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SAMMANFATTNING 
Kunskapen kring flerspråkiga barns typiska ordförrådsutveckling är begränsad. Detta 

gör att flerspråkiga barn riskerar att felaktigt diagnosticeras med språkstörning. Syftet 

med denna studie är att via ordförrådstestet Cross-linguistic Lexical Task (CLT) 

undersöka det svenska ordförrådet hos flerspråkiga svensk-turkiska 4- och 7-åringar. 

Testningen har genomförts tidigare inom projektet BiLI-TAS och omfattade 52 barn, 

jämnt fördelade över de två åldersgrupperna, som både talade och förstod svenska och 

turkiska. Testet omfattade såväl förståelse som produktion av både substantiv och verb. 

Författarna till denna uppsats har analyserat de inkorrekta svar som barnen gett i 

produktionsdelen av ordförrådstestet genom att kategorisera dessa efter ett utarbetat 

kategorisystem för att mer ingående kartlägga barnens ordkunskap. Fokus i studien låg 

på denna kvalitativa undersökning av barnens felsvar, men även en kvantitativ analys av 

testets samtliga delar har genomförts. Resultaten av den kvantitativa analysen visade att 

7-åringarna fick högre resultat (96,6 poäng) än 4-åringarna (67,5 poäng) på samtliga 

deltester (totalt 120 poäng). Skillnaden mellan grupperna var signifikant. Båda ålders-

grupperna fick också ett litet men signifikant högre resultat på substantivdelarna än på 

verbdelarna av testet. En tredjedel av alla deltagare fick dock lika höga eller högre 

resultat på verbdelen av testet. Resultaten av den kvalitativa analysen visade att de 

yngre barnen oftare än de äldre använde andra sätt att uttrycka sig på än med svenska 

ord (de använde turkiska eller gester). De äldre barnen valde oftare att inte ge någon 

respons eller att göra en omskrivning eller nyordbildning. Båda åldersgrupperna gjorde 

fler taxonomiskt relaterade fel (t.ex. fågel istället för målordet uggla) än tematiska 

associationer (t.ex. måla istället för målordet pensel), vilket tyder på att det 

syntagmatisk-paradigmatiska skiftet inleds tidigare än vad andra studier visat 

(Holmström, Salameh, Nettelbladt, & Dahlgren Sandberg, 2016; Namei, 2004). Det 

förekom dock fler taxonomiskt relaterade felsvar hos 7-åringarna jämfört med hos 4-

åringarna. Slutsatsen i denna studie var att en kvalitativ analys av felsvaren i ett 

ordförrådstest kan komplettera en kvantitativ analys genom att ge information kring 

barnens ordkunskap. Detta kan förhoppningsvis ge ledtrådar vid diagnosticering av 

språkstörning i framtiden. 

 

Nyckelord: Bedömning, Cross-linguistic Lexical Task (CLT), flerspråkighet, felsvars-

analys, lexikal organisation, ordförråd, ordkunskap, språkutveckling, svenska, turkiska.  
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ABSTRACT 
The knowledge about typical vocabulary development in bilingual children is limited, 

which is why bilingual children incorrectly might be diagnosed with language 

impairment. The aim of this study is to investigate the Swedish vocabulary of 4- and 7-

year-old bilingual Swedish-Turkish children via the vocabulary test Cross-linguistic 

Lexical Task (CLT). The assessment has been carried out earlier within the project 

BiLI-TAS and included 52 children, equally distributed over the two age groups, who 

both understood and spoke Swedish and Turkish. The test included both production and 

comprehension of nouns and verbs. The authors of this thesis have analysed the 

incorrect answers given by the children in the production part of the vocabulary test. 

The responses were categorised through an elaborated category system to map out the 

word knowledge of the children in detail. The emphasis of the study was on the 

qualitative analysis, although a quantitative analysis was also made of all parts of the 

test. The results of the quantitative analyses showed that the 7-year-old children had a 

higher result (96,6 points) than the 4-year-old children (67,5 points) on all parts of the 

test (120 points in total). The difference between the age groups was significant. Both 

age groups achieved higher results when nouns were tested than when verbs were. This 

difference was small but significant. One third of the participants got equal or higher 

results in the verb part than in the noun part of the test. The results of the qualitative 

analysis showed that the younger children more often than the older children used 

alternative ways to express themselves than through the Swedish language (they used 

Turkish or gestures). The older children more often chose to not give any response or to 

make a circumlocution or invent a new word. Both age groups made more taxonomic 

errors (e.g. bird instead of the target word owl) than thematic associations (e.g. paint 

instead of the target word paintbrush), which suggests that the syntagmatic-

paradigmatic shift begins earlier than other studies have shown (Holmström, Salameh, 

Nettelbladt, & Dahlgren Sandberg, 2016; Namei, 2004). However, the 7-year-old 

children made more taxonomic errors than the 4-year-old children. The conclusion of 

this study was that a qualitative analysis of the incorrect answers in a vocabulary test 

may complement a quantitative analysis by giving information about the children’s 

word knowledge. This may hopefully give important clues when diagnosing language 

impairment in the future. 

 

Keywords: Assessment, Cross-linguistic Lexical Task (CLT), bilingualism, error 

analysis, lexical organization, word knowledge, lexical development, Swedish, Turkish. 
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1. Inledning 

I denna uppsats undersöks utvecklingen av det svenska ordförrådet hos flerspråkiga 

barn. Detta sker genom att analysera svaren på ett ordförrådstest hos svensk-turkiska 4- 

och 7-åringar. Testet innefattar såväl förståelse som produktion av substantiv och verb. 

Testning och sammanställning av data har gjorts tidigare inom projektet BiLI-TAS och 

resultatet av detta har delgivits författarna. I denna studie analyseras de inkorrekta svar 

barnen gett i produktionsdelen av ordförrådstestet. Detta eftersom barnens felsvar kan 

ge information om ordkunskapen, vilken förbises då endast en kvantitativ analys av 

antalet korrekta svar genomförs. För att på ett systematiskt sätt kunna analysera dessa 

felsvar skapas kategorier som alla felsvar placeras i. Fokus i studien ligger på denna 

kvalitativa undersökning av barnens felsvar, men även en kvantitativ analys genomförs. 

 

 

2. Bakgrund 

För att introducera läsaren i ämnet ges först en översiktlig genomgång kring fler-

språkiga barns språkutveckling och vilka faktorer som påverkar denna. Därefter 

presenteras dilemmat i att flerspråkighet kan förväxlas med språkstörning samt de 

svårigheter som uppstår vid bedömning av flerspråkiga barn. Efter detta presenteras och 

utvärderas ett urval av de kategorisystem som använts i tidigare studier för att analysera 

felsvar i ordförrådstest. Till sist diskuteras varför det finns ett behov av en studie av 

detta slag.  

 

    

2.1. Flerspråkiga barns utveckling av språk 

När ett barn växer upp vistas det normalt sett i en miljö där barnet kan interagera med 

andra människor, både vuxna och barn. Denna interaktion är en förutsättning för att 

barnet ska utveckla språk. Många barn växer upp i en miljö där fler än ett språk talas. 

De kan höra ett eller flera språk redan från födseln, eller så kan det tillkomma ett språk 

senare, exempelvis när barnet börjar på förskola. Flerspråkighet är mycket vanligt i 

världen, faktum är att majoriteten av världens barn växer upp med mer än ett språk. 

Flerspråkighet kan snarare betraktas som norm än undantag och forskning har visat att 

typiskt utvecklade barn har alla förutsättningar för att utvecklas som fullt flerspråkiga 

(Kohnert, 2013, s. 86–89). Hur snabbt barnen uppnår vissa milstolpar och på vilken nivå 

barnen tillägnar sig de olika språken beror dock på flera olika faktorer. Dessa 

presenteras nedan: 

 

• Mängd och kvalitet på input. Ju större exponering, desto rikare språk, framförallt 

vad gäller ordförrådet (Bialystok, Luk, Peets, & Yang, 2010; Kohnert, 2013, s. 

86–89; Unsworth, 2016). Detta hänger samman med: 

o ålder för tillägnande av språk 

o hur stor del av sin tid de hör respektive språk.  

o i vilka kontexter språken används. 

• Språkens släktskap (Kohnert, 2013, s. 86–89; Unsworth, 2016). 

• Språkens status (Kohnert, 2013, s. 86–89; Unsworth, 2016). 

• Familjens socioekonomiska status (Kohnert, 2013, s. 84–89; Unsworth, 2016). 
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2.2. Ordförrådets utveckling  

I detta avsnitt beskrivs hur ordförrådet utvecklas. Detta gäller såväl enspråkiga som 

flerspråkiga barn. 

 

2.2.1. Ordkunskap 

När ett barn utvecklar sitt språk och utökar sitt mentala lexikon, sker detta både på 

bredden (antal ord) och på djupet (kunskap om orden). Bredden utökas genom att barnet 

lär sig fler ord och djupet utökas genom att barnet får mer kunskap om ordens 

fonologiska form, betydelser, betydelsernas relation till verkligheten, ordklass, 

morfologi, funktion i satsen, vilka ord som brukar förekomma tillsammans, hur orden 

kan användas i olika kontexter samt hur de är relaterade till varandra (Peña, Bedore, & 

Rappazzo, 2003; Riad, 2004). Denna kunskap kallas ordkunskap. Varje gång ett barn 

ska integrera ett nytt ord i ordförrådet fördjupas förståelsen av ordets betydelse. Ofta 

leder det även till att förståelsen av relaterade ords betydelser fördjupas. På detta sätt 

sker inte bara en breddning av ordförrådet, utan även en fördjupning av ordkunskapen 

(Peña m.fl., 2003).  

 

Vilka ord tillägnar sig barn först? Flera studier tyder på att barn tillägnar sig substantiv 

tidigare än verb. En av dessa är en studie gjord av Hansen (2017). Det finns dock 

studier som visat att detta inte är lika tydligt i alla språk. Bland dessa mer verbvänliga 

språk finns bland annat turkiskan (Kauschke, Lee, & Pae, 2007).  

 

Vilken ordkunskap ett barn har hänger samman med ordförrådets organisation, det vill 

säga hur orden i det mentala lexikonet är organiserade i komplexa nätverk utifrån 

semantiska eller fonologiska relationer. Semantiska relationer brukar delas upp i 

paradigmatiska och syntagmatiska relationer. Paradigmatiska relationer innebär att ord 

är antingen över-, sam- eller underordnade varandra eller att de är synonymer eller 

antonymer (motsatsord). Ordet kattdjur är exempelvis överordnat ordet tiger. Orden 

tiger och lejon är samordnade och samtidigt underordnade ordet kattdjur. Syntagmat-

iska relationer däremot finns mellan ord som är tematiskt associerade, det vill säga som 

förekommer i samma situation. Ett exempel på detta är orden måla och pensel (Järborg, 

2007). En fördjupning av ordkunskapen är mycket viktig för att barnet på ett effektivt 

och snabbt sätt ska kunna plocka fram ord med exakt den betydelse de åsyftar. När ett 

flerspråkigt barn lär sig nya ord fördjupas inte bara ordkunskapen inom respektive 

språk, utan även kunskapen om hur ord i de olika språken är kopplade till varandra 

fördjupas. Ord i de olika språken kan beteckna samma koncept eller vara relaterade ord 

(Peña m.fl., 2003).  

 

2.2.2. Syntagmatisk-paradigmatiska skiftet 

Många studier har undersökt hur ordförrådet är organiserat och hur denna organisation 

ser ut under olika delar av språkutvecklingen. Man har sett att orden i det mentala 

lexikonet under barnets tidigaste år grupperas utifrån fonologiska likheter, så kallade 

klangrelationer. Ord som exempelvis bok och lok är då sammankopplade (Namei, 

2004). Snart börjar dock orden organiseras efter syntagmatiska relationer. Det innebär 

att ord som förekommer i samma situationer i barnets liv, men som tillhör olika 

ordklasser, är kopplade till varandra, till exempel pyjamas och sova. Många studier 

hävdar att barn någon gång mellan 6 och 10 års ålder går igenom ett skifte från en 

syntagmatisk organisation till en mer paradigmatisk organisation. En paradigmatisk 

organisation innebär att ord av samma ordklass grupperas i hierarkiska nätverk utifrån 
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paradigmatiska relationer (Holmström, Salameh, Nettelbladt, & Dahlgren Sandberg, 

2016; Namei, 2004; Peña m.fl., 2003). Detta skifte brukar kallas det syntagmatisk-

paradigmatiska skiftet och har ansetts vara en förutsättning för fortsatt utökning av 

ordförrådet samt akademisk framgång. (Namei, 2004). Det verkar dock som att det 

syntagmatisk-paradigmatiska skiftet endast sker för ord som talaren har fått tillräckligt 

mycket kunskap kring. Skiftet sker alltså inte på samma gång för hela ordförrådet. 

