant med flest språkliga förmågor i åldrarna 6 - 7 år. 
•! Ordförrådet, både produktivt och receptivt, vid 20 månaders ålder korrelerade också 

signifikant med språkliga färdigheter i tidig skolålder, men inte med lika många. 
•! Förmågan till formigenkänning vid 20 månaders ålder korrelerade inte signifikant med 

de testade språkförmågorna i tidig skolålder. Däremot korrelerade förmågan till 
formigenkänning vid 24 månaders ålder signifikant med resultatet från tre av de 
språkliga testen, nämligen Expressivt ordförråd, Segmentsubtraktion och 
Nonordsrepetition. 

•! Det fanns en signifikant skillnad mellan hur gruppen barn med respektive utan 
språkstörning i tidig skolålder presterade på formigenkänningsuppgiften när de var 24 
månader gamla.  
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Diskussion 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka om tidigt receptivt och produktivt 

ordförråd respektive förmågan att känna igen formen på objekt kan predicera språkliga 
förmågor i 6 - 7 års ålder. Detta testades genom att barn som tidigare deltagit i Borgström et 
al. (2015) fick genomföra ett omfattande testbatteri, som inkluderade ordförråd, 
språkförståelse, fonologisk medvetenhet, korttids- och arbetsminne samt icke-verbal förmåga. 
Därefter gjordes statistiska beräkningar mellan mätningarna från de två tidpunkterna. 
Beräkningarna visade att det fanns signifikanta korrelationer mellan tidigt receptivt och 
produktivt ordförråd samt formigenkänningsförmåga och en rad senare språkliga förmågor. 
Flest signifikanta samband gav produktivt ordförråd vid 24 månader. Föreliggande studie 
visar därmed att de samband mellan tidigt ordförråd och senare språkliga förmågor som finns 
för engelskspråkiga barn (Duff et al., 2015; Lee, 2011; Rescorla, 2002) även finns för 
svensktalande barn. Flera signifikanta samband hittades dessutom mellan 
formigenkänningsförmåga vid 24 månaders ålder och senare språkliga förmågor. Vidare 
analys visade att det fanns en signifikant skillnad mellan hur barn i tidig skolålder med 
respektive utan språkstörning presterade på formigenkänningsuppgiften när de var 24 
månader gamla. 

Resultatdiskussion  

Tidigare forskning har visat att det finns samband mellan ordförråd hos barn i 
tvåårsåldern och senare språkliga förmågor (Duff et al., 2015; Lee, 2011; Rescorla, 2002). 
Föreliggande studies resultat visade signifikanta samband mellan resultatet från SECDI vid 20 
och 24 månaders ålder och språkliga test i tidig skolålder. Detta bekräftar därmed att resultat 
från tidigare internationell forskning gäller även för svensktalande barn. Av de tidigare 
studierna har majoriteten inte samlat in data från barnens receptiva ordförråd, utan enbart från 
det produktiva. En anledning till detta kan vara att receptivt ordförråd är svårt att mäta i denna 
ålder. För barn som är 24 månader eller yngre finns inget standardiserat test för ordförståelse. 
Den metod som används är därför oftast föräldraskattning. Att använda föräldraskattning för 
att få information om det receptiva ordförrådet är svårare än att få information om det 
produktiva, eftersom det inte handlar om vilka ord barnet faktiskt säger, utan är en 
uppskattning om vad barnet förstår. Föräldraskattningen SECDI som användes i Borgström et 
al. (2015) har ansetts vara valid och reliabel (Berglund & Eriksson, 2000). Reliabiliteten 
testades genom att intraindividuellt undersöka resultat från två olika tidpunkter, ett så kallat 
test re-test förfarande. Resultatet visade enligt Berglund och Eriksson att SECDI var reliabelt. 
Det är dock ett försvårande faktum att föräldrar fyller i enkäten. Föräldrar är mer subjektiva 
än logopeden och har olika erfarenheter och referensramar som påverkar hur de tolkar barnets 
receptiva ordförråd. Ytterligare en aspekt som påverkar resultatet är barnets agerande när 
barnet blir ombett att göra något. Ett exempel från SECDI är att föräldern ska uppskatta om 
barnet förstår uppmaningen “Var försiktig!”. Vi menar att hur barnet reagerar på denna 
uppmaning är beroende av kontexten, barnets humör och en rad andra omständigheter. Av 
dessa anledningar ställer vi oss frågan hur reliabel en föräldraskattning av barnets receptiva 
ordförråd i denna tidiga ålder kan vara, även om Berglund och Eriksson (2000) visar att 
skattningen är tillförlitlig. 

