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Ordförrådsutveckling hos förskolebarn 
med svenska som modersmål 
En studie med Cross-linguistic Lexical Task (CLT)

Josefin Lindgren

1. Inledning*

Ett välutvecklat ordförråd i tidig ålder bidrar positivt till såväl språkliga som 
sociala färdigheter vilka ligger till grund för senare läs- och skrivutveckling. 
Ett begränsat ordförråd kan få negativa effekter för läsförståelse och för skol-
framgång mer generellt. Trots detta vet vi relativt lite om ordförrådsutveckling 
hos yngre svenska barn, då få större studier av svenska barns ordförrådsut-
veckling har gjorts. Detta gäller särskilt studier av äldre förskolebarn och där 
ordförrådstest använts. 

Studier av ordförrådet hos yngre barn (från 8 månader till ca 3 år) har gjorts 
med s.k. Communicative Development Inventories (CDI:s, se t.ex. Dale 2007), 
mätinstrument där föräldrar markerar vilka ord barnet förstår och producerar 
utifrån en lista (se Eriksson & Berglund 1999; Berglund & Eriksson 2000). 
Detta är en lämplig typ av mätning för undersökningar av ordförrådet hos barn 
under tre år, men passar inte för äldre barn. Hos skolbarn har studier gjorts ex-
empelvis om sambandet mellan ordförråd och läsförståelse (t.ex. Lindberg & 
Johansson Kokkinakis 2007; Johansson m.fl. 2016). Ett antal examensarbeten 
i logopedi har skrivits om förskolebarns ordförråd i Sverige mätt med ordför-
rådstest (t.ex. Brusewitz & Gómez-Ortega 2005; Westlin & Ytterdahl 2007). 

De flesta ordförrådstest på svenska är översättningar, oftast från engelska. 
Majoriteten av dessa test innehåller endast antingen förståelse eller produktion. 
Exempelvis finns Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT, Dunn & Dunn 
1997; Gustavsson, Fyrberg & Lundälv 2000) som testar ordförståelse. För 

*  Ett stort tack till Ute Bohnacker för värdefulla diskussioner kring bl.a. poängsättning, till 
personalen på förskolorna för hjälp med rekrytering samt till alla barn och föräldrar som deltagit 
i studien.
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produktion, men endast av substantiv, finns t.ex. Boston Naming Test (BNT, 
Kaplan, Goodglass & Weintraub 1983; Tallberg 2005). Ett test som innehåller 
såväl förståelse som produktion saknas alltså. För att få en helhetsbild av ord-
förrådet krävs att både förståelse och produktion testas. Att endast testa sub-
stantiv kan också bli missvisande. För att ge en bra bild av barnets ordförråd 
bör åtminstone även verb undersökas. Vidare är inget existerande test specifikt 
anpassat till förskolebarn. BNT utvecklades för vuxna afasipatienter och PPVT 
är ett test för åldersspannet 2,5 till 90 år. Ett antal test som utvecklats specifikt 
för svenska finns för äldre barn, t.ex. Ordracet (Eklund 1996; se även Krüger 
Vahlquist 2012), och testbatterier för logopedisk bedömning innehåller ofta en 
mindre del om ordförrådet (t.ex. Bedömning Av Språk, BAS, Frylmark 2006) 
men dessa test är antingen inte lämpliga för förskolebarn eller innehåller få ord.

Det har alltså saknats ett ordförrådstest som är utvecklat för svenska och an-
passat till den sena förskole- och tidiga skolåldern, dvs. åldern 3–7 år. Andelen 
barn i Sverige som växer upp med två eller flera språk ökar. Särskilt inom lo-
gopedisk bedömning är det viktigt att kunna testa ordförrådet på flerspråkiga 
barns alla språk. Därför behövs metoder för bedömning av ordförrådet som 
kan användas på ett eller flera andra språk utöver svenskan, dvs. test specifikt 
anpassade för flerspråkiga barn. Här presenteras resultat från den första studie 
som gjorts med den svenska versionen av Cross-linguistic Lexical Task (CLT, 
Haman, Łuniewska & Pomiechowska 2015),1 ett nytt ordförrådstest för en- 
och flerspråkiga förskolebarn. Testet, vilket innehåller produktion och för-
ståelse av både verb och substantiv, har potential att kunna fylla den lucka som 
finns när det gäller svenska test för den aktuella åldersgruppen.