Mindre bekanta ord kan därför associeras utifrån fonologisk eller tematisk koppling 

även hos vuxna personer (Holmström m.fl., 2016; Namei, 2004). Forskarna är dock inte 

eniga kring hur det här skiftet exakt går till. Perraudin & Mounoud (2009) diskuterar 

skiftet i ljuset av studier som bland annat visat att paradigmatiska relationer redan tidigt 

är lika viktiga som syntagmatiska, samt att syntagmatiska relationer spelar en viktig roll 

även hos äldre barn och vuxna. Skiftet verkar alltså vara komplext och olika studiers 

resultat varierar sannolikt utifrån forskningsmetod (Perraudin & Mounoud, 2009).  

 

2.2.3. Ordkunskap hos andraspråksinlärare 

Inlärare av andraspråk har visat sig ha mindre djup ordkunskap i andraspråket jämfört 

med modersmålstalare. Man har också sett att de ofta gör syntagmatiska associationer 

vid ordassociationstest, till skillnad från modersmålstalare som i huvudsak gör 

paradigmatiska associationer (Namei, 2004; Ordóñez, Carlo, Snow, & McLaughlin, 

2002). Studier har dock visat att andraspråksinlärare kan komma ikapp om de får 

tillräcklig exponering för andraspråket. Dessutom verkar det som att de går igenom ett 

syntagmatisk-paradigmatiskt skifte mellan 6 och 10 års ålder precis som modersmåls-

talare gör (Namei, 2004). Keith m.fl. (2013) har hävdat att en möjlig orsak till att 

flerspråkiga barn uppvisar fler syntagmatiska associationer än enspråkiga barn är att de 

har ett mindre ordförråd. Det är alltså inte flerspråkigheten i sig som ger upphov till de 

syntagmatiska associationerna. 

 

 

2.3. Likheter mellan flerspråkighet och språkstörning 

Flerspråkighet kan förväxlas med språkstörning, eftersom det finns liknande drag 

mellan båda dessa företeelser (Armon-Lotem, 2012). Barn med språkstörning är ofta 

sena med att producera de första orden och det tar längre tid att lägga till nya ord och på 

så vis utöka ordförrådet (L. B. Leonard, 2014, s. 157; L. Leonard & Deevy, 2004, s. 15, 

228). Därmed har barn med språkstörning ett mindre ordförråd, vilket syns både 

expressivt och impressivt (L. B. Leonard, 2014, s. 55–57). Det har även visat sig att 

barn som under sina första levnadsår har ett litet ordförråd tillhör en riskgrupp vad 

gäller att senare diagnostiseras med språkstörning. Detta gäller såväl det expressiva som 

det receptiva ordförrådet hos både enspråkiga och flerspråkiga barn (Core, Hoff, 

Rumiche, & Señor, 2013; L. B. Leonard, 2014, s. 151–160). Barn med språkstörning 

har dock inte endast ett litet ordförråd, utan de uppvisar även bristande djup i sin 

ordkunskap (Kail & Leonard, 1986, s. 24–25; Sheng & McGregor, 2010, s. 1715), det 

vill säga den kunskap de har om ords betydelse, ordklass, morfologi, fonetiska form 

med mera (se avsnitt 2.2.1) (Gray, Plante, Vance, & Henrichsen, 1999; Riad, 2004). 

Denna bristande ordkunskap skulle kunna vara en av flera möjliga bakomliggande 

faktorer till de ordmobiliseringssvårigheter som många barn med språkstörning uppvisar 

(Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 237).  

 

Precis som enspråkiga barn med språkstörning har flerspråkiga typiskt utvecklade barn 

ofta ett mindre expressivt ordförråd, åtminstone på gruppnivå. Detta om man enbart 



  

 

9 

testar det ena språket och jämför med typiskt utvecklade enspråkiga barn i samma ålder 

och med samma socioekonomiska status (Paradis m.fl., 2011; Thordardottir, 2011). Vad 

gäller flerspråkiga barns impressiva ordförråd är forskningsresultaten inte lika entydiga. 

Vissa studier har visat ett mindre impressivt ordförråd hos flerspråkiga barn (Bialystok 

m.fl., 2010), medan andra har visat att ordförrådet många gånger är i nivå med 

enspråkiga barns ordförråd. Skillnaderna verkar dessutom minska när barnen blir lite 

äldre (Gathercole, Thomas, & Hughes, 2008). Thordardottir (2011) har i en studie sett 

att flerspråkiga barn med mer än 40–60% exponering för ett av sina språk (i förhållande 

till dess andra språk) inte presterade sämre än motsvarande enspråkiga barn då 

ordförrådet testades impressivt på detta språk. Vad gäller det expressiva ordförrådet såg 

Thordardottir att det krävdes mer än 60% exponering för det ena språket för att de 

flerspråkiga barnen skulle prestera i nivå med enspråkiga barn på detta språk.  

 

Något annat som gör att flerspråkighet kan förväxlas med språkstörning är att 

flerspråkiga enligt vissa studier inte har en lika utvecklad lexikal organisation som 

enspråkiga (Holmström m.fl., 2016; Keith & Nicoladis, 2013). Lexikal organisation 

handlar om hur ord som är relaterade till varandra är organiserade i komplexa nätverk i 

vårt mentala lexikon, med över- och underordnade begrepp (Peña m.fl., 2003). 

Resultaten i en studie av Keith & Nicoladis (2013) tyder på att den lexikala organisa-

tionens utveckling är kopplad till ordförrådets storlek. Det vill säga att ju större 

ordförrådet är, desto mer välutvecklad blir den lexikala organisationen. Som nämndes 

tidigare har flerspråkiga barn ofta ett mindre ordförråd än enspråkiga när endast ett 

språk testas. Detta eftersom de måste fördela tiden för språkinlärningen på mer än ett 

språk (Bialystok m.fl., 2010). I enlighet med Keith och Nicoladis (2013) skulle därför 

flerspråkiga barns mindre ordförråd kunna förklara varför de har en mindre utvecklad 

lexikal organisation än enspråkiga.  

 

Flerspråkiga barn har i vissa studier uppvisat ordmobiliseringssvårigheter. Det finns 

flera förklaringsmodeller till dessa ordmobiliseringssvårigheter. Bialystok m.fl. har i en 

studie (2008) sett ett samband mellan snabb lexikal framplockning (ordmobilisering) 

och ett stort ordförråd, och resonerar därför kring att ordförrådets storlek borde spela en 

roll i flerspråkiga personers långsammare prestationer vid lexikala uppgifter. Bialystok 

anser att ett mindre ordförråd skulle medföra att en flerspråkig person presterar sämre 

på uppgifter som kräver snabb lexikal åtkomst. Ett sätt att förklara dessa ordmobili-

seringssvårigheter är att kopplingarna mellan koncept och ord kan vara svagare i 

flerspråkiga barns språksystem. Detta skulle kunna leda till långsammare framplockning 

(Bialystok m.fl., 2008). En annan förklaringsmodell för ordmobiliseringssvårigheterna 

hos flerspråkiga är att de måste hämma det starkare språket när de ska plocka fram ett 

ord på det andra språket. Detta fenomen innebär en distraktion i tankebanorna, vilket 

gör att det tar längre tid att hitta rätt ord. Detta visar sig framför allt i uppgifter som 

kräver snabb lexikal åtkomst och har visat sig i olika åldersgrupper och på olika 

språkliga nivåer hos flerspråkiga barn (Bialystok m.fl., 2008) 
 

 

2.4. Utmaning att bedöma flerspråkiga barns språk 

I föregående avsnitt har det redogjorts för likheter mellan språkstörning och flerspråk-

ighet. På grund av dessa likheter uppstår det en komplex utmaning i att korrekt bedöma 

flerspråkiga barns språkliga förmåga. Det gäller både storleken på ordförrådet och den 

allmänna språkliga kompetensen, som kan vara ofullständig eller avvikande hos 

flerspråkiga (Armon-Lotem, 2012). Utmaningen ligger i att tolka om ett barns låga 
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resultat på ett test beror på för lite input i det nya språket eller på en språkstörning. Det 

är inte flerspråkigheten i sig som orsakar språkstörningen (Salameh, 2006). På grund av 

bristfällig kunskap kring flerspråkiga barns typiska språkutveckling och orealistiska 

förväntningar hos de som ställer diagnosen sker därför ofta feldiagnostiseringar av 

språkstörning (Bedore & Peña, 2008). Nedan presenteras ytterligare ett antal faktorer 

som beskriver varför det är svårt att på ett bra sätt bedöma flerspråkiga barns språkliga 

förmåga, så att de inte på felaktiga grunder diagnostiseras med språkstörning. Dessa 

svårigheter gäller såväl språkbedömning i allmänhet som bedömning av ordförrådet 

specifikt.  

 

• Man bör testa alla barnets språk. För att ett flerspråkigt barn ska bedömas ha en 

språkstörning måste svårigheterna visa sig i båda språken (Hartelius, Nettelbladt, 

& Hammarberg, 2008; Salameh, 2006; Scheidnes & Tuller, 2016). 

• Det saknas bedömningsverktyg för flerspråkiga (Bedore & Peña, 2008). 

• Det saknas normer för flerspråkiga (Kohnert, 2013). 

• Testsituationen kan uppfattas som främmande (Kohnert, 2013, s. 150). 

• Testledarens dialekt kan påverka utfallet av testningen. 

 

Dessa faktorer försvårar bedömningen av såväl ordförrådet som övriga språkliga 

domäner. 

 

2.4.1. Över- och underdiagnostisering 

På grund av bristande kunskap kring ovanstående faktorer sker det ofta en överdiagnos-

tisering av språkstörning bland flerspråkiga. Det omvända, det vill säga att det sker en 

underdiagnostisering, kan också inträffa. Det finns en tendens att man väntar med att 

identifiera språkliga svårigheter under tiden som barnet tar till sig det nya språket. Detta 

för att ge barnet en chans att komma ikapp språkligt. Man tänker felaktigt att de 

språkliga svårigheterna beror på flerspråkigheten och inte på en eventuell språkstörning 

(Kohnert, 2013, s. 147). Ett exempel från Sveriges barnavårdscentraler är att sjuksköter-

skorna som arbetar där tenderar att förenkla screeningtesten för flerspråkiga 2,5- och 3-

åringar. Detta eftersom de har en uppfattning om att dessa barn har en långsammare 

språkutveckling, vilket leder till en underdiagnostisering. Det dröjer därför ofta längre 

tid innan de flerspråkiga barnen med en eventuell språkstörning remitteras till logoped. 

Flerspråkiga barn får då alltså inte samma möjligheter som enspråkiga barn att få hjälp i 

tid, vilket ger en ojämlik vård (Nayeb, Wallby, Westerlund, Salameh, & Sarkadi, 2015). 
  
2.4.2. Ordförrådstest i Sverige idag 

De ordförrådstest som används idag är inte helt tillfredsställande. Det finns ytterst sällan 

möjlighet att bedöma både produktion och förståelse i samma test (exempelvis bedömer 

Boston Naming Test (BNT) och Ordracet enbart produktion, medan Peabody Picture 

Vocabulary Test (PPVT) enbart bedömer förståelse). Dessutom innehåller många 

traditionella ordförrådstest endast substantiv (exempelvis BNT och Ordracet). En annan 

viktig aspekt är att testdeltagarnas svar i traditionella ordförrådstest enbart poängsätts 

via antalet rätt/fel. Svaren bedöms sällan kvalitativt och det syns därför inte vilken typ 

av fel barnet gör och i vilken utsträckning dessa typer av fel inträffar. Resultatet ger 

därför ingen information om hur djup kunskap barnet har om orden. En annan aspekt 

som komplicerar bedömningen av flerspråkiga barn är att befintliga tester ofta är 

översättningar från andra språk, främst från engelska. Dessutom är de många gånger 

gamla och inte specifikt anpassade för barn (BNT är exempelvis utvecklad för vuxna 
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afasipatienter). Föremålen som avbildas är många gånger inte tidsenliga, vilket gör att 

många barn har svårt att identifiera målorden. Det kan skilja sig stort mellan hur ett barn 

och en äldre person föreställer sig bilden av en telefon eller en TV. Föremål som inte 

längre används och som barn idag kanske aldrig sett, exempelvis en räknesticka, blir då 

omöjliga att benämna. Bilderna är ibland svartvita, vilket kan göra det svårare för 

barnen att tolka dem visuellt. Krüger Vahlquist (2012) har undersökt barns benämnings-

förmåga via ordförrådstestet Ordracet. I detta test är samtliga bilder svartvita. Det visade 

sig att barnen ibland gjorde visuella feltolkningar som kanske hade kunnat undvikas om 

bilderna varit i färg. En apelsin och en tomat är lika till sin form och kan därför lätt 

förväxlas när de visas i svartvitt och dessutom i snabb följd. Liknande slutsatser drogs 

av Haman m.fl. (Haman, Luniewska, & Pomiechowska, 2015) vid utvecklandet av 

ordförrådstestet Cross-Linguistic Lexical Task. De lät en grupp vuxna bestående av 

lingvister, logopeder och psykologer bedöma hur väl olika sorters bilder avspeglar ett 

visst målord. De färgade bilderna bedömdes uppfylla detta kriterium bättre än de 

svartvita. 