Resultaten i vår studie visade att av de fem måtten på tidigt ordförråd och 
formigenkänning som användes i denna studie, var det produktivt ordförråd vid 24 månader 
som korrelerade med flest testresultat i tidig skolålder. Barn med ett begränsat produktivt 
ordförråd när de är små kallas ofta late talkers och har diskuterats mycket i litteraturen. 
Studier har visat att de flesta barn med ett begränsat produktivt ordförråd vid två års ålder, 
senare kommer att ligga inom normalvariationen på språkliga tester. De ligger dock i den 
nedre delen av genomsnittet och uppvisar sämre resultat än en matchad kontrollgrupp 
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(Rescorla & Turner, 2015; Rescorla, 2009). Föreliggande studies resultat bekräftar att 
storleken på det produktiva ordförrådet vid 24 månader har betydelse för senare språklig 
förmåga även för svensktalande barn.  

Sambandet mellan formigenkänningsförmåga och ordförråd vid två års ålder är väl 
studerat i tidigare forskning. Däremot har eventuella samband mellan tidig formigenkänning 
och senare språklig förmåga inte studerats. Vår studie visade att förmågan till 
formigenkänning vid 24 månaders ålder korrelerade signifikant med flera test på språkliga 
förmågor i tidig skolålder, när p ≤ 0,01. Vår studie bidrar därmed tydligt med ny information. 
En anledning till de tydliga sambanden skulle kunna vara att förmågan till formigenkänning 
kräver hög grad av abstraktion. Abstraktion är en kognitiv färdighet som innebär att man kan 
bortse från vissa egenskaper hos föremål och istället fokusera på andra. För 
formigenkänningsuppgiften i Borgström et al. (2015) krävs att barnet kan bortse från 
föremålets detaljer och enbart fokusera på dess form. Hos små barn är generella kognitiva 
förmågor och mer specifikt språkliga förmågor, som fonologi, grammatik, lexikon och 
semantik, tätt sammankopplade. Detta visas i vår studie av det tydliga sambandet mellan 
formigenkänningsförmåga och ordförråd. Vissa författare som Bates, Thal och Marchman 
(1991) menar att i takt med att barn utvecklas automatiseras de språkliga förmågorna och 
frikopplas alltmer från generella kognitiva färdigheter. Språkmoduler finns inte från början 
men det är möjligt att de utvecklas över tid, menar författarna. Hos barn i 6 - 7 årsåldern och 
även äldre barn med omoget språk hittar man ofta starka kopplingar mellan kognitiva och 
språkliga färdigheter, till exempel mellan arbetsminne, lexikon och tidig läsförmåga (Sahlén, 
Hansson, Ibertsson & Reuterskiöld-Wagner, 2004). Detta skulle kunna vara en anledning till 
att en kognitiv uppgift, som formigenkänningen, korrelerade signifikant med språkliga 
förmågor även i tidig skolålder. Särskilt intressant är det att formigenkänningsförmågan vid 
24 månader hade ett starkt samband med testet Segmentsubtraktion. Segmentsubtraktion 
kräver, precis som formigenkänning, en hög grad av abstraktion då barnet måste bortse från 
ordet som helhet och fokusera på varje ljud för sig. Formigenkänningsförmågan korrelerade 
även med testet Expressivt ordförråd. Ett tydligt samband här beror troligtvis på att 
formigenkänning har ett signifikant samband med det produktiva ordförrådet hos små barn 
(Borgström et al., 2015). Ordförrådet i tidig ålder har i sin tur ett samband med senare storlek 
på ordförråd (Duff et al, 2015; Lee, 2011; Rescorla, 2002).  