72 enspråkiga svenska barn i åldern 4–6 år gjorde ordförrådstestet CLT. 
Studiens huvudsyfte var att undersöka åldersutveckling. I viss mån bedömdes 
även huruvida CLT är ett lämpligt test för svenska förskolebarn. Förhoppningen 
är att resultaten ska kunna användas som referensdata för framtida studier, 
t.ex. jämförelser med flerspråkiga förskolebarn och jämförelser med barn med 
språkstörning. 

1 I en magisteruppsats i logopedi jämfördes typer av felsvar på testets produktionsdelar från 
svensk-turkiska tvåspråkiga barn med de enspråkiga barn som ingår i föreliggande studie (A. 
Lindgren 2016). I en studie av svensk-tyska och svensk-turkiska tvåspråkiga barn redovisas 
endast resultat från tyska och turkiska CLT (Bohnacker, J. Lindgren & Öztekin 2016). 



163

2. Metod

2.1 Cross-Linguistic Lexical Task (CLT)

Cross-linguistic Lexical Task (CLT) är ett bildbaserat ordförrådstest i fyra 
delar: substantivförståelse, verbförståelse, substantivproduktion och verbpro-
duktion. Testet har utvecklats av en internationell forskargrupp inom ramen för 
projektet EU COST Action IS0804 Language Impairment in a Multilingual 
Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment (2009–2013). Målet 
var att skapa jämförbara ordförrådstest för ett stort antal språk för att kunna 
testa flerspråkiga barn (med och utan språkstörning) samt göra jämförbara 
studier mellan olika språk. CLT testar förståelse och produktion av verb och 
substantiv. CLT finns i nuläget för 23 språk, och språkversioner tillkommer 
kontinuerligt. Testet är särskilt framtaget för den sena förskoleåldern (3–5/6 
år). Riktmärket är att en enspråkig femåring med typisk språkutveckling ska 
klara testet bra. Testresultaten uppvisar ingen normalfördelning, utan de äldre 
barnen bör klara de flesta uppgifterna. Detta är vanligt för test som har syftet att 
mäta barns förmåga att klara av uppgifter på en viss nivå (jfr Frylmark 2006). 

Det som skiljer CLT från andra test är att de olika språkversionerna inte är 
översättningar utan anpassade till respektive språk. Varje språkversion är unik, 
men versionerna är baserade på en gemensam (ord)lista med grundläggande 
begrepp för objekt och handlingar/händelser (motsvarande substantiv och 
verb) och en bilddatabas. Målorden i varje språkversion är utvalda utifrån såväl 
den språkliga som den kulturella kontexten. De ska vara kulturellt lämpliga 
och ha olika svårighetsgrad på det aktuella språket. Den svenska versionen av 
CLT, som här använts, utvecklades och pilotades av Natasha Ringblom och 
Gisela Håkansson tillsammans med författaren. Liknande resultat för 16 av 17 
undersökta språk2 i en nyligen genomförd studie (Haman m.fl. u.u.) har vali-
derat testets lämplighet för den aktuella åldersgruppen.

Varje del av testet innehåller 30 testuppgifter (ord) och två övningsuppgifter. 
Testet har alltså 128 uppgifter totalt (maxpoängen är 120). Uppgifterna i de två 
förståelsedelarna innebär att barnet får se fyra bilder och ska peka på rätt bild 
för att besvara testledarens fråga (t.ex. Var är myran? för substantivförståelse). 
De två produktionsdelarna innebär bildbenämning, där barnet får se en bild 
och besvarar testledarens fråga (t.ex. Vad gör hon? för verbproduktion) genom 
att säga ett ord. Dessa typer av uppgifter är typiska för test av barns ordförråd. 
Varje uppgift presenteras på en separat sida, i A4-format för förståelsedelarna 

2 Resultat från isiXhosa avvek markant från övriga 16 språk, men dessa barn hade en annor-
lunda social bakgrund jämfört med övriga barn som deltog i studien. 
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och i A5-format för produktionsdelarna, och alla bilder är i färg. För en detal-
jerad beskrivning av CLT och hur det konstruerades, se Haman m.fl. (2015).