 
2.4.3. Ska man bedöma ordförrådets bredd eller djup? 

I traditionella ordförrådstest, där barnet ska benämna bilder eller peka på rätt bild utifrån 

ett uppläst ord, poängsätts enbart antalet rätt eller fel. Det syns inte vilken typ av fel 

barnet gör och i vilken utsträckning dessa typer av fel inträffar. Resultatet ger därför 

ingen information om kvaliteten på svaren och säger alltså inget om hur djupt eller 

ytligt barnet behärskar orden. Det är dock möjligt att även kvalitativt bedöma barnets 

ordkunskap (Bedore & Peña, 2008; Peña m.fl., 2003). Ett barn som exempelvis säger 

"hammare" när det eftersökta ordet är yxa har kunskap om vilken kategori ordet tillhör. 

Barnet vet således åtminstone att det är ett verktyg som åsyftas, men kan inte plocka 

fram rätt ordform. En kvalitativ analys ger en inblick i barnets ordkunskap, vilken inte 

hade kommit fram om man bara bedömde responserna som rätt eller fel. Detta skulle 

kunna utgöra ytterligare ett verktyg vid diagnostisering av språkstörning eftersom barn 

med språkstörning har uppvisat brister i ordkunskapen (Kail & Leonard, 1986; Sheng & 

McGregor, 2010). I en studie av Gray m.fl. (1999) fann man att ordförrådstest där 

barnens prestationer enbart bedöms kvantitativt inte är tillförlitliga i syfte att fastställa 

språkstörning. Detta på grund av att testerna endast är avsedda att ta reda på om barnet 

har ett stort eller litet ordförråd. Ordförrådets storlek kan dock påverkas av andra 

faktorer än språkstörning, exempelvis hur länge barnet exponerats för språket, i vilka 

kontexter språket har använts och föräldrarnas utbildningsnivå (se avsnitt 2.1 för fler 

faktorer). Det finns alltså många andra orsaker än språkstörning till att en person kan ha 

ett litet ordförråd. I studien av Gray et al. såg man dock även det motsatta, nämligen att 

många barn med språkstörning föll inom det som ansågs vara normalvariationen för 

ordförrådsstorlek. Även Kail & Leonard (Kail & Leonard, 1986) hävdar att ett barn som 

kan producera ett ord korrekt på ett test inte nödvändigtvis har den lexikala kunskap 

som är adekvat för åldern. Andra sätt att bedöma ordförrådet behövs därför. 

 

  

2.5. Kategorisering av felsvar i tidigare studier 

För att en kvalitativ undersökning ska anses vetenskaplig och trovärdig krävs det att 

datan systematiseras. Enligt Graneheim & Lundman (2004) är det som i huvudsak 

karaktäriserar en kvalitativ analys att man grupperar sina data i olika kategorier på ett 

strukturerat och genomtänkt sätt. Inom varje kategori eftersträvas homogenitet, medan 

det mellan kategorierna eftersträvas heterogenitet. Inom kategorierna kan under-
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kategorier användas. Målet är att all data ska kunna passas in i endast en kategori, men 

detta är dock ofta svårt i verkligheten. 

 

Studier som tidigare har analyserat felsvaren på ordförrådstest på ett kvalitativt sätt har 

använt olika kategorisystem. Nedan presenteras några viktiga likheter och skillnader 

mellan de kategorisystem som använts i sexton olika studier (Barth Ramsay, Nicholas, 

Au, Obler, & Albert, 1999; Budd m.fl., 2010; German & Newman, 2004; Jia, Kohnert, 

Collado, & Aquino-Garcia, 2006; Kapalková & Slančová, 2017; Keith & Nicoladis, 

2013; Khoury Aouad Saliby, dos Santos, Kouba Hreich, & Messarra, 2017; Krüger 

Vahlquist, 2012; Lahey & Edwards, 1999; Lindgren, 2015; McGregor, 1997; Månsson, 

2003; Rubin & Liberman, 1983; Sheng, 2014; Sheng & McGregor, 2010; Stimley & 

Noll, 1991). Alla dessa artiklar studerar inte felsvar hos flerspråkiga barn, utan flera har 

studerat enspråkiga barn och några har studerat vuxna afasipatienter. Detta faktum gör 

inte att studierna blir ointressanta för denna uppsats, eftersom det finns stora likheter 

mellan felsvaren och kategoriseringen av dessa i alla artiklar.  

 

Vissa av artikelförfattarna har endast använt sig av ett fåtal kategorier. German & 

Newman (2004) har valt tre kategorier: blockeringar (blocked errors), semantiska fel 

(t.ex. det engelska ordet boat istället för målordet submarine) samt fonologiska fel 

(t.ex. subrine istället för det engelska målordet submarine). I kategorin blockeringar 

inkluderas att barnet säger jag vet inte, att barnet inte ger någon respons alls, eller att 

barnet gör en omskrivning, det vill säga beskriver målordet istället för att benämna det. 

Rubin & Liberman (1983) har också tre kategorier: semantiska fel, omskrivningar 

samt fonetiska fel (den sistnämnda delas upp i fyra underkategorier). Andra artikel-

författare har ett stort antal kategorier, ibland även med tillhörande underkategorier. 

McGregor (1997) har exempelvis hela 21 kategorier som responserna kan klassificeras 

under. Vissa av dessa kategorier är underordnade en överkategori, ibland i två led. Ett 

exempel på detta är kategorin semantisk relation som har underkategorierna 

taxonomisk relation (motsvarar paradigmatisk relation i avsnitt 2.2.2) och tematisk 

relation (motsvarar syntagmatisk relation i avsnitt 2.2.2).  

 

Ett problem vid kategorisering av felsvar är att vissa responser passar in i flera 

kategorier. Månsson (2003) har löst detta genom att i kategorin med semantiska fel inte 

använda underkategorier för att specificera dessa. Istället tilldelar hon responserna ett 

eller flera semantiska särdrag.  

 

Andra har istället skapat blandkategorier där man placerar responser med två olika 

särdrag som i normala fall hade placerats i var sin kategori. Responsen kan till exempel 

både ha en visuell likhet samt en semantisk likhet med målordet (responsen räv har 

både visuell och semantisk likhet med målordet hund) (Budd m.fl., 2010; Lahey & 

Edwards, 1999). Andra exempel på blandkategorier är responser som både semantiskt 

liknar målordet och som dessutom är en perseveration, det vill säga en oavsiktlig 

upprepning av en tidigare respons. Testdeltagaren kan exempelvis säga stol istället för 

målordet bord, då bilden för stol har förekommit tidigare under testsessionen (Lahey & 

Edwards, 1999) 

 

Ett annat sätt att lösa denna problematik är att sätta upp regler kring vad som skall 

prioriteras. Ett exempel på detta är att om en respons kan tolkas ha både visuella och 

semantiska likheter med målordet så skall den alltid klassificeras som exempelvis 

semantisk (McGregor, 1997; Sheng, 2014; Sheng & McGregor, 2010).  
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Ytterligare en lösning är att tillåta att responser placeras i flera kategorier. En respons 

som både tolkas ha visuella och semantiska likheter med målordet klassificeras då i de 

två kategorierna semantiskt fel samt visuell likhet (Lindgren, 2015) 

 

För att få en överblick över hur felsvar kan kategoriseras har vi delat in de olika 

studiernas kategorier i nio olika klasser. Detta för att få en grov bild över vilka typer av 

felsvar som brukar förekomma och hur dessa kan kategoriseras. 

● ingen respons/vet ej 

● semantiska fel (musik istället för målordet stereo) 

● fonologiska fel (hatt istället för målordet katt) 

● visuella fel (banan istället för målordet måne) 

● omskrivningar (något du använder när det regnar istället för målordet paraply) 

● nyordbildningar (sjukhusbil istället för målordet ambulans) 

● byte av språk (svan på mandarin istället för på målspråket engelska) 

● orelaterade responser (spel istället för målordet haklapp) 

● övriga fel (alla svar som inte passar in någon annanstans) 

 

2.5.1. Utvärdering av tidigare studiers kategorisystem 

Det finns en stor variation i hur olika författare gått till väga när de kategoriserat felsvar. 

Detta beror sannolikt på att felsvar som förekommit i en studie kanske inte alls 

förekommit i en annan. Det finns dock fördelar och nackdelar med de kategorisystem 

som har använts. Detta kommer att diskuteras närmare nedan. 

 

Hos vissa författare är antalet kategorier väldigt litet och hos andra väldigt stort. 

Eftersom det finns många olika typer av felsvar torde det vara svårt att kategorisera in 

dem i endast ett fåtal kategorier. En stor andel responser kan förväntas falla utanför 

systemet, alternativt att man lägger dem i en kategori kallad övriga fel eller liknande. 

Att bara ha ett fåtal kategorier riskerar också att göra analysen väldigt grov, beroende på 

vad man har för frågeställning. Har man emellertid en frågeställning som att exempelvis 

undersöka det syntagmatisk-paradigmatiska skiftet kan det räcka med kategorierna 

syntagmatiska fel samt paradigmatiska fel. Att å andra sidan ha väldigt många 

kategorier kan leda till att det blir väldigt få responser inom varje kategori, om man har 

en begränsad datamängd. Huruvida detta ses som en nackdel eller ej beror på om man 

har som syfte att beskriva vilka sorters felsvar som förekommer eller om man vill 

jämföra grupper. I det senare fallet kommer ett litet antal förekomster inom varje 

kategori göra det svårare att se skillnader och likheter mellan grupperna. Att ha många 

kategorier gör också att man riskerar att missa mönster som hade blivit synliga om flera 

olika sorters felsvar hade kategoriserats i en och samma kategori. Detta kan lösas genom 

att skapa över- och underkategorier. Man kan då både jämföra olika överordnade 

kategorier och undersöka vilka typer av felsvar som förekommer i de överordnade 

kategorierna. 

 

Ett problem vid kategorisering av felsvar är att vissa responser passar in i två eller flera 

kategorier. Att lösa detta genom att tillåta att responser ingår i flera kategorier blir 

missvisande när man sedan ska analysera sitt resultat. Vissa responser blir överrepresen-

terade och det totala antalet kategoriseringar kommer att överstiga antalet felsvar man 

hade från början. Att istället sätta upp regler för hur man ska gå tillväga i dessa 

tvetydiga fall är inte heller en bra lösning. Reglerna innebär att man väljer en kategori 

som man anser har en högre ställning än en annan kategori, exempelvis att alla felsvar 
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som kan tolkas vara både semantiska fel och visuella fel kategoriseras som semantiska 

fel. Eftersom man i verkligheten inte vet huruvida barnet gjort det ena eller andra felet, 

eller båda, blir denna metod vilseledande. Det bästa torde vara att kategorisera alla 

tvetydiga fall i blandkategorier, exempelvis en kategori för felsvar som kan tolkas vara 

både semantiska och visuella. 

 

Den kategori som generellt sett har flest underkategorier är semantiska fel. Vanligt är 

att dela in felsvaren i olika taxonomiska nivåer (över-, sam- och underordnade fel) samt 

i tematiska fel. Detta är en befogad indelning eftersom den reflekterar ett paradigmatiskt 

och/eller syntagmatiskt organiserat lexikon. Man kan alltså få en hint om huruvida ett 

ord genomgått det syntagmatisk-paradigmatiska skiftet eller ej (se avsnitt 2.2.2). 