De individuella skillnaderna mellan barns språkförmåga i tvåårsåldern är stora. Detta 
syns framförallt på det produktiva ordförrådet där variationsvidden och standardavvikelsen 
var betydligt större vid 24 månader än vid 20 månader. Variationsvidden på 
formigenkänningen minskade mellan 20 och 24 månader, detta eftersom gruppen förbättrades 
och att fler barn uppnådde max-poäng. Majoriteten av barnen vid 24 månader hade max-
poäng. Vi tror därför att de som ännu inte befäst sin formigenkänningsförmåga skiljde ut sig. 
Vid 20 månader är det däremot inte urskiljande att prestera lågt på 
formigenkänningsuppgiften. Det är även tänkbart att andra faktorer kan ha påverkat barnens 
resultat vid 20 månaders ålder. Fler barn kan ha haft svårare att följa instruktionerna eller 
behålla uppmärksamheten, därför blir inte enbart formigenkänningsförmågan urskiljande. När 
barn är 24 månader är de troligtvis på en mer jämn nivå gällande uppmärksamhet och 
förmåga att följa instruktioner, därmed blir formigenkänningsförmågan den urskiljande 
faktorn. Vid 24 månaders ålder förväntas barn ha en relativt god formigenkänningsförmåga 
(Imai & And, 1994). Vår teori är att det är därför som formigenkänningsförmågan vid 24 
månader gav flera starka korrelationer, medan förmågan vid 20 månader inte gav några.  

Trots att många barn hade max-poäng korrelerade formigenkänningsförmågan vid 24 
månader med flera språkliga förmågor i tidig skolålder. Därför frågade vi oss om de som 
presterade sämre på formigenkänning vid två års ålder kan definieras som att ha en 
språkstörning idag. Gruppen med språkstörning jämfördes därför med gruppen utan 
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språkstörning och vi fann en signifikant skillnad och en stor effektstorlek mellan grupperna. 
Barnen med språkstörning presterade sämre än de utan språkstörning. Vid en noggrannare 
undersökning visades att alla barn som enligt den formella bedömningen klassades att ha en 
språkstörning, presterade lågt på formigenkänningsuppgiften när de var två år. Definitionen 
på språkstörning varierar beroende på vilken klassifikation eller vilket diagnossystem man 
använder. Detta innebär att vilka barn som omfattas av diagnosen kan variera. Resultatet 
skulle därmed kunna se annorlunda ut med en annan definition. Vår formella bedömning 
grundar sig på den definition som för närvarande rekommenderas av den nationella 
riktlinjegruppen för barnlogopedi i Sverige, vilket vi anser gör den användbar. Oavsett vilken 
definition man använder kan dock fastställas att en sämre förmåga till formigenkänning vid 
två års ålder utgör en risk för att ha språkliga svårigheter i början av skolåldern.  