2.2 Deltagare

I studien deltog 72 enspråkiga barn i åldern 4;0 (4 år;0 månader) till 6;10. 
Barnen var indelade i tre åldersgrupper (fyra-, fem- och sexåringar) med ett 
jämnt antal barn i varje åldersgrupp och jämn könsfördelning. Föräldrarna un-
dertecknade ett samtyckesformulär samt besvarade en kort enkät med frågor 
om barnets språkutveckling och föräldrarnas utbildning och yrke. Enligt en-
kätsvaren hade alla barn typisk språkutveckling och normal hörsel. Majoriteten 
av barnen (82 %, 59 barn) hade minst en förälder med någon typ av efter-
gymnasial utbildning. Alla fyra- och femåringar gick i förskola. Alla sexåringar 
hade vid tidpunkten för testning gått 2–3 månader i förskoleklass. Barnen re-
kryterades med hjälp av personal på förskolor/skolor från sju förskolor och tre 
skolor i två större mellansvenska städer. I tabell 1 ges en översikt över studiens 
deltagare. 

Tabell 1: Studiens deltagare.
Fyraåringar Femåringar Sexåringar

N (flickor/pojkar) 24 (12/12) 24 (12/12) 24 (13/11)
Ålder (SD) 4;5 (0;3) 5;6 (0;3) 6;5 (0;3)
Åldersspann 4;0 – 4;10 5;0 – 5;11 6;0 – 6;10

2.3 Procedur

Data samlades in inom ramen för ett projekt om en- och flerspråkiga svenska 
förskolebarns berättande (J. Lindgren, pågående). Alla deltagare testades med 
ordförrådstestet CLT som en del av en längre session, under vilken de även fick 
berätta sagor till bilder och svara på förståelsefrågor om bildernas innehåll.3  
Testningen genomfördes av författaren i ett avskilt rum på förskolan/skolan. 
Deltagarna gjorde CLT efter den första berättandeuppgiften, ca 5–10 minuter 
in i testningen. Att genomföra CLT tog 10–15 minuter. 

CLT administrerades med hjälp av testningsformulär och penna. Standard-

3  Barnen berättade två sagor från Multilingual Assessment Instrument for Narratives (MAIN, 
Gagarina m.fl. 2012) och en från Edmonton Narrative Norms Instrument (ENNI, Schneider, 
Dubé & Hayward 2005).
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proceduren beskriven i Haman m.fl. (2015) följdes. Samma typ av neutrala 
feedback, t.ex. aa, mm eller okej gavs oavsett om barnets svar var rätt eller 
fel. Barnets svar antecknades i formuläret när det avvek från det rätta svaret. 
Barnen fick beröm och ett klistermärke efter CLT och ett diplom efter att test-
ningen slutförts.

Ljud- och videoinspelningar gjordes för att kunna kontrollera barnets svar 
i efterhand.

2.4 Poängsättning och analys

Poängsättningen gjordes av författaren. Barnet fick ett (1) poäng per rätt svar. 
För ordförståelse (substantiv och verb) innebar rätt svar att peka på rätt bild. 
För ordproduktion innebar rätt svar att säga det målord som bilden föreställde, 
dvs. det korrekta substantivet eller det korrekta verbet som efterfrågades. Ett 
fåtal mer specifika ord som korresponderade till bildens innehåll godkändes 
också, t.ex. meta för målordet fiska (bilden visar en flicka med ett metspö som 
fiskar), mura för målordet bygga (bilden föreställer en man som bygger en mur/
husvägg), champinjon för målordet svamp (bilden föreställer en champinjon). 
Maxpoängen för testets delar visas i tabell 2. 

Tabell 2: Maxpoäng på CLT:s olika delar.
Substantiv Verb Totalt

Förståelse 30 poäng 30 poäng 60 poäng
Produktion 30 poäng 30 poäng 60 poäng
Totalt 60 poäng 60 poäng 120 poäng

De tre åldersgruppernas resultat på testets fyra olika delar redovisas, men för 
dessa resultat gjordes inga statistiska jämförelser mellan grupperna. Den sta-
tistiska analysen gjordes istället på substantiv och verb samt på förståelse- och 
produktionsdelarna. Maxpoängen i de olika statistiska analyserna (gruppjäm-
förelser) som gjorts var alltså alltid 60 poäng. Barnens resultat på substantiv och 
verb samt på förståelse och produktion jämfördes med t-test för beroende mät-
ningar (paired samples t-test). De tre åldersgruppernas resultat på substantiv 
och verb samt på förståelse- och produktionsdelarna jämfördes med envägs va-
riationsanalys (Anova) med efterföljande post-hoc-test (Tukey) för att avgöra 
mellan vilka grupper eventuella skillnader fanns. Resultaten för förståelse och 
produktion korrelerades även med ålder (Pearson-korrelation).
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3. Resultat

Efter en översikt av åldersgruppernas medelvärden på ordförrådstestet CLT:s 
fyra delar jämförs resultaten på substantiv- och verbdelarna (3.1). Detta efter-
följs av en analys av resultaten från förståelse och produktion (3.2).