McGregor (1997) har motiverat det relativt stora antalet underkategorier till kategorin 

tematiska fel med att kategorin har ganska otydliga gränser. Underkategorierna är därför 

ett försök att precisera vad som får ingå i överkategorin tematiska fel. Det är dock oklart 

ifall detta verkligen är en hjälp, i och med att underkategorierna också måste väljas ut 

vid något tillfälle. Det torde därför vara ganska godtyckligt vilka underkategorier till 

tematiska fel som McGregor valt ut.  

 

När testningen genomförs med flerspråkiga personer är det inte oväntat att responser på 

andra språk än målspråket förekommer. Då behövs kategorin byte av språk. Huruvida 

man väljer att dela upp responserna i korrekta översättningar av målordet och olika 

sorters felsvar beror på studiens design. Om deltagarna blir testade på båda sina språk är 

uppdelningen mindre motiverad, eftersom man troligtvis kommer att se liknande 

responser när felsvaren från testningen på det andra språket analyseras. 

 

Ytterst få artikelförfattare har valt att ta hänsyn till deltagarnas gester. I vissa fall är 

gester irrelevanta, men i andra fall kan de ge information om deltagarens ordkunskap. 

En person som visar hur man använder en hårborste uppvisar liknande ordkunskap som 

en person som säger man kammar håret med den. Därför kan det vara värt att beakta 

gester i sin studie. 

 

Med dessa kategorisystem i tanken har ett system för den här studien utvecklats. Utifrån 

studiens frågeställningar och de felsvar som förekommit har kategorier sedan tagits 

bort. För en utförlig beskrivning av detta kategorisystem, se avsnitt 4.5 

 

 

2.6. Varför behövs denna studie? 

Denna uppsats är ett steg i att ta fram normativa data för att kunna diagnostisera 

flerspråkiga barn med en eventuell språkstörning så att de kan få hjälp i tid. Ordförrådet 

bedöms både kvalitativt och kvantitativt. Fokus kommer dock att ligga på den 

kvalitativa undersökningen. Studien är en del i ett större nationellt forskningsprojekt om 

flerspråkiga barn vid namn BiLI-TAS, som leds av Ute Bohnacker vid Uppsala 

universitet (2014–2020). 
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3. Syfte 

Syftet med denna examensuppsats är att via ett ordförrådstest undersöka det svenska 

ordförrådet hos flerspråkiga svensk-turkiska 4- och 7-åringar. Detta undersöks både 

kvantitativt och kvalitativt. Den kvalitativa delen omfattar en analys av felsvar med 

syftet att få en utökad kunskap kring flerspråkiga barns ordkunskap.  

 

Kvantitativa frågeställningar: 

● Finns det några skillnader i antal rätt mellan åldersgrupperna? 

● Finns det några skillnader i antal rätt mellan produktions- och förståelsedelarna 

av testet? 

● Finns det några skillnader i antal rätt mellan substantiv- och verbdelarna av 

testet? 

 

Kvalitativa frågeställningar: 

● Vilka typer av felsvar förekommer i produktionsdelarna av testet? 

● Finns det någon skillnad i hur fördelningen av felsvarstyper ser ut hos 4-

åringarna jämfört med 7-åringarna? 

● Finns det någon skillnad i fördelningen av felsvarstyper mellan substantivdelen 

och verbdelen av testet? 

● Är det möjligt att genom analys av felsvar få information om deltagarnas 

ordkunskap, vilken inte hade blivit synlig enbart vid bedömning av antal 

korrekta svar? 

 

 

4. Metod 

4.1. Deltagare 

I studien ingick totalt 52 svensk-turkiska barn. Dessa rekryterades och testades inom 

projektet BiLI-TAS under ledning av Ute Bohnacker. Det var lika många 4-åringar som 

7-åringar (26 barn i respektive åldersgrupp). Könsfördelningen var också relativt jämn 

(14 pojkar och 12 flickor i respektive åldersgrupp). Gruppen 4-åringar hade ett 

åldersspann på 4:0-4:11 år (medelvärde 4:7 år och standardavvikelse 0:4 år) och 

gruppen 7-åringar hade ett åldersspann på 7:0-7:11 år (medelvärde 7:6 år och 

standardavvikelse 0:4 år).  

 

Deltagarna rekryterades via modersmålslärare, skolor, kontakter i föreningar och 

moskéer samt sociala media. Ett inklusionskriterium var att barnen enligt föräldrarnas 

utsago talade, och inte bara förstod, både svenska och turkiska. Trespråkiga barn 

uteslöts inte. Språkstörning var ett exklusionskriterium. Inför testningen fick 

vårdnadshavarna till de deltagande barnen fylla i en enkät med frågor kring barnets 

språkliga bakgrund och familjens socioekonomiska status. Samtliga barn bodde i 

Storstockholm och två närliggande större städer. De pratade mestadels turkiska i 

hemmet och svenska på förskola och skola samt ute i samhället. Alla barnen i studien 

har fått höra turkiska kontinuerligt från födseln. Däremot fanns det en variation kring 

vid vilken ålder de började få regelbunden input på svenska. Vissa barn fick olika grad 

av input på svenska i hemmet, medan andra där endast fick input på turkiska och 

eventuella tredjespråk. De flesta barn hade föräldrar som var födda i Turkiet alternativt 
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att ena föräldern var född i Turkiet och den andra föräldern född i Sverige. En liten 

andel av barnen hade föräldrar som båda var födda i Sverige. Dessa föräldrar hade dock 

ändå rötterna i Turkiet och hade själva växt upp i en flerspråkig miljö. En ännu mindre 

andel av barnen hade en förälder som var enspråkig svensk. Föräldrarnas utbildnings-

nivå varierade stort, allt från mindre än sex års grundskoleutbildning upp till högskole-

nivå. Majoriteten av föräldrarna hade gått ut gymnasiet men hade ingen högskole-

utbildning. Nästan alla barn var födda och hade bott hela sitt liv i Sverige. Endast ett 

fåtal hade flyttat till Sverige under sina första levnadsår. De yngre barnen gick i förskola 

25–40 timmar per vecka och de flesta 7-åringarna hade börjat skolan. Personalen bestod 

av både enspråkiga infödda svenskar och flerspråkiga utlandsfödda. Det rådande språket 

i dessa miljöer var dock alltid svenska. Många av de förskolor och skolor från vilka 

barnen rekryterades låg i områden där många olika språk talas. Turkiska var dock inte 

så vanligt förekommande. Enligt enkäten ansåg ungefär tre fjärdedelar av föräldrarna att 

deras barn antingen var lika starka på både turkiska och svenska eller att turkiskan var 

det starkaste språket. Resterande fjärdedel ansåg att svenskan var barnets starkaste 

språk.  

 

 

4.2. Material 

I studien har resultat från Cross-linguistic Lexical Task (CLT) (Haman m.fl., 2015) 

använts. CLT är ett relativt nytt bildbaserat ordförrådstest för barn i åldrarna 3–9 år och 

är i nuläget utvecklat i 26 likvärdiga språkversioner. Fler språkversioner tillkommer 

kontinuerligt. CLT har ännu inte börjat användas kliniskt utan är i nuläget enbart 

tillgängligt för forskare. Testet består av fyra delar: produktion av verb respektive 

substantiv samt förståelse av verb respektive substantiv, se Figur 4.1. Varje testdel 

innehåller två övningsbilder och 30 testbilder, där varje bild testar ett ord. Maxpoängen 

på respektive testdel är 30 poäng, det vill säga bästa möjliga resultat är 120 poäng.  

 

 
Figur 4.1 Deltester i Cross-linguistic Lexical Task (CLT) samt hur många poäng respektive del utgör. 

 

På vissa språk finns både en pappersversion och en datorversion, men på svenska finns 

endast en pappersversion. På grund av detta, men även på grund av att barnet saknar 

möjlighet att ångra sig och ge rätt svar om datorversionen används, har testets 

genomförts på papper. 

 

I de två förståelsedelarna får deltagarna se fyra bilder och ska därefter peka på en bild 

för att svara på testledarens fråga (exempelvis Var är myran?). De två produktions-

delarna innebär bildbenämning av substantiv och verb genom att muntligt svara på 

testledarens frågor (exempelvis Vad gör hon?). För en lista på alla målord som ingår i 

CLT, se bilaga 1. 
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Det finns flera fördelar med att använda CLT jämfört med andra ordförrådstest. En 

fördel är att CLT testar både förståelsen och produktionen av både substantiv och verb. 

Verb är en central del av lexikonet i många språk och det är därför viktigt att inkludera 

verb i ett ordförrådstest om man ämnar uppskatta barnens verkliga ordförråd (Peña 

m.fl., 2003). CLT finns i ett flertal likvärdiga språkversioner vilket möjliggör att 

flerspråkiga barn kan testas på alla sina språk (i den mån CLT finns på just dessa språk). 

Detta är en förutsättning för att kunna dra slutsatser om eventuell språkstörning 

(Hartelius m.fl., 2008, s. 151). Alla versioner är dessutom utvecklade för just de 

språkliga och kulturella förhållanden som respektive språk har, och är inte översätt-

ningar av en ursprunglig version. CLT är också utvecklat för barn i den sena 

förskoleåldern och den tidiga skolåldern, vilket tidigare saknats. 

 

 

4.3. Procedur vid testning 

De 52 barn som ingår i denna studie har testats inom projektet BiLI-TAS under 

perioden februari 2015 till november 2016. Resultatet av detta har delgivits författarna 

till denna uppsats i form av en excelfil. De har alltså inte haft tillgång till vare sig 

videoinspelningar eller ljudupptagningar från testningen. Författarna har sedan 

analyserat datan, se vidare avsnitt 4.4 och 4.5. I detta avsnitt redogörs endast för de 

moment som genomfördes inom projektet BiLI-TAS innan denna uppsats påbörjades, 

det vill säga testning och sammanställning av data. 

 

Varje barn har under två tillfällen testats med CLT samt tre olika berättelseuppgifter 

(totalt cirka 45 minuter per tillfälle). Vid det ena tillfället skedde testningen endast på 

svenska och vid det andra endast på turkiska. Denna uppsats kommer dock bara att 

belysa det som är relaterat till den svenska delen av CLT. Deltagarnas svar på detta test 

har tillhandahållits författarna till detta examensarbete av Ute Bohnacker som är 

projektledare för BiLI-TAS. 

 

Vid testningen genomfördes testets samtliga fyra delar (produktion av substantiv och 

verb samt förståelse av substantiv och verb). Deltagarna genomförde de olika 

deltesterna i motbalanserad ordning för att förhindra ordningseffekt. Testningen 

genomfördes av lingvister och logopeder vid Institutionen för lingvistik och filologi vid 

Uppsala universitet. Testledarna hade antingen svenska som modersmål eller närapå 

motsvarande kompetens inom det svenska språket. Testets fyra delar tog totalt cirka 15 

minuter att genomföra och utfördes i ett avskilt rum antingen i barnets hemmiljö eller på 

barnets förskola/skola. Allt dokumenterades via ljud- och videoinspelningar för att i 

efterhand kunna analysera barnens svar på respektive deltest. Barnens svar noterades i 

ett testformulär med papper och penna av en testledare. Reglerna kring testproceduren 

följdes (Haman m.fl., 2015). Testledarna gav en neutral feedback oavsett om barnen 

svarade rätt eller fel i stil med jaha, ok, aa eller mm. När svaren klassades som 

inkorrekta skrevs dessa ner. Riktlinjerna för vad som klassas som rätt och fel har 

utarbetats inom projektet BiLI-TAS (se punktlistan nedan). Barnens svar kontrollerades 

noggrant genom att man jämförde anteckningarna i svarsformuläret med ljud- och 

videoinspelningarna. Problematiska fall diskuterades i forskningsgruppen för att uppnå 

konsensus. Av denna anledning anses interbedömarreliabiliteten som god.  
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Ett svar bedömdes som korrekt om: 

● det var en fonologiskt förenklad men begriplig respons (måtar istället för 

målordet matar) 

● barnet sade målordet på både svenska och ett annat språk (turkiska bot och 

svenska stövel för målordet stövel) 

● det är en dialektal, regional eller sociolektuell variant av målordet 

● det är mer specifikt än målordet men motsvarar bilden (mura istället för 

målordet bygga) 

● barnet sade målordet (ett verb) men specificerade det ytterligare genom att lägga 

till ett subjekt, objekt eller adverbial som motsvarar bilden (steka ägg istället för 

målordet steka) 

● det är en synonym som används av vuxna på målspråket, och som är minst lika 

specifik som målordet (socka istället för målordet strumpa) 

● det berodde på en alternativ tolkning av bilden som även en vuxen hade kunnat 

göra, där responsen fångade bilden lika väl som målordet, tillhörde samma 

ordklass och var lika specifik som målordet (måla istället för målordet rita). 