Bedömning av deltagarnas språkförmåga i denna studie gjordes både formellt med test 
och informellt av föräldrar. De olika bedömningarna gav olika utslag. Den formella 
bedömningen visade att 4 av 36 barn hade en språkstörning per definition. Den informella 
bedömningen, det vill säga vårdnadshavarnas svar på frågeformuläret, visade att 4 av 36 barn 
inte haft en typisk språkutveckling. Det är intressant att det inte är samma fyra barn som har 
en språkstörning enligt våra test. Endast ett barn bedömdes både formellt och informellt ha en 
språkstörning och en avvikande språkutveckling. Resterande tre barn med en icke-typisk 
språkutveckling, enligt vårdnadshavarna, föll inte ut i den formella bedömningen. Detta kan 
bero på att det i samtliga tre fall rörde sig om enbart fonologiska svårigheter, vilket enskilt 
inte ger utslag i den formella bedömningen då denna krävde ett resultat under 1,5 SD på minst 
två test. De tre barn som enligt vårdnadshavarna hade en typisk språkutveckling, men 
bedömdes ha en språkstörning i 6 - 7 årsåldern enligt den formella bedömningen, hade 
svårigheter som inte alltid märks i vardagen. Detta kan vara en anledning till att dessa tre barn 
inte har uppmärksammats ha bekymmer med språket. Fonologiska svårigheter märks tydligt i 
barns spontana tal, medan språkförståelse eller ordförråd är mer dolda förmågor. Till följd av 
att svårigheterna är dolda, riskerar barn med dessa svårigheter att inte bli upptäckta förrän i 
skolan, där kraven är höga och språket är dekontextualiserat och mer komplext (Paul & 
Norbury, 2012). På CCC-2, vilket är ett formulär med påståenden som föräldrarna tar 
ställning till, låg de fyra barnen som bedömdes ha språkstörning på följande percentiler; 2, 21, 
28 samt 79. Detta visar att även om tre av fyra föräldrar uppger att barnets språkutveckling 
har varit normal, är majoriteten medvetna om att svårigheter finns när de ska ta ställning till 
korta, tydliga påståenden. Enligt nationella riktlinjegruppen för barnlogopedi i Sverige bör en 
språkstörningsdiagnos alltid sättas utifrån både en formell och informell bedömning. Det 
kräver flera besök hos logoped. Den formella bedömningen som har gjorts i denna studie hade 
behövt kompletteras med en informell dynamisk bedömning av oss.  

Utifrån den formella bedömningen var det, som beskrivs ovan, fyra barn som ansågs 
ha språkstörning. Detta utgör 11 % av deltagargruppen och visar en högre prevalens än vad 
som vanligtvis anges för språkstörning. Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén och Ors (2008) 
uppger att prevalensen, baserat på internationella studier, är mellan 5 - 8 % för barn i 
förskoleåldern. Att vi får en högre andel i denna studie kan bero på flera saker. Troligast är att 
barn med receptiva problem inte upptäcks förrän senare. En annan orsak kan vara att 25 % av 
deltagarna i denna studie har en eller två föräldrar eller mor- och farföräldrar med språk-, läs- 
eller skrivsvårigheter. Denna siffra är förhållandevis hög och kan vara en bidragande faktor då 
ärftlighet är den enda kända orsaken till språkstörning.  

Test av förmågor som har samband med eller anses predicera läsförmåga ingick i 
testbatteriet. Barnen är i åldern där många lär sig läsa, men den läsförberedande 
undervisningen i förskoleåldern är mycket varierande i Sverige. Många förskolor introducerar 
exempelvis inte bokstäver och alla har inte fonologisk medvetenhetsträning. Läsförmågan i 6 
- 7 årsåldern handlar främst om vad barnet har fått för erfarenheter från sin hemmiljö 
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(Samuelsson, 2009). Detta varierar mellan olika hem och först efter en längre tid i skolan med 
regelbunden lästräning kan en mer rättvis jämförelse göras.   

Av de test i tidig skolålder som testades var det Nonordsrepetition som korrelerade 
med flest tidiga förmågor. Nonordsrepetition har länge varit en förmåga som anses ha stark 
koppling till många språkliga förmågor, där barn med språkstörning presterar påtagligt sämre 
än jämnåriga (Bishop, North & Donlan, 1996). Förmågan till nonordsrepetition har även en 
koppling till barnets lexikon (Gathercole, 2006; Hansson et al., 2004). Sambandet kan anses 
ömsesidigt eftersom ett större lexikon kan göra det lättare att känna igen fonologiska 
sekvenser ur nonorden, vilket gör dem lättare att komma ihåg. En god förmåga till 
nonordsrepetition underlättar i sin tur för att lära nya ord, eftersom alla nya ord kan ses som 
nonord i början. Tidigare forskning har visat att förmågan till nonordsrepetition har starka 
samband med vilket resultat typiskt utvecklade barn får på ordförrådstest (Coady & Evans, 
2008). Ordförrådet i 6 - 7 årsåldern är som nämnts tidigare starkt kopplat till både språkliga 
och kognitiva aspekter. Utifrån denna forskning är det därmed inte förvånande att 
nonordsrepetition ger många korrelationer med både tidiga språkliga och kognitiva mått.  