Tabell 3 visar medelvärden, standardavvikelser samt lägsta respektive högsta 
poäng för de tre åldersgrupperna på testets fyra delar: substantivförståelse, 
verbförståelse, substantivförståelse och verbförståelse. 

Tabell 3: Resultat för CLT:s olika delar för de tre åldersgrupperna. Max = 30 poäng.
Substantiv 
förståelse

Verb 
förståelse

Substantiv 
produktion

Verb 
produktion

Fyraåringar
Medelvärde 29,4 28,3 21,6 22,0
Standardavvikelse 0,88 1,20 2,86 3,35
Lägsta – högsta 27 – 30 25 – 30 16 – 26 14 – 28

Femåringar
Medelvärde 29,6 28,7 23,5 22,8
Standardavvikelse 0,77 1,24 2,93 3,97
Lägsta – högsta 27 – 30 25 – 30 16 – 28 14 – 28

Sexåringar
Medelvärde 29,96 29,5 26,6 25,1
Standardavvikelse 0,20 0,66 1,72 1,99
Lägsta – högsta 29 – 30 28 – 30 22 – 29 20 – 28

I tabell 3 ser vi att alla grupperna har högst resultat på substantivförståelse följt 
av verbförståelse. På både dessa delar ligger alla grupperna nära maxpoängen 
(30 poäng). De flesta sexåringar får full poäng på dessa delar (särskilt sexåring-
arnas medelvärde för substantivförståelse är i princip maxpoäng), medan resul-
taten för de yngre barnen är något lägre. När det gäller produktionsdelarna har 
fyraåringarna aningen högre resultat på verbproduktion, men spridningen för 
den delen är större (högre standardavvikelse, lägre lägsta resultatet och högre 
högsta resultat). De äldre grupperna har istället något högre resultat på sub-
stantivproduktion. Alla grupperna har betydligt lägre resultat på produktions-
delarna än på förståelsedelarna och variationen, både mätt i standardavvikelser 
och avståndet mellan lägsta och högsta poäng, är större för produktionsde-
larna. Vi ser även en åldersutveckling där resultaten är högre i de äldre grup-
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perna. Skillnaderna mellan sexåringarna och femåringarna är dock större än 
mellan femåringarna och fyraåringarna. Spridningen är lägre hos sexåringarna; 
de har alltså mer homogena resultat.

I de följande avsnitten (3.1 och 3.2) analyseras resultaten statistiskt för att 
avgöra om det finns några signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna och 
mellan de olika typerna av testdelar, substantiv och verb respektive produktion 
och förståelse.

3.1 Resultat: substantiv och verb

Medelvärden, standardavvikelser samt lägsta respektive högsta poäng för 
barnen betraktat som en grupp för substantiv- respektive verbdelarna rappor-
teras i tabell 4. Barnen har signifikant bättre resultat på substantiven (t=4,115, 
df=71, p<.001) än på verben, men skillnaden i medelvärden är liten, endast 
1,5 poäng. Majoriteten av barnen (42/72) har högre resultat på substantiven, 
medan en mindre del har bättre på verben (16/72). Övriga barn (14/72) har 
identiska resultat på de två delarna.