 

Ett svar bedömdes som inkorrekt om: 

● det inte tillhör samma ordklass som målordet (stryka istället för målordet 

strykjärn eller bröllop istället för målordet gifta sig) 

● det är mindre specifikt än målordet (städa istället för målordet sopa) 

● det är ett specifikt ord men inte motsvarar bilden (borsta istället för målordet 

sopa) 

● målordet bestod av ett verb plus ett komplement, men endast verbet eller 

komplementet sades (spela istället för målordet spela piano eller gifter istället 

för målordet gifter sig). 

 

Huruvida barnet gav en respons med korrekt grammatiskt genus, med eller utan artikel, 

i bestämd eller obestämd form eller i singular eller plural påverkade inte bedömningen 

när det gällde substantiv (öra, örat, en öra, öron, en öron och öror skulle alla klassas 

som korrekta responser till målordet öra). Vilket tempus barnet använde eller om det 

svarade i finit eller infinit form påverkade inte bedömningen vad gällde verb (sitter, 

sittar och sittade skulle alla klassas som korrekta responser till målordet sitta). 

 

 

4.4. Databearbetning för kvantitativ analys 

Barnens resultat på CLT, det vill säga antalet korrekta svar, sammanställdes utifrån 

åldersgrupp och samtliga fyra deltester, det vill säga både substantiv och verb inom 

produktions- och förståelsedelarna, se Figur 4.1. Jämförelser gjordes mellan de fyra 

olika deltesterna samt inom och mellan åldersgrupperna. Med hjälp av Excel och 

statistikprogrammet SPSS beräknades medelvärden, standardavvikelser samt maximum- 

och minimumvärden. Beräkningar med hjälp av SPSS gjordes för att undersöka 

huruvida skillnaderna mellan åldersgrupperna och deltesterna var signifikanta. Vilka 

statistiska tester som använts presenteras i resultatdelen. 
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4.5. Databearbetning för kvalitativ analys 

I denna studie har stor vikt lagts vid att skapa ett kategorisystem, så att felsvaren kunde 

analyseras och placeras i lämpliga kategorier. Därefter jämfördes de två åldersgrupperna 

(4- respektive 7-åringar) utifrån i vilken grad de hade producerat olika typer av felsvar. 

Den kvalitativa analysen utgick endast från produktionsdelarna av testet (substantiv och 

verb), eftersom det är svårt att bedöma kvaliteten på responser som enbart består av att 

barnen pekar på bilder. 

 

Kategorisystemet har tagits fram utifrån tidigare litteratur kring kategorisering av 

felsvar och med beaktande av aktuella indata. Hänsyn har även tagits till ovannämnda 

riktlinjer för hur deltagarnas responser bedömts. Vi har valt ett system med relativt 

många kategorier för att kunna se mönster på en tillräckligt detaljerad nivå. Detta för att 

på ett bra sätt kunna jämföra mellan grupperna 4- och 7-åringar. Vi har också i likhet  

med vissa tidigare studier (se avsnitt 2.5.1) beslutat att varje respons enbart får placeras 

i en kategori, eftersom samma felsvar då aldrig räknas mer än en gång. I de fall där man 

inte kunnat avgöra om responserna ska bedömas som visuella fel eller någon form av 

semantiskt relaterade fel har vi skapat en blandkategori där dessa responser placerats. 

All kategorisering har skett av de båda författarna tillsammans för att undvika skillnader 

i tillvägagångssätt som skulle ha kunnat uppstå om kategoriseringen delades upp mellan 

författarna. 

 

I Tabell 4.1. presenteras respektive kategori mycket kort genom ett illustrerande 

exempel. Därefter kommer en mer ingående beskrivning av kategorierna med fler 

exempel och förklaringar, där det även presenteras vilka avvägningar och principer vi 

bestämt oss för att följa för att säkra att indelningen gjorts på ett så systematiskt sätt som 

möjligt.  
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Tabell 4.1 

Namnen på samtliga kategorier samt exempel från varje kategori. 

KATEGORI EXEMPEL 

Ingen respons Ø, vet ej, det kommer jag inte ihåg 

Semantiskt relaterade fel    

  Taxonomiskt relaterade fel   

    Överordnade fel fågel istället för målordet uggla  

    Samordnade fel hammare istället för målordet yxa 

    Underordnade fel kofta istället för målordet tröja 

  Tematiska associationer   

    Association inom ordklass  fängelse istället för målordet kedja 

    Association över ordklassgräns  måla istället för målordet pensel 

    Association till större helhet  plantera istället för målordet vattna 

Fonologiska fel renbågel istället för målordet regnbåge 

Omskrivningar   

 
Mer träffsäkra omskrivningar  

han går med händerna och knäna istället för 

målordet krypa 

 
Mindre träffsäkra omskrivningar  ger kaninen istället för målordet mata 

Nyordbildningar tröjamaskin istället för målordet symaskin 

Inkompletta svar gifta istället för målordet gifta sig 

Visuella feltolkningar han kastar sopor istället för målordet posta 

Semantiska och/eller visuella fel  sol istället för målordet stjärna 

Benämner fel aspekt av bilden  Hunden är för trött istället för målordet klappa 

Byte av språk 
mantar (‘svamp’ på turkiska) istället för målordet 

svamp 

Transfer tar fisk istället för målordet fiska 

Perseverationer (upprepar en tidigare nämnd 

respons som är helt orelaterat till det nya 

målordet) 

yxa istället för målordet våg, då yxa tidigare ingått 

som målord i testet 

Gester 
barnet säger gör sådär och visar med kroppsspråk 

hur man sopar istället för att säga målordet sopa 

Annat ett som när istället för målordet kedja 

 

 

4.5.1. Ingen respons 

Denna kategori omfattar responser där deltagaren antingen varit tyst eller verbalt 

meddelat att hen inte kunde svaret alternativt hade glömt svaret.  

 

4.5.2. Semantiskt relaterade fel 

I denna kategori har vi placerat responser som har någon semantisk relation till 

målordet. Responserna delades i ett första steg in i taxonomiskt relaterade fel och 

tematiska associationer. Taxonomiska fel syftar till att responsen har en hierarkisk 

koppling till målordet. Inom denna kategori har responserna delats in i underkategori-

erna över-, sam- och underordnade fel. Även de tematiska associationerna har tre 

inbördes underkategorier: association inom ordklass, association mellan ordklass och 

association till större helhet. Alla dessa underkategorier beskrivs mer detaljerat nedan. 
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Generellt sett när det gäller semantiskt relaterade fel har vi beslutat att i de fall en 

respons kan platsa inom både taxonomisk och tematisk association, så är den taxono-

miska aspekten primär. Detta eftersom det kräver en högre språklig nivå än tematisk 

association. Egentligen är alla responser som placerats i taxonomiskt relaterade fel även 

tematiska associationer, men vi har alltså valt att låta den taxonomiska aspekten vara 

primär, enligt ovan. Se även avsnittet om det syntagmatisk-paradigmatiska skiftet i 

bakgrunden (avsnitt 2.2.2).  

 
 Taxonomiskt relaterade fel  

Överordnade fel  

Responser som vi kategoriserat som överordnade fel är egentligen inte direkt felaktiga, 

men mindre specifika än målordet. Exempel på responser som vi placerat i denna 

kategori är: fågel istället för målordet uggla, kläder istället för målordet strumpa, lagar 

mat istället för målordet steka och städa istället för målordet sopa.  

 

Samordnade fel  

Responser som har placerats i denna kategori ligger semantiskt på samma hierarkiska 

nivå som målordet och är därmed lika specifika, men felaktiga. Exempel inom denna 

kategori är responser av typen syr istället för målordet sticka, badar istället för målordet 

duscha, hammare istället för målordet yxa eller lejon istället för målordet tiger.  

 

Underordnade fel  

Underordnade fel har definierats som responser som är mer specifika än målordet, men 

fel. Här har responser av typen t-shirt eller kofta istället för målordet tröja hamnat 

(bilden avbildar en tjock långärmad tröja utan knäppning).   

 
 Tematiska associationer  

Association inom ordklass  

Denna kategori har definierats som att deltagaren gjort en 

association till det som syns på bilden och att responsen är 

inom samma ordklass. Responsen får alltså inte vara något 

som är synligt i bilden. Exempel på association inom ordklass 

är responserna lås eller fängelse istället för målordet kedja, se 

Figur 4.2, eller de bråkas istället för målordet nypa.  

 

Association över ordklassgräns  

Även vid felsvar inom denna kategori har deltagaren gjort en 

association till det som syns på bilden, men responsen tillhör 

däremot inte samma ordklass som målordet. Responsen får inte 

heller utgöras av något som syns på bilden. Det vanliga är att barnet växlar mellan 

substantiv och verb, men i enstaka fall sker även utbyten till adjektiv. Exempel på 

utbyten till verb är responser av typen måla istället för målordet pensel och sy istället 

för målordet symaskin. Exempel på utbyten till substantiv är responserna musik istället 

för målordet spela piano (bilden visar en man som spelar piano) och huset istället för 

målordet bygga. Exempel på utbyten till adjektiv är responserna något hemligt istället 

för målordet viska och det blir ont istället för målordet nypa.  

 

Association till större helhet  

I denna kategori har vi placerat responser som representerar en helhet där målordet är en 

ingående del. Responsen ska alltså utgöra en association till en större helhet. Dessutom 

 

Figur 4.2 Bilden för 

målordet kedja i CLT i 

förminskad storlek.  

© Copyright University 

of Warsaw. 
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ska responsen och målordet vara av samma ordklass. Från första början var tanken att 

kategorin skulle heta del-helhet, där responsen antingen motsvarade delen och målordet 

helheten eller omvänt. Det visade sig dock att responserna i samtliga fall motsvarade 

helheten i förhållande till målordet, därav namnet på kategorin association till större 

helhet.  

 

När responsen är ett verb utgör detta verb en process varav 

målordet är ett av de ingående delmomenten. Det är alltså 

processen som är den större helheten i detta fall. Eftersom det 

är omöjligt att i en enda bild skildra hela processen syns bara 

det delmoment som målordet utgör. Exempel på detta är 

responsen plantera istället för målordet vattna, se Figur 4.3. Vi 

har tänkt oss att processen som motsvarar helheten är själva 

planterandet. Att plantera består i sin tur av flera ingående 

moment: placera jord i en kruka, sätta ner växten, fylla på med 

mer jord och slutligen vattna. Barnets svar (plantera) 

motsvarar alltså helheten och målordet (vattna) är delen. 

 

Vi har strävat efter att endast nyttja denna kategori i fall där 

målordet kan antas utgöra ett delmoment i processen hos de 

allra flesta språkanvändare. Responser som skulle kunna ingå 

för vissa individer men inte för andra har vi alltså valt att 

placera i andra kategorier. Som exempel kan nämnas responsen 

hon öppnar ögonen för målordet vakna, se Figur 4.4. Vissa 

personer skulle kunna hävda att öppna ögonen är en del av 

processen att vakna, men det är fullt möjligt att vara vaken och 

ändå ha stängda ögon, till exempel när man sluter ögonen vid 

meditation. Vaknandet betyder ju i första hand att sömnen 

avbryts och är snarare något som sker i hjärnan. Med anledning 

av detta har vi beslutat att placera denna respons i kategorin 

benämner fel aspekt av bilden. 

 

4.5.3. Fonologiska fel 

I denna kategori ingår endast fonologiska fel som inte ingår i ett mönster av talsvårig-

heter hos deltagaren (exempelvis dentalisering eller velarisering). Sådana konsekvent 

förekommande uttalssvårigheter har ignorerats och responsen har klassats som korrekt. 

Responser som kategoriserats som fonologiska fel tyder snarare på vaga och/eller 

ofullständiga fonologiska representationer av målordet. Exempel på responser som 

hamnat i denna kategori är renbågel istället för målordet regnbåge, svans istället för 

målordet svamp, kulla istället för målordet uggla och jellon istället för målordet lejon.   