Metoddiskussion  

Testbatteriet var omfattande, men då vi i förväg var medvetna om detta planerades 
pauser in mellan varje test samt en längre paus i mitten. Genom de många pauserna och den 
motivationshöjande förstärkningen, att samla på gem, upplevdes inte testtiden vara ett 
problem för barnen. Två familjer valde att inte delta till följd av tiden som testningen skulle 
ta.  

Då vissa testningar utfördes under eftermiddagar efter att barnen slutat skolan och 
vissa under förmiddag eller eftermiddag på helger, var barnens förutsättningar något olika. 
Med rimlig sannolikhet var flertalet barn som testades under vardagar tröttare än de som 
testades på helger. Denna skillnad bedöms dock inte vara så stor att den inverkar på resultatet, 
då samtliga barn upplevdes medverka på ett reliabelt sätt. Dessutom var det en nödvändighet 
att kunna testa på vardagseftermiddagar och inte enbart på helger för att hinna med 36 
testningar. Varje deltagare testades i sin bostad, vilket betyder att testmiljön blev olika för 
alla. Målet var att testningen skulle ske avskilt och utan störmoment för barnet. Beroende på 
hemmiljön kunde inte detta uppfyllas för samtliga testningar, utan det förekom bakgrundsljud 
så som ringande telefoner och samtal i andra rum. Även fysiska störmoment förekom i 
somliga fall, till exempel nyfikna syskon och husdjur. Barnen upplevdes kunna behålla fokus 
trots externa störmoment. Vår bedömning är således att samtliga testningar kunde genomföras 
på ett tillförlitligt sätt och att inget testresultat påverkades nämnvärt. Vidare påpekade flera 
vårdnadshavare att valet av testmiljö var bra. Många menade att det inte hade varit praktiskt 
eller tidsmässigt möjligt för dem att ta sig någonstans för en så lång testning och att de då 
hade behövt tacka nej till att delta. Att testningarna utfördes i barnets bostad medförde 
därmed att fler deltog. 

Valet av vilka test som skulle ingå i testbatteriet lade vi stor vikt vid och testen valdes 
med omsorg. Det som främst saknas är ett ordförståelsetest, vilket inte finns med då det i 
dagens läge inte finns ett standardiserat test av ordförståelse på svenska. I Larsson och Linder 
(2009) visas dock att ordförrådstestet Auditiv analogi ur ITPA, som används i föreliggande 
studie, signifikant korrelerar med ordförståelsetestet PPVT (r = 0,56, p < 0,001). Med en så 
stark korrelation kan väntas att deltagarna i vår studie hade presterat ett liknande resultat på 
PPVT som på Auditiv analogi.  

Under testningen användes både dator och mobiltelefon. Detta innebär vissa risker för 
tekniska problem som kan påverka testningen och testresultatet. I ett fall fungerade inte datorn 
och deltesten Wordspotting och Nonordsrepetition ur SIPS kunde ej genomföras vid det 
avsedda tillfället. Testledaren fick återvända dagen därpå då datorn fungerade igen. Då barnet 
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presterade på förväntad nivå jämfört med sina andra testresultat, bedöms avvikelsen i 
procedur inte ha påverkat resultatet nämnvärt. I ett annat fall spelades en del av testningen 
inte in eftersom mobiltelefonen inte fungerade tillfredsställande. I detta fall hade vi inte 
möjlighet att kontrollrätta och lyssna igenom den delen av testningen. På framförallt 
Nonordsrepetition påverkades resultatet eftersom det var omöjligt att direkt i testsituationen 
räkna antalet korrekta konsonanter. 

Inledningsvis bestämdes en fast testordning med syftet att test som ansågs extra 
ansträngande eller tog lång tid inte skulle komma efter varandra. Ordningen testades och 
utvärderades efter pilottestningarna och bedömdes vara väldisponerad och fungera bra. I två 
fall frångicks testordningen, det ena beskrivs ovan, och det andra för att barnet inledningsvis 
inte ville medverka. Den annorlunda testordningen bedöms inte påverka testresultaten i något 
av fallen.  