Tabell 4: Substantiv och verb (alla barn). Max = 60 poäng.
Substantiv Verb

Medelvärde 53,6 52,1
Standardavvikelse 3,61 4,27
Lägsta – högsta 44 – 59 40 – 58

I tabell 5 redovisas resultaten för de olika åldersgrupperna separat. Vi kan här se 
att alla tre åldersgrupperna presterar något lägre på verben än på substantiven. 
Den marginella skillnad mellan substantiv och verb som setts i tabell 4 ovan 
speglas alltså i de tre gruppernas resultat. Ingen åldersgrupp avviker från det 
generella mönstret. Vidare är det tydligt att spridningen på resultaten är lägre 
hos sexåringarna. Standardavvikelserna hos denna grupp är ungefär hälften så 
stora som för de yngre grupperna. För alla grupperna gäller dock att standard-
avvikelserna är lägre för substantiven; variationen i resultat är alltså större för 
verben. När gruppernas medelvärden jämförs blir det tydligt att sexåringarna 
presterar bättre än de yngre grupperna både på verb och på substantiv. Det 
finns en tendens att fyraåringarnas resultat är något lägre än femåringarnas, 
men post-hoc-test visade att endast skillnaderna mellan sexåringarna och de 
båda yngre grupperna är statistiskt signifikant. Skillnaden är signifikant både 
för substantiv (F=23,428, df=2, p<.001) och för verb (F=7,895, df=2, p=.001).
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Tabell 5: Substantiv och verb (gruppjämförelser). Max = 60 poäng.
Substantiv Fyraåringar Femåringar Sexåringar

Medelvärde 51,0 53,2 56,6
Standardavvikelse 3,15 3,35 1,69
Lägsta – högsta 44 – 55 45 – 58 52 – 59

Verb Fyraåringar Femåringar Sexåringar
Medelvärde 50,3 51,5 54,6
Standardavvikelse 4,29 4,82 2,06
Lägsta – högsta 40 – 56 41 – 58 50 – 58

3.2 Resultat: förståelse och produktion

I tabell 6 redovisas resultaten för förståelse- respektive produktionsdelarna 
för alla barn gemensamt. Barnen har signifikant bättre poäng på förståelse än 
på produktion (t=18,074, df=71, p<.001). Skillnaden i medelvärden mellan 
förståelse och produktion är stor, 11,2 poäng. På förståelsedelarna ligger 
barnens genomsnittliga resultat mycket nära maxpoäng (58,5/60). Tabell 6 
visar även att spridningen, både gällande standardavvikelsen och skillnaden 
mellan lägsta och högsta poäng, är betydligt större för produktionsdelarna. 
Standardavvikelsen för produktionen är nästan fyra gånger så hög som för för-
ståelsen. Alla barn har bättre resultat på förståelse än produktion. De två barn 
som har störst skillnad mellan förståelse och produktion får hela 25 poäng mer 
på förståelse. De barn som har de högsta resultaten på produktion, och även 
där ligger nära maxpoäng, är de barn som har den minsta skillnaden mellan 
produktion och förståelse (4 poäng).

Tabell 6: Förståelse och produktion (alla barn). Max = 60 poäng.
Förståelse Produktion

Medelvärde 58,5 47,2
Standardavvikelse 1,63 6,18
Lägsta – högsta 53 – 60 31 – 56

Tabell 7 visar resultaten för förståelse och produktion separat för de tre 
åldersgrupperna.
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Tabell 7: Förståelse och produktion (gruppjämförelser). Max = 60 poäng.
Förståelse Fyraåringar Femåringar Sexåringar

Medelvärde 57,7 58,3 59,5
Standardavvikelse 1,65 1,81 0,72
Lägsta – högsta 53 – 60 53 – 60 58 – 60

Produktion Fyraåringar Femåringar Sexåringar
Medelvärde 43,6 46,3 51,7
Standardavvikelse 5,89 6,26 2,91
Lägsta – högsta 32 – 52 31 – 56 45 – 56

När vi tittar närmare på resultaten för förståelsedelarna ser vi att resultaten ge-
nerellt är mycket höga. Även fyraåringarna presterar mycket nära maxpoäng, 
dvs. vi ser en takeffekt för förståelse redan hos fyraåringarna. Trots att alla grup-
perna presterar nära maxpoäng på förståelsen visar en jämförelse av gruppernas 
medelvärden att sexåringarna har signifikant högre resultat än de yngre barnen 
(F=8,773, df=2, p<.001). Fyra- och femåringarnas resultat skiljer sig inte signi-
fikant från varandra. Ingen sexåring har fler än två fel på förståelsen och hela 13 
sexåringar har full poäng. Endast en fyraåring och sex femåringar får full poäng, 
och den fyra- och femåring som har lägst resultat svarar fel på sju uppgifter 
(och får 53 poäng). Spridningen är betydligt större bland de yngre barnen. 
Skillnaderna i medelvärden är små och det bör poängteras att alla grupperna 
presterar mycket bra på förståelsen. Detta visas tydligt i figur 1.