 

4.5.4. Omskrivningar 

Kategorin omskrivningar definieras som responser där barnet med egna ord försökt 

beskriva vad det ser på bilden. Detta med anledning av att barnet inte kan plocka fram 

målordet. Omskrivningar består oftast av flera ord, men vi har i vissa undantagsfall 

tillåtit omskrivningar som bara består av ett ord. Kategorin omskrivningar har delats in i 

två underkategorier: mer träffsäkra och mindre träffsäkra omskrivningar: 

 

 

Figur 4.3 Bilden för 

målordet vattna i CLT i 

förminskad storlek.  

© Copyright University 

of Warsaw. 

 

Figur 4.4 Bilden för 

målordet vakna i CLT i 

förminskad storlek.  

© Copyright University 

of Warsaw. 
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 Mer träffsäkra omskrivningar  

Barnet har fått med alla centrala aspekter av det efterfrågade konceptet. Exempel på 

responser som hamnat i denna kategori är: han går med händerna och knäna eller går 

som en bebis istället för målordet krypa, grej som man syr med istället för målordet 

symaskin eller ger morot till kaninen istället för målordet mata (när bilden föreställer ett 

barn som matar en kanin med morötter). Om en respons innehåller både en kommentar 

och en gest, där kommentaren ensam kan utgöra en omskrivning, men som förtydligas 

eller förstärks med hjälp av gesten, så har vi beslutat att gesten gör så att omskrivningen 

uppgraderas till en mer träffsäker variant.  

 
 Mindre träffsäkra omskrivningar  

Barnet har inte uttryckt sig lika komplett som i de mer träffsäkra omskrivningarna, där 

inklusionskriterierna är relativt strikta. Det är därför ganska många omskrivningar som 

inte uppfyller dessa krav och hamnar i denna kategori istället. Detta gör att det blir en 

större variation i kvalitetet bland de mindre träffsäkra omskrivningarna. I denna kategori 

tillåts deltagarna att använda ett felaktigt men närbesläktat verb i omskrivningen. 

Exempel på responser som placerats i denna kategori är: som man stickare med istället 

för målordet symaskin, där vi bortsett från att barnet förväxlat verben sticka och sy. 

Andra exempel är: går med handen istället för målordet krypa, som man kan göra 

nånting sitt kläder istället för målordet symaskin och ger kaninen istället för målordet 

mata. Alla dessa exempel saknar en eller flera av de centrala aspekterna i konceptet som 

målordet betecknar. Jämför med exemplen i stycket ovan som beskriver de mer 

träffsäkra omskrivningarna.  

 

4.5.5. Nyordbildningar  

I denna kategori har vi placerat responser där deltagaren har uppfunnit ett nytt ord som 

inte finns, men som ändå kan förstås då det utgår från föremålets egenskaper eller 

funktion. Exempel på nyordbildningar är kammare istället för målordet borste, sittare 

istället för målordet pall, vägare istället för målordet våg, målarpenna istället för 

målordet pensel, strykare istället för målordet strykjärn eller tröjamaskin istället för 

målordet symaskin.  

 

4.5.6. Inkompletta svar  

Responser som placerats i denna kategori utgörs av svar där barnet enbart säger en del 

av målordet eller målfrasen eller motsvarande vuxenlik synonym. Exempel på inkom-

pletta svar är gifta istället för målordet gifta sig, pens istället för målordet pensel eller 

spela istället för målordet spela piano.  

 

4.5.7. Visuella feltolkningar  

Denna kategori innebär att deltagaren sett något annat än det målordet illustrerar. Vissa 

ord har fått många olika förslag av denna typ som förvisso är kreativa, men som kan 

innebära att bilden inte är tillräckligt tydlig. Det är en svår balans i att avbilda föremålet 

eller handlingen så avskalad som möjligt utan att det blir missvisande och otydligt. 

Visuella feltolkningar kan vara både verbala eller illustreras via gest, antingen med eller 

utan kommentar. Ett exempel på en bild som genererade många visuella feltolkningar är 

den som illustrerar målordet knapp, se Figur 4.5. Här förekom responser som så att 

vatten inte går bort (syftar troligtvis på en propp i en diskho, handfat eller badkar), lock 

(syftar troligtvis på lock till kastrull) och tallrik. Andra exempel på responser inom 

denna kategori är målordet posta, där flera barn uppfattat att mannen på bilden slänger 
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skräp i en papperskorg och helt missat att det är en brevlåda: han kastar sopor och 

kastar papper, se Figur 4.6. Bilden för målordet näsa ledde också till ett par visuella 

feltolkningar, den här gången via gester i form av att barnet pekade på armen eller örat, 

se Figur 4.7. Ytterligare ett exempel på kategorin visuella feltolkningar är responsen gör 

massage istället för målordet nypa, se Figur 4.8. 

 

4.5.8. Semantiska och/eller visuella fel  

Denna kategori skapades för att undvika de problem som uppstår om man tillåter att en 

respons kategoriseras på två ställen, se avsnitt 2.5.1. Här har responser placerats som 

skulle kunna kategoriseras som antingen någon form av semantiskt fel (taxonomiskt 

eller tematiskt) och/eller visuellt fel. Som exempel kan nämnas barn som svarat sjunger 

istället för målordet spela piano, se Figur 4.9. Det kan se ut som att mannen på bilden 

sjunger. Dessutom är sjunga och spela semantiskt associerade. Samma princip gäller då 

ett barn säger kära istället för målordet gifta sig, se Figur 4.10. Även om man missat att 

mannen och kvinnan har på sig bröllopskläder kan det ha sett ut som att de är kära i 

varandra eftersom de tittar varandra i ögonen och ler. Dessutom är giftermål och kärlek 

semantiskt associerade. Ytterligare ett exempel är responsen sol istället för målordet 

stjärna. De är visuellt lika eftersom båda är gula och har strålar, se Figur 4.11. 

Dessutom har orden en semantisk koppling eftersom båda är himlakroppar. Vi har inte 

kunnat veta vilket av dessa fel barnet gjort, eller om barnet gjort båda. Med anledning 

av detta har vi valt att placera den här typen av responser i blandkategorin semantiska 

och/eller visuella fel.   

 

 

Figur 4.9 Bilden för 

målordet spela piano i 

CLT i förminskad storlek.  
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Figur 4.10 Bilden för 

målordet gifta sig i CLT i 

förminskad storlek.  
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Figur 4.11 Bilden för 

målordet stjärna i CLT i 

förminskad storlek.  
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Figur 4.6 Bilden för 

målordet posta i CLT i 

förminskad storlek.  
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Figur 4.7 Bilden för 

målordet näsa i CLT i 

förminskad storlek.  
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Figur 4.8 Bilden för 

målordet nypa i CLT i 

förminskad storlek.  
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Figur 4.5 Bilden för 

målordet knapp i CLT i 

förminskad storlek.  
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4.5.9. Benämner fel aspekt av bilden 

Denna kategori innebär att barnet benämnt fel aspekt av bilden 

eftersom hen har missförstått vad som ska benämnas. Det 

barnet benämner syns visserligen på bilden men är alltså inte 

målordet. Målordet kan vara en annan del av bilden än det man 

benämner, till exempel hunden är för trött som svar på frågan 

Vad gör hon? istället för målordet klappa, se Figur 4.12. 

Målordet kan också utgöra större delen av bilden. I sådana fall 

är aspekten som man felaktigt benämner en del av detta. Ett 

exempel på detta är responsen killen ger en ring istället för 

målordet gifta sig, se Figur 4.10. Andra exempel på denna 

kategori är responserna den flyger istället för målordet smälta 

(som svar på frågan vad gör den?), se Figur 4.17, och hon blir 

varm istället för målordet vakna, se Figur 4.4.  
 

4.5.10. Byte av språk 

I denna kategori har alla responser placerats där barnen antingen svarat helt på turkiska 

eller gjort en kodväxling. Detta oavsett om det barnet sagt på turkiska är en korrekt 

översättning eller inte. Vi har även valt att avstå från att analysera vilken typ av fel 

barnen gör på turkiska. Detta eftersom de även testats på turkiska. Vår uppsats 

behandlar enbart barnets svenska ordförråd. Ett exempel där responsen på turkiska 

stämmer överens med målordet på svenska är mantar (‘svamp’ på turkiska). Ett exempel 

på en felaktig benämning är ütü (strykjärn på turkiska) istället för målordet sy. Ett 

exempel på kodväxling är hon äter havuc (‘morot’ på turkiska) istället för målordet 

mata.  

 

4.5.11. Transfer  

Här har vi placerat responser på svenska som har påverkats av strukturer i det turkiska 

språket. Vid testning av verb har vi exempelvis flera barn som sagt tar fisk istället för 

målordet fiska. På turkiska heter fiska balık tutmak, vilket ordagrant betyder hålla fisk 

eller ta fisk. Många barn har även svarat kastar sin post eller kasta posta istället för 

målordet posta. På turkiska heter posta posta atmak, vilket betyder just kasta post eller 

mektup atmak som betyder kasta brev.  

 

4.5.12. Perseverationer  

Denna kategori omfattar responser som upprepas inom samma testdel och som inte har 

en tydlig association till målordet. Ett av barnen säger exempelvis först yxa när bilden 

för yxa visas, men upprepar sedan denna respons vid två tillfällen som är helt 

orelaterade, nämligen vid bilderna för våg och symaskin.   

 
4.5.13. Gester  

Här har vi placerat alla rena gester, det vill säga sådana som förekommer utan 

kommentar, samt gester med ospecifika kommentarer. Ett exempel på en ren gest är när 

barnet istället för att säga målordet nypa visar detta genom att nypa sig i armen. När det 

gäller gester som förekommer med en kommentar ska responsen ingå i denna kategori 

om kommentaren antingen är ospecifik och gesten säger mer än kommentaren, eller när 

gesten kompletterar så att lyssnaren förstår bättre. Ett exempel på det förra fallet är när 

barnet säger gör sådär och visar hur man sopar istället för att säga målordet sopa. Ett 

exempel på det sistnämnda är när barnet säger hon gör så här pojken och visar hur man 

 
Figur 4.12 Bilden för 

målordet klappa i CLT i 

förminskad storlek.  
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nyper, istället för att säga målordet nypa. I de fall då den tillhörande kommentaren är 

tillräckligt specifik för att ensam kunna kategoriseras, har vi vid val av kategori 

behandlat kommentaren som primär. 

 

4.5.14. Annat 

För svar som inte har passat in i någon av ovanstående nämnda kategorier har vi valt att 

skapa kategorin annat. Följande tre typer av responser har placerats i denna kategori: 
● Icke-specifika svar: exempelvis hon lämnar istället för målordet posta. 

Responsen har visserligen en viss koppling till målordet men till skillnad från 

kategorin omskrivningar är responsen så ospecifik att det inte framgår om det är 

en omskrivning för målordet eller inte.  

● Kommentarer: exempelvis pappa har den istället för målordet knapp eller det 

var svårt istället för målordet posta.  

● Obegripliga responser: exempelvis musar istället för målordet snöa, sågel 

istället för målordet nypa eller ett som när istället för målordet kedja.  

 

 

4.6. Metoddiskussion 

4.6.1. Reflektioner kring kategoriseringen  

Den kategorisering som gjorts i denna studie innehåller liksom kategoriseringen i alla 

kvalitativa studier en viss grad av subjektivitet. Vissa responser är svårare att 

kategorisera än andra. Detta eftersom responsen kan passa in i flera olika kategorier 

beroende på hur man tolkar det barnet sagt. Det finns alltså en risk att det blir olika 

tolkningar beroende på vem som gör bedömningen. I denna studie har detta problem 

varit mest märkbart i verbdelen av testet hos 4-åringarna.  

 

För att kunna kategorisera barnens svar har vi ibland tvingats utvidga responsen till 

något som låter mer som hur en vuxen modersmålstalare skulle ha uttryckt sig. Det 

innebär att vi till en viss grad har gjort egna tolkningar som vi ansett vara rimliga. Det 

har exempelvis handlat om att byta ut grammatiska konstruktioner eller att lägga till 

funktionsord. Ett exempel är responsen sovit istället för målordet vakna, se Figur 4.4. 

Här har vi tolkat att barnet egentligen menar ”har sovit”, vilket innebär att man inte 

längre sover, alltså en omskrivning för målordet. Ett annat exempel är responsen kliar 

sig istället för målordet klappa, se Figur 4.12. På turkiska görs ingen skillnad mellan 

reflexiva (sig/sin/sitt) och icke reflexiva pronomen 

(den/det/honom/henne/hans/hennes). Vi har antagit att barnet 

inte tror att flickan kliar sig själv utan menar “kliar den” 

(hunden). Vi har då valt att fokusera på huvudordet klia, vilket 

betraktats som ett samordnat fel. I enstaka fall har vi även 

gissat på innehållsbärande ord. Ett av barnen sa exempelvis 

hon säger till sin öga istället för målordet viska, se Figur 4.13. 