När data samlas in är det av stor vikt att proceduren ser likadan ut. I denna studie 
utfördes alla testningar enskilt av testledarna. Då två personer utför testningar, även om det är 
samma test, finns en risk att de inte blir utförda på exakt samma sätt. För att minimera denna 
risk följde testledarna ett gemensamt manus och övade på varandra för att nå konsensus i 
testningen. Pilottestningarna genomfördes med båda testledarna närvarande, detta för att 
ytterligare säkerställa att testningarna utfördes på samma sätt. Efter varje genomförd testning 
rättades resultaten gemensamt av testledarna och eventuella oklarheter kunde diskuteras. De 
test som gav utrymme för egen tolkning, lyssnades igenom av testledarna tillsammans, detta 
gällde framförallt Nonordsrepetition.  

Teststimuli presenterades på olika sätt i de olika testen. I vissa test fick barnen enbart 
auditivt eller visuellt stimuli och i vissa test en kombination. Från frågeformuläret hade vi 
information om eventuella hörsel- eller synnedsättningar. I de fall där nedsättningarna inte 
kompenserades för, genom till exempel glasögon, var testledaren extra uppmärksam på att 
barnet hade tillgodogjort sig instruktioner och stimuli. Därmed upplever vi inte att de olika 
sätten att presentera stimuli påverkade deltagarnas resultat.  

Signifikansnivån valde vi att sätta till p ≤ 0,01. Att vi inte använde p < 0,05, vilket är 
en signifikansnivå som ofta används, beror på att denna nivå gav många korrelationer. Den 
striktare nivån valdes därför för att lyfta fram de samband som stod ut.  

Kliniska implikationer 

I flera studier har det visats att barn med ett begränsat produktivt ordförråd vid två års 
ålder i genomsnitt presterar i den nedre delen av normalvariationen på språkliga förmågor 
längre upp i åldrarna. Denna språkliga svaghet tenderar att bestå upp i tonåren (Rescorla & 
Turner, 2015; Rescorla, 2009). Även i vår studie syntes flera starka samband mellan storleken 
på barns produktiva ordförråd vid 24 månaders ålder och senare språkliga förmågor. Vår 
studie visade även att formigenkänningsförmågan hos barn som var 24 månader har potential 
att fånga upp barn som i tidig skolålder kommer få språkliga svårigheter. Den fångar dock 
även upp barn som inte får några språkliga svårigheter senare, vilket gör att den inte enskilt 
kan användas för till exempel screening. En stor fördel är dock att formigenkänningsuppgiften 
inte kräver verbalt svar, utan enbart pekning. En möjlighet kan vara att 
formigenkänningsförmågan tillsammans med bedömning av barnets produktiva ordförråd 
skulle kunna användas för att med större säkerhet fånga upp barn med språkliga svårigheter. 
Detta skulle kunna vara möjligt för personal på till exempel BVC att använda. Det visade sig 
nämligen att de barn som i vår studie bedömdes ha språkstörning alla hade en låg 
formigenkänningsförmåga och ett produktivt ordförråd som låg under medelvärdet vid 24 
månader. Genom att tidigt fånga upp barn med en språklig svaghet kan man hjälpa föräldrarna 
och förskolelärare att stötta och stimulera barnets språkutveckling. Ett sätt på vilket man kan 
stötta barns språkutveckling och ordförråd är enligt Dockrell, Bakopoulou, Law, Spencer och 
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Lindsay (2012) högläsning för barnet. Detta har visat sig ha stark evidens och är särskilt 
gynnande när barnet samtidigt som det hör berättelsen även har texten framför sig. Genom 
sådan gemensam läsning kan man skapa så bra förutsättningar som möjligt för barnet.  