Figur 1: Ålder och ordförståelse. Max = 60 poäng. Linjen visar 90 % rätt (54 poäng). 
 Cirklar = fyraåringar, kvadrater = femåringar, diamanter = sexåringar.
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Den heldragna linjen i figur 1 visar gränsen för 90 % rätt på förståelsedelen (54 
poäng). Endast två barn, en fyraåring och en femåring, presterar under 90 %, 
och båda dessa barn har 53 poäng. Trots att resultaten generellt är så höga finns 
en signifikant korrelation mellan barnets ålder i månader och antalet poäng 
(r=.514, p<.001). Det sker alltså en åldersutveckling om än från redan mycket 
goda resultat vid fyra års ålder.

När det gäller ordproduktionen ser bilden annorlunda ut. Alla grupper har 
betydligt lägre resultat på produktion än på förståelse. Även här ser vi att de 
yngre barnen har mer spridda resultat, med dubbelt så höga standardavvi-
kelser som hos sexåringarna (se tabell 7 ovan). Skillnaden mellan sexåringarna 
och de yngre barnen är signifikant (F=14,931, df=2, p<.001) och stor jämfört 
med för förståelsen. Sexåringarna får i genomsnitt 8,1 poäng bättre än fyraår-
ingarna och 5,4 poäng bättre än femåringarna. Mellan fyra- och femåringar 
finns ingen signifikant skillnad, även om trenden är att femåringarna presterar 
något bättre. Skillnaden mellan grupperna kan även ses i figur 2, där sexåring-
arnas resultat är betydligt högre och mer samlade.

Figur 2: Ålder och ordproduktion. Max = 60 poäng. Den nedre linjen visar 50 % rätt 
 (30 poäng) och den övre 90 % rätt (54 poäng). Cirklar = fyraåringar, kva- 
 drater = femåringar, diamanter = sexåringar.

Det finns en tydlig korrelation mellan ålder och poäng (r=.625, p<.001), se 
figur 2. Om figur 2 jämförs med figur 1 ser vi ytterligare hur produktionen 
skiljer sig från förståelsen. Medan de flesta barnen ligger nära maxpoäng på för-
ståelsen, är det endast ett fåtal av de äldsta barnen (en femåring och fem sexår-
ingar) som presterar över 90 % på produktionsdelarna. Alla sexåringar får 75 % 
 av poängen (45 poäng) eller mer, medan de yngre barnens resultat befinner i 
spannet från ca 50 % (32 poäng för två fyraåringar, 31 poäng för en femåring) 
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till runt 90 % (52 poäng för två fyraåringar, 56 poäng för en femåring). Figur 
2 bekräftar och tydliggör ytterligare den bild som getts i tabell 5, och i övriga 
resultattabeller; sexåringarna presterar betydligt bättre och har som grupp mer 
jämna resultat än de yngre barnen.

3.3 Resultatsammanfattning

Resultaten visar en tydlig åldersutveckling. Sexåringarna har betydligt bättre 
och mer homogena resultat än fyraåringarna och femåringarna. Det finns 
en liten men signifikant skillnad mellan substantiv och verb. Barnen pre-
sterar generellt något bättre på substantiven än på verben. Vidare ses stora 
skillnader mellan förståelse och produktion, där barnen presterar signifikant 
bättre på testets förståelsedelar. Takeffekter på förståelsedelarna ses redan vid 
fyra år, medan få sexåringar kommer nära maxpoäng på produktionsdelarna. 
Sexåringarna har signifikant bättre resultat på såväl substantiv och verb som på 
förståelse och produktion än de yngre grupperna.

4. Avslutande diskussion

Här undersöktes utvecklingen av ordförrådet hos enspråkiga svenska barn 
i åldern 4–6 år. Ordförrådet testades med den svenska versionen av Cross-
linguistic Lexical Task (CLT), vilken innehåller förståelse och produktion av 
substantiv och verb. Studien är på flera sätt unik i en svensk kontext: det är en 
jämförelsevis stor grupp barn som undersökts, och i studien användes ett test 
utvecklat för svenska och innehåller både ordproduktion och ordförståelse. 
Resultaten visar på en tydlig åldersutveckling, för såväl substantiv och verb som 
för förståelse och produktion.