Vi har här tänkt att barnet omöjligen kan mena öga, och att 

turkiskans struktur troligtvis påverkat (barnet menar hans 

istället för sin). Vår tolkning är därför att barnet egentligen 

menar “hon säger till hans öra”. Barnets respons har i detta fall 

betraktats som en mindre träffsäker omskrivning. Det är alltså 

oundvikligt i den här typen av studier att resultatet inte 

påverkas av författarnas egna tolkningar. Vi har dock 

eftersträvat att inte dra för långsökta slutsatser kring barnets 

 

Figur 4.13 Bilden för 

målordet viska i CLT i 

förminskad storlek.  
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responser, utan att endast göra rimliga gissningar när detta har krävts.  

 

En aspekt som varit problematisk är huruvida vi ska utgå från 

målordet eller bilden vid bedömning av barnens responser. 

Barnet har ju inte känt till målordet, utan har beskrivit vad det 

sett på bilden. I ett perfekt utformat test skulle samtliga bilder 

vara illustrerade på ett sådant sätt att det inte går att missförstå 

dem, det vill säga bilden ska vara helt ekvivalent med 

målordet. Vi har dock ställts inför fall där barnen inte beskrivit 

målordet, utan andra aspekter av bilden eller gjort en 

association till bilden. Exempel på detta är målordet öppna, 

som i CLT illustreras av en hand som drar upp kapsylen på en 

läskburk, se Figur 4.14. Detta målord har genererat många svar 

av typen hon dricker eller hon dricker Cola. Bilden visar ingen 

person som dricker, så det är en ren association till bilden och 

kan inte ses som en association till målordet och inte heller 

som en omskrivning för målordet (öppna). Vi beslutade oss 

för att i första hand utgå ifrån målordet, men att när detta var 

omöjligt ta hänsyn till bilden. Responserna hon dricker och 

hon dricker Cola har därför placerats i kategorin association 

inom ordklass. Vad gäller kategorin omskrivningar gäller 

regeln att när ett barn beskriver något annat än målordet, 

placeras responsen i någon annan kategori. Om barnet 

exempelvis säger lägger mat på den istället för målordet 

symaskin, se Figur 4.15, betraktar vi responsen som en visuell 

feltolkning och inte som en omskrivning. Vi har antagit att 

barnet sett en matberedare istället för en symaskin.  

 

En annan aspekt som vi varit tvungna att ta ställning till är vems perspektiv vi ska utgå 

ifrån vid klassificeringen av felsvaren. Ett intressant exempel på detta är responsen haj 

istället för målordet lejon. Samma barn har även svarat haj till bilden för tiger. De flesta 

vuxna skulle förmodligen inte se ett naturligt släktskap mellan haj och kattdjuren lejon 

och tiger. Däremot tänker troligtvis de allra flesta att tiger och lejon har ett närmare 

släktskap (kattdjur, fyra ben, lever på land), men från barnets perspektiv kanske djuren 

har ett annat släktskap. Möjligen har barnet tänkt att lejon, tigrar och hajar är farliga 

djur med vassa tänder som kan äta människor. Skulle då haj vara ett samordnat begrepp 

i relation till lejon och tiger? Vi har beslutat att bedöma svaren utifrån hur vi tror att 

gemene vuxen skulle tänka, det vill säga att de inte tillhör samma djurgrupp, och 

därmed inte är samordnade. Därför har vi placerat responsen haj i kategorin association 

inom ordklass och inte som ett samordnat fel.   

 

En annan komplicerande aspekt handlar om huruvida vi ska bedöma responser som 

består av flera ord som hela fraser eller om vi bara ska titta på ett ord. I verbdelen av 

testet skulle detta ord vara ett verb och i substantivdelen av testet ett substantiv. Det 

fungerar inte att alltid bara titta på verbet eller substantivet i responsen. För att lösa detta 

problem har vi satt upp ett antal regler. Först bedöms huruvida responsen är en 

lexikaliserad fras eller inte. I de fall responsen är en lexikaliserad fras har vi bedömt 

frasen i sin helhet. När det gäller fraser som inte är lexikaliserade finns det tre vägar att 

gå. Den första gäller om responsen kan ses som en omskrivning för målordet. 

Responsen kategoriseras då som en omskrivning. Den andra vägen gäller ifall responsen 

 

Figur 4.14 Bilden för 

målordet öppna i CLT i 

förminskad storlek.  
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Figur 4.15 Bilden för 

målordet symaskin i CLT 
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kan ses som en omskrivning, men för något annat än målordet. I dessa fall kategoriseras 

responsen utifrån vilket slags fel barnet har gjort. Ett barn som exempelvis sade så att 

vatten inte går bort istället för målordet knapp (Figur 4.5) har antagligen gjort en visuell 

feltolkning av bilden och sett en propp (i diskho, handfat eller badkar) istället för en 

knapp. Barnet har i detta fall gjort en omskrivning för något som inte är målordet, och 

responsen kategoriseras därför som ett visuellt fel. Den tredje vägen gäller då responsen 

inte kan ses som en omskrivning. I dessa fall bedöms det mest betydelsebärande ordet. 

Detta bör i verbdelen av testet i första hand vara ett verb och i substantivdelen av testet 

ett substantiv. Ett exempel på detta är responsen hon säger något till tjejen istället för 

målordet viska. Responsen kan inte ses som en lexikaliserad fras och inte heller som en 

omskrivning, eftersom barnet inte fått med de aspekter som skiljer konceptet viska från 

konceptet säga (viska är något som görs tyst, ofta i någons öra, och innehåller ofta 

hemligheter). Av denna anledning bedöms endast ordet säger, vilket leder till att 

responsen kategoriseras som ett överordnat fel. 
 

4.6.2. Reflektioner kring kategorin omskrivningar 

En aspekt som har diskuterats vid kategoriseringen av mer och mindre träffsäkra 

omskrivningar är om vi bara ska utgå ifrån det barnet säger, det vill säga hur väl hen 

lyckats formulera omskrivningen verbalt, eller om vi ska utgå från barnets faktiska 

ordkunskap. Vi har insett att det finns en risk i att bara bedöma barnens omskrivningar 

efter hur välformulerade de är. Detta eftersom det är fullt möjligt att barn som i testet 

inte uttryckt sig tillräckligt välformulerat för att deras responser ska kunna platsa i 

kategorin mer träffsäkra omskrivningar ändå kan ha en lika god ordkunskap som de mer 

verbala barnen. Skillnaden är att de inte lyckats förmedla sin ordkunskap verbalt. Vi kan 

omöjligen veta om barnet medvetet valt att inte vara mer specifik för att det tyckt att det 

varit överflödigt, eller för att det helt enkelt inte hade förmågan att uttrycka sig mer 

kärnfullt.  

 

Eftersom vi ska bedöma barnens ordkunskap och inte hur 

duktiga de är på att göra välformulerade omskrivningar skulle 

vi istället försöka uppskatta vad barnet egentligen kan. Att 

försöka bedöma barnens ordkunskap kräver dock att vi gör 

gissningar. Vi måste försöka tolka graden av ordkunskap hos 

barn vars responser är fåordiga och inkompletta. Ett barn som 

svarat man åker istället för målordet rutschkana (Figur 4.16) 

visar kunskap kring vad en rutschkana används till. Omskriv-

ningen är dock så otydlig att den inte kan förstås utan bilden. 

Det går inte heller att med säkerhet säga att barnet vet hur 

man åker på en rutschkana eller var rutschkanor brukar finnas 

(på lekplatser). Andra exempel som belyser detta dilemma är 

responserna det blir vatten eller glassen är död istället för 

målordet smälta, se Figur 4.17. Båda dessa barn har troligtvis 

förstått konceptet smälta men har inte verbalt kunnat 

formulera en kärnfull omskrivning som förmedlar detta. 

Responsen glassen är död är förvisso en fantasifull och rolig 

omskrivning, men som likväl skulle ha kunnat tolkas som att 

man tappat glassen i marken och att den därför gått sönder 

(dött). Slutsatserna kring barnens ordkunskap i ovanstående tre 

exempel skulle alltså endast basera sig på gissningar eftersom 

ordkunskapen inte uttryckts explicit. Detta blir ovetenskapligt 

 

Figur 4.17 Bilden för 
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och högst subjektivt. På grund av detta har vi valt att utgå ifrån hur väl barnet 

formulerat sig verbalt när vi bedömt kvaliteten på omskrivningarna. Utifrån denna 

slutsats har ovanstående exempel med responserna man åker, det blir vatten och glassen 

är död placerats i underkategorin mindre träffsäkra omskrivningar. 

 

4.6.3. Svårkategoriserade responser 

I detta avsnitt diskuteras några av de responser som vållat störst bekymmer vid 

kategoriseringen. 

 

En av 4-åringarna har gett responsen klankar istället för målordet spela piano i 

verbdelen av testet. Detta ord kan betyda ‘kritisera’, men det är mycket osannolikt att 

det var detta barnet menade. Det troligaste är att barnet menade klinkar men gjorde ett 

fonologiskt fel. Om man antar att orden på piano är underförstådda skulle dock frasen 

klinka på piano vara en vuxenlik synonym till målordet spela piano. Eftersom klankar 

inte är en fonologiskt förvrängd form av målordet utan en förvrängd form av en 

synonym (klinkar) till den första delen av målordet (spela), har den dock inte placerats i 

kategorin fonologiska fel. Istället har responsen klassats som en inkomplett form av en 

synonym till målordet, och placerats i kategorin inkompletta svar. 

 

Hos 4-åringarna förekom även responsen man svänger med istället för målordet 

symaskin (se Figur 4.15). Denna respons kan tyckas vara helt orelaterad till målordet, 

men symaskinen på bilden kan tänkas likna en matberedare. På turkiska används 

dessutom samma ord för verben svänga, snurra, mixa och blanda ('döndürmek'), därav 

gissningen att barnet försökt beskriva en matberedare som snurrar runt. Av denna 

anledning har responsen placerats i visuella feltolkningar. 

 

Bland 7-åringarna förekom responsen hon gör sina läxor 

istället för målordet rita (se Figur 4.18). Denna respons 

vållade problem eftersom flickan på bilden inte skriver, vilket 

hade haft en mer logisk koppling till att göra sina läxor. Ett 

alternativ är att utgå ifrån att barnet har missat att det är ett hus 

på flickans papper och därmed gjort en visuell feltolkning. 

Barnet såg alltså en flicka som skrev. Detta verkar dock 

osannolikt. Det är dessutom ganska vanligt att små barn inte 

gör skillnad mellan koncepten rita och skriva eftersom de till 

stor del liknar varandra och är associerade koncept. Det mest 

sannolika verkade därför vara att flickan starkt associerade rita 

med skriva och dessutom associerade skriva med att göra sina 

läxor. Därför har denna respons kategoriserats som association 

inom ordklass. En alternativ tolkning som leder till samma slutsats är att barnet 

associerar bilden med att flickan har fått i läxa att rita en teckning i ämnet bild.  

 

Under utarbetandet av kategorisystemet skrevs regeln att alla omskrivningar måste bestå 

av fler än ett ord. Denna regel vållade dock vid ett par tillfällen problem. Ett av dessa 

tillfällen var då en 4-årings respons, drar istället för målordet öppna (se Figur 4.14), 

skulle kategoriseras. Först övervägdes alternativet att det handlade om en kategori som 

då kallades del-helhet (denna kategori motsvarade den nuvarande kategorin association 

till helhet men kunde även gå i motsatt riktning, det vill säga från helhet till del). Detta 

förkastades dock eftersom att öppna en burk endast består av ett moment, nämligen att 

dra upp kapsylen. Öppna och dra motsvarar därför exakt samma handling i detta fall. 

 
Figur 4.18 Bilden för 

målordet rita i CLT i 

förminskad storlek.  

© Copyright University 
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Ett alternativ skulle vara att betrakta det som en visuell feltolkning. Barnet kanske inte 

alls har sett att bilden föreställer en läskburk. Detta ansågs dock osannolikt eftersom 

inget av de andra barnen hade feltolkat bilden. Det mest troliga ansågs därför vara att 

barnet förstått att bilden föreställde en läskburk som öppnas, och att responsen drar var 

ett försök att beskriva aktiviteten på bilden. Om subjektet han/hon underförstås kan 

dessutom responsen klassas som en omskrivning med två ord, vilket blev det slutliga 

beslutet. Omskrivningar kan därför i undantagsfall bestå av endast ett ord, i fall liknande 

det ovan. 