Framtida forskning 

I föreliggande studie användes endast en del av den insamlade datan. Det innebär att 
det finns möjlighet att i framtida forskning använda resultaten för andra syften och 
frågeställningar. Det finns också möjlighet att gå in mer på djupet i somliga test som vi har 
använt, såsom att titta på varje delskala i CCC-2, där vi i denna studie enbart använde en 
totalpoäng. Det hade också varit intressant att genom vidare statistiska beräkningar göra andra 
mer grundliga undersökningar av resultaten, vilket inte var möjligt inom vår tidsram. 

Att göra ännu en uppföljningsstudie och testa samma barn igen om ett antal år är också 
en möjlighet. Då har barnen gått några år i skolan, vilket gör att en undersökning av deras läs- 
och skrivförmåga och skolprestationer kommer kunna vara genomförbar. Att sätta de 
resultaten i relation till data från denna studie och från Borgström et al. (2015) hade kunnat ge 
viktig information om vad som kan predicera akademisk framgång. En annan möjlighet är att 
vidare undersöka formigenkänningsförmågans potential att fungera som en tidig screening. 
Om den kombineras med andra test, till exempel av ordförrådet, finns möjlighet att dra 
säkrare slutsatser.  

 
Slutsatser!

•! Det finns signifikanta samband mellan tidigt ordförråd och språkliga förmågor i 6 - 7 
årsåldern hos svensktalande barn.  

•! Det finns signifikanta samband mellan formigenkänningsförmåga och språkliga 
förmågor över tid. 

•! Formigenkänning har potential att fungera som en tidig screening för att fånga barn 
som senare får språkliga svårigheter. För att säga något säkrare om detta behövs dock 
mer forskning.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Information till vårdnadshavare angående deltagande i studie               
 
Tack för att vi fått lov att kontakta dig!  
 
Du och ditt barn medverkade i Kristina Borgströms studie Word Learning in the 
Developing Brain när ditt barn var 20 och 24 månader gammalt. Vi är två studenter vid 
logopedutbildningen i Lund som nu ska skriva vårt magisterarbete under bl.a. Kristina 
Borgströms handledning och gärna vill följa upp ditt barn. Syftet är att undersöka om tidig 
språklig och kommunikativ förmåga kan säga något om hur det kommer att gå senare när 
barnet befinner sig i tidig skolålder.  
 
Vår studie heter Kan neurala och språkliga mått vid 20 och 24 månaders ålder predicera 
språkliga förmågor i tidig skolålder?  
 
Om ni ger ert medgivande till att delta kommer undersökningen att utföras av oss i barnets 
hemmiljö och beräknas ta c:a 2 timme och 30 minuter med en paus på 15-30 minuter där 
barnet får vila och göra något annat. Angående tider för testningen är vi flexibla och kan 
komma hem till er när det passar er bäst - dag, kväll eller helg.  
 
Undersökningen innebär att ert barn kommer att testas på olika kognitiva, sociala och 
språkliga förmågor såsom hörförståelse, benämning av bilder och berättande till bilder. Ni 
som vårdnadshavare kommer att få svara på en enkät om ert barns kommunikativa 
färdigheter. Resultat från samtliga tester kommer att spelas in på ljudfil och dokumenteras på 
blanketter. Datan kommer att avidentifieras och behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 
den. Ni som vårdnadshavare kan få ta del av resultaten på gruppnivå när studien är klar.    
 
Barnets medverkande i undersökningen är helt frivilligt och barnet eller ni kan när som helst 
avbryta sitt deltagande. Undersökningen innebär inga risker. Om barnet väljer att avbryta sitt 
deltagande eller inte vill medverka, har detta inga konsekvenser för eventuell medverkan i 
framtida undersökningar. Det påverkar inte heller eventuell framtida medicinsk behandling. 
Studien är godkänd av Etiska kommittén vid avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, 
Lunds universitet. 
 
Om ni vill delta är vi väldigt tacksamma! Vi ber er då att svara på några frågor som följer 
nedan och skriva under godkännandet. Frågeformuläret och godkännandeblanketten skickas 
tillbaka till oss i medföljande frankerade kuvert så fort som möjligt. När vi får in era svar 
kommer vi att kontakta er via telefon för att boka in datum för testning. Vill ni inte eller har ni 
inte möjlighet att delta, ber vi er att kryssa i nej-rutan, skriva barnets namn och skicka in 
blanketten ändå, så att vi vet att ni mottagit informationen.  
 