Vilka slutsatser kan dras av resultaten? För det första: som förväntat sker en 
tydlig förbättring av testresultatet med stigande ålder. Dessa resultat stämmer 
väl överens med tidigare resultat från CLT för 17 språk (Haman m.fl. u.u.).4

Särskilt slående är att sexåringarna i min studie presterar betydligt bättre än de 
yngre barnen oavsett vilka delar av testet som jämförs. Inga signifikanta skill-
nader hittades mellan fyra- och femåringarna, trots att femåringarnas medel-
värden var något högre på alla delarna. Att skillnaderna inte var statistiskt sig-

4  I studien av Haman m.fl. ingår min studies femåringar och två av fyraåringarna samt ytter-
ligare sex svenska barn.
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nifikanta beror på att de var små i förhållande till antalet barn och variationen 
inom båda grupperna. Om antalet deltagare varit högre hade signifikanta skill-
nader troligen kunnat ses även mellan dessa grupper. Det är även tydligt att 
de äldre barnens resultat är samlade medan de yngre barnens är mer spridda. 
Variationen hos yngre barnen visar att det finns stora skillnader mellan indivi-
duella barn i dessa åldrar. Att dessa skillnader är mindre bland de äldre barnen 
beror troligen på att vissa barn som varit sena i den tidiga utvecklingen har 
”kommit ikapp” vid sex år.

För det andra kan slutsatser dras angående förväntade resultat för barn i olika 
åldrar, vilket är värdefullt t.ex. för logopedisk bedömning. Utifrån resultaten 
är det tydligt att äldre barn förväntas prestera bättre på testet än yngre barn. 
En enspråkig fyraåring med typisk språkutveckling bör ha nästan alla rätt på 
förståelsedelarna och klara av åtminstone hälften av orden som ingår i produk-
tionsdelarna. Ett resultat som ligger mer än två standardavvikelser under med-
elvärdet är att betrakta som mycket lågt, vilket för fyraåringarna innebär under 
54 poäng på förståelsen respektive 32 poäng på produktionen. Vidare förväntas 
att de flesta sexåringar har alla rätt på förståelsedelarna och klarar ca 75 % av 
orden på produktionsdelarna. Femåringarna ligger mittemellan, med de mest 
spridda resultaten. De takeffekter som setts för förståelsedelarna är inte proble-
matiska utan förväntade. Detta då testet är utformat så att ett genomsnittligt 
barn i denna ålder ska få goda resultat – syftet är alltså att identifiera barn som 
avviker från det förväntade och inte att skilja ut barn med tidig språkutveckling. 

Viktigt att komma ihåg när resultaten från föreliggande studie tolkas och an-
vänds är att deltagarna kommer från likartade förhållanden (t.ex. hade majori-
teten av barnen minst en förälder med eftergymnasial utbildning). Resultaten 
ska alltså inte betraktas som representativa för alla enspråkiga svenska barn. 
För att skapa normer för svenska CLT, vilka kan användas för logopedisk be-
dömning, bör en större grupp barn med olika sociala och geografiska bak-
grunder inkluderas. Något som även bör undersökas i framtida studier är 
relationen mellan goda resultat på CLT och olika bakgrunds- och miljöfak-
torer. Föreliggande studie visar att vissa barn presterar över medelvärdet för 
sin åldersgrupp, medan andra barn har låga resultat. Det är möjligt att indi-
viduella barns resultat kan förklaras utifrån denna typ av faktorer. Resultaten 
från föreliggande studie kan dock användas som referensdata. Dessa data ska 
alltså ses som första steget mot en normering av CLT så att testet också kan an-
vändas för att bedöma om ett barns ordförråd faller inom ramen för det som 
förväntas utifrån åldern.

Avslutningsvis vill jag framhäva CLT:s användbarhet för att undersöka för-
skolebarns ordförråd. CLT är ett test som är anpassat till åldersgruppen och 
som är enkelt att använda och bedöma. En av CLT:s styrkor är att det testar 
ordproduktion och ordförståelse av både substantiv och verb, viktiga delar av 
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basordförrådet. Testet kan i framtiden användas för jämförelser mellan en- och 
flerspråkiga barn, där de flerspråkiga barnens ordförråd på alla deras språk kan 
undersökas. Tidigare har jämförbara test för olika språk saknats. CLT möj-
liggör studier som tidigare inte har kunnat göras. 
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