 

 

5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras först resultaten från den kvantitativa analysen, det vill säga 

antalet korrekta svar hos de båda åldersgrupperna 4-åringar respektive 7-åringar i 

samtliga fyra deltester. Därefter presenteras resultaten från den kvalitativa analysen, det 

vill säga andelen felsvar i respektive kategori. Den kvalitativa analysen omfattar endast 

produktionsdelarna av testet. Eftersom det finns ett stort antal möjliga jämförelser 

presenteras endast de som känns mest relevanta och som kan belysa skillnader mellan 

åldersgrupper eller deltester. 

 

5.1. Kvantitativ analys 

Testdeltagarnas resultat på CLT, det vill säga antalet korrekta svar, har sammanställts 

utifrån deltest och åldersgrupp, se Figur 5.1. I ett första steg beskrivs resultaten från 

samtliga deltester och de båda åldersgrupperna. I nästkommande stycken jämförs 

resultaten av produktion och förståelse samt substantiv och verb mer detaljerat. För 

exakta medelvärden, standardavvikelser samt min- och maxvärden på respektive deltest 

se bilaga 2. 

 

 

Figur 5.1 Medelvärdet av antal korrekta svar hos respektive åldersgrupp i de fyra deltesterna. 

Felstaplarna anger standardavvikelse. Max 30 poäng per deltest. 

 

Då antal korrekta svar på samtliga fyra deltester jämfördes noterades att 7-åringarna fick 

högre resultat (96,6 poäng, 80%) än 4-åringarna (67,5 poäng, 56 %) på samtliga 
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deltester (totalt 120 poäng), se Figur 5.1. I genomsnitt fick 7-åringarna 29 poäng mer än 

4-åringarna. Denna skillnad mellan de två åldersgrupperna var signifikant (t(50) = -

6,385, p < 0.001). Dessutom kunde denna skillnad mellan åldersgrupperna ses i alla 

delar av testet. Skillnaden mellan åldrarna var dock mindre vid testning av substantiv än 

verb och mindre vid testning av förståelse än produktion.  

 

Vid jämförelse av deltesterna (max 30 poäng per deltest) noterades hos båda ålders-

grupperna skillnader mellan alla delar förutom mellan produktion av substantiv och 

verb hos 7-åringarna (Figur 5.1). Signifikansen för dessa skillnader har testats statistiskt. 

Hos 4-åringarna erhölls med hjälp av Friedmans test en statistiskt signifikant skillnad 

mellan resultaten på deltesterna, χ2(3) = 67,411, p < 0,001. En post hoc-analys med 

Wilcoxon signed-rank tests genomfördes. Eftersom multipla jämförelser kan resultera i 

typ 1-fel korrigerades signifikansnivån (α = 0,05) med hjälp av Bonferronikorrektion. 

Denna resulterade i en signifikansnivå på α = 0,008. Med hjälp av post hoc-analysen 

erhölls signifikanta skillnader mellan alla deltester förutom mellan produktion av 

substantiv och produktion av verb.  

 

Hos 7-åringarna erhölls ett liknande resultat som hos 4-åringarna. Med hjälp av 

Friedmans test erhölls en statistiskt signifikant skillnad mellan resultaten på deltesterna, 

χ2(3) = 65,904, p < 0,001. Även här genomfördes en post hoc-analys med Wilcoxon 

signed-rank tests och Bonferronikorrektion (α = 0,008). Med hjälp av denna analys 

erhölls signifikanta skillnader mellan alla deltester förutom mellan produktion av 

substantiv och produktion av verb, precis som hos 4-åringarna. 

 

Hos 4-åringarna var det relativt stor spridning i resultatet i både förståelsedelarna och 

produktionsdelarna av testet (standardavvikelser runt 5). Även hos 7-åringarna 

noterades en liknande spridning i produktionsdelarna. Resultatet på förståelsedelarna 

hos 7-åringarna var däremot mer samlat (standardavvikelse runt 2,7). 

 

Det högsta resultatet i respektive förståelsedel av testet samt hos båda åldersgrupperna 

var 30 poäng av 30 möjliga. På produktionsdelarna var de något lägre (mellan 23 och 29 

poäng). Minvärdena var mycket lägre hos 4-åringarna (mellan 3 och 10 poäng) jämfört 

med hos 7-åringarna (mellan 8 och 21 poäng). Minvärdena var betydligt lägre på 

produktionsdelarna jämfört med förståelsedelarna av testet. 

 

Jämförelse mellan förståelse och produktion 

För att kunna jämföra förståelse och produktion har substantiv- och verbdelarna av 

testet slagits samman så att maxgränsen blir 60 poäng. Både 4-åringarna och 7-

åringarna presterade bättre vid testning av förståelse än produktion, och dessa skillnader 

var signifikanta (4-åringar: t(25) = -19,285, p = < 0.001; 7-åringar: t(25) = -11,811, p = 

< 0,001). Hos 4-åringarna låg förståelsen 15,7 poäng högre än produktionen och hos 7-

åringarna var samma siffra 12,8 poäng. På förståelsedelarna av testet låg medelvärdet av 

7-åringarnas resultat nära maxgränsen (knappt 55 av 60 poäng), vilket resulterar i en 

takeffekt.  

 

Tre 7-åringar uppnådde maxvärdet på förståelsedelarna av testet. Värt att notera är att 

det även bland 4-åringarna fanns två deltagare vars resultat låg i nivå med de bäst 

presterande 7-åringarna på förståelsedelarna (en av dessa uppnådde maxvärdet på 

förståelsedelarna av testet, 60 poäng). På produktionsdelarna var det 7 poängs skillnad 

mellan maxvärdena hos de två åldersgrupperna. Den 4-åring som låg högst var samma 
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4-åring som fick maxpoäng på förståelsedelarna av testet. Minvärdena hos 4-åringarna 

var generellt sett lägre än 7-åringarnas minvärden, i synnerhet vad gäller förståelse. 

Detta beror på att det bland 4-åringarna fanns en deltagare vars resultat i förståelse-

delarna låg långt under resterande 4-åringars resultat. Bland 7-åringarna fanns det 

istället vid testning av produktion två deltagare som presterade långt under resterande 7-

åringars resultat. Två individer bland 4-åringarna utmärkte sig genom att ha lägst eller 

näst lägst resultat på totalsumman av testets fyra delar. Bland 7-åringarna var det också 

två individer som utmärkte sig på samma sätt.  

 

Jämförelse mellan substantiv och verb 

För att kunna jämföra substantiv och verb har förståelse- och produktionsdelarna av 

testet slagits samman så att maxgränsen blir 60 poäng. En liten men signifikant skillnad 

noterades mellan båda dessa delar hos både 4-åringarna (t(25) = 4,026, p < 0,001) och 

7-åringarna (t(25) = 2,213, p < 0,036). 4-åringarna hade 3,5 poäng och 7-åringarna 1,5 

poäng högre resultat på substantivdelarna. Det fanns dock inte någon skillnad mellan 

substantiv och verb i 7-åringarnas resultat på produktionsdelarna, se figur 5.1. Det 

förekom dessutom deltagare hos både 4-åringarna och 7-åringarna som fick högre 

resultat på verbdelarna än substantivdelarna. Hos 4-åringarna hade 7 av 26 deltagare (27 

%) lika höga eller högre resultat på verbdelarna, och hos 7-åringarna var motsvarande 

siffra 12 av 26 deltagare (46 %). Detta betyder att totalt 37 % av barnen hade lika höga 

eller högre resultat på verbdelarna än på substantivdelarna.  

 

5.1.1. Sammanfattning av den kvantitativa analysen 

Nedan presenteras de viktigaste resultaten från den kvantitativa analysen. Dessa resultat 

diskuteras i avsnitt 6.1.  

 

● På samtliga deltester presterade 7-åringarna högre än 4-åringarna. 

● Båda åldersgrupperna fick högre resultat på förståelsedelarna än 

produktionsdelarna av testet. Skillnaden mellan dessa delar var dock mindre hos 

7-åringarna.   

● På förståelsedelarna låg 7-åringarnas resultat överlag högt och samlat. 

● Hos 4-åringarna var det stor spridning i resultat på samtliga deltester. 

● Båda åldersgrupperna fick aningen högre resultat på substantivdelarna än 

verbdelarna av testet. 

● En tredjedel av samtliga deltagare fick dock lika höga eller högre resultat på 

verbdelarna. Denna tendens var tydligast hos 7-åringarna. 

 

  

5.2. Kvalitativ analys 

I detta avsnitt presenteras resultaten från den kvalitativa analysen, det vill säga andelen 

felsvar i respektive kategori, se Tabell 4.1. Observera att siffrorna nu alltså inte längre 

beskriver antal korrekta responser, utan antal felsvar. Denna analys har endast gjorts på 

produktionsdelarna av testet. Jämförelser har gjorts mellan andelen felsvar i de olika 

kategorierna samt mellan åldersgrupperna och deltesterna. Precis som tidigare 

presenteras bara de jämförelser som ur någon aspekt tillför ny och relevant information. 
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5.2.1. Översiktlig jämförelse av kategorier 

Det totala antalet felsvar sammanslaget för båda deltesterna i produktionsdelen hos båda 

åldersgrupperna var 1331 stycken. Av dessa stod 4-åringarna för 875 stycken (66 %) 

och 7-åringarna för 456 stycken (34%). Det totala antalet fel (1331 stycken) var 

tämligen jämnt fördelat över testets substantiv- och verbdelar. I Figur 5.2 och Figur 5.3 

visas hur stor andel av felsvaren som placerats i respektive kategori. Skillnader på 

enstaka procentenheter kan se mycket små ut, men kan motsvara relativt många felsvar 

beroende på hur stort det totala antalet felsvar är. Exakt antal och andel felsvar i de olika 

kategorierna presenteras i bilaga 3. Två av kategorierna, semantiskt relaterade fel och 

omskrivningar, har underkategorier. Hur antalet felsvar fördelade sig i dessa visas i 

avsnitt 5.2.2.2 Semantiskt relaterade fel och 5.2.2.4 Omskrivningar.  

 

Båda åldersgrupperna hade flest felsvar inom kategorierna ingen respons och semantiskt 

relaterade fel då substantiv- och verbdelen av testet slagits ihop, se Figur 5.2. De 

utgjorde 23–34 % av det totala antalet felsvar. Näst vanligast efter dessa kategorier var 

omskrivningar, som var ungefär hälften så vanlig som ovannämnda två kategorier. 

Kategorierna transfer, inkompletta svar, nyordbildningar, fonologiska fel och 

perseverationer hade alla en ytterst liten andel felsvar (0–2,4 %). 

 

 
Figur 5.2 Andel felsvar i respektive kategori vad gäller hela produktionsdelen av testet (substantiv- och 

verbdel hopslagna) för de båda åldersgrupperna separat. 

 

Jämförelse av åldersgrupper 

I Figur 5.2 noterades att 7-åringarna hade betydligt högre andel felsvar inom kategori-

erna ingen respons samt semantiskt relaterade fel jämfört med 4-åringarna. 7-åringarna 

har även en aningen högre andel felsvar inom kategorin omskrivningar. Åldersgruppen 

4-åringar hade istället en betydligt större andel felsvar inom kategorierna benämner fel 

aspekt av bilden, visuella fel, semantiska och/eller visuella fel, annat, byte av språk samt 

gester jämfört med 7-åringarna.  

 

Jämförelse av deltester 

Vad gäller det totala antalet felsvar fördelade sig dessa relativt jämnt mellan substantiv- 

och verbdelen av testet. Kategorierna ingen respons och byte av språk utgjorde dock en 

betydligt högre andel i substantivdelen av testet jämfört med verbdelen hos båda 

åldersgrupperna (Figur 5.3). Kategorin semantiskt relaterade fel var något vanligare i 

substantivdelen av testet. Kategorin nyordbildningar förekom endast i substantivdelen 

av testet. I kategorierna omskrivningar, benämner fel aspekt av bilden, gester samt 

transfer hade båda åldersgrupperna en betydligt högre andel felsvar hos verben jämfört 
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med substantiven. Det fanns stora likheter mellan hur kategorierna fördelade sig mellan 

de två deltesterna hos 4- och 7-åringarna. En