Undrar ni något är ni varmt välkomna att höra av er!  
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Med vänliga hälsningar,     
      
Andrea Fölster, logopedstudent  Jenny Hansson, logopedstudent 
andrea.folster.844@student.lu.se  jenny.hansson.519@student.lu.se   
0701-450287    0761-728760  
 
Birgitta Sahlén, handledare   Kristina Borgström, bihandledare 
leg logoped, professor i logopedi psykolog, doktorand i neuropsykologi 
birgitta.sahlen@med.lu.se   kristina.borgstrom@psy.lu.se  
       
 
Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi,  
Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund,  
Lunds Universitet,  
221 85 Lund  
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Bilaga 2. Godkännandeblankett 
 

Nej, vi vill inte att vårt barn deltar i studien. 
 

 
Barnets namn………………………………………………………... 
 

 
Ja, vi vill att vårt barn deltar i studien och vi lämnar härmed vårt tillstånd att vårt barn 
deltar i undersökningen. 

 
 
Vi har läst igenom informationen och projektledarna har förklarat målsättning med 
undersökningen. Vi är medvetna om att vi när som helst kan avbryta deltagandet. 
 
 
 
1. Vårdnadshavares namn ………………..…….………………………. 
 
2. Vårdnadshavares namn ………………..…….………………………. 
 
OBS båda vårdnadshavarna måste medge skriftligt! 
 
 
 
Telefonnummer……………………………………………….….….. 
 
 
Barnets namn…………………………………………………….…… 
 
 
Barnets födelsedatum…………………………………………..…….. 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
Vårdnadshavares namnteckning, ort och datum 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
Vårdnadshavares namnteckning, ort och datum 
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Bilaga 3. Frågeformulär 
 
Svara på följande frågor genom att ringa in det svar som passar bäst och vidareutveckla gärna 
på raderna! Stort tack för dina svar! 
 

1.! Har barnet några familjemedlemmar eller släktingar som har problem med språk, 

läsning eller skrivning?     

 

Ja  Nej 

 

Om ja, vilket släktskap har personen och vilka svårigheter? ………………………… 

 

……………………………………..…………………………………………………… 

 

2.! Anser du att barnets språkutveckling varit normal hittills?  

    

Ja  Nej  

 

Om inte, vilken typ av svårigheter har ditt barn haft? …….…..……………………… 

 

……………………………………..…………………………………………………… 

 

3.! Har eller har barnet haft kontakt med logoped, talpedagog och/eller specialpedagog?

    

Ja  Nej 

 

Om ja, för vad? …………….……..………………………………………………..…  

 

4.! Pratar ni något annat språk eller några andra språk i familjen än svenska?   

 

Ja   Nej 

 

Om ja, vilket/vilka? ……………………………………………………………………. 
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5.! Kan ditt barn ljuda sig igenom enkla ord utan större svårigheter? 

      

Ja   Nej  Vet ej 

 

Ge gärna ett exempel: ……………..………………………………………............. 

 

6.! Har eller har barnet haft nedsatt syn eller hörsel? 

 

Ja  Nej 

 

Om ja, beskriv nedsättningen: ……………..……………………………………….... 

 

7.! Har eller har barnet haft några problem med koncentration, uppmärksamhet eller 

samspel? Har ditt barn någon diagnos såsom ADHD eller autismspektrumstörning? 

 

Ja  Nej 

 

Om ja, beskriv problemen: …………………………………………………………… 

 

…………………………………………..…………………………………………….... 

 

8.! Utbildning vårdnadshavare 1 och 2: (Grundskola, gymnasium eller 

högskola/universitet) 

 

1. ..………………………………………..……………………………………………... 

 

2. …………………………………………..……………………………………………. 

 

9.! Sysselsättning vårdnadshavare 1 och 2: 

 

1.! ……………………………………..………………………………………………. 

 

2.! ………………………………………..……………………………………………..!

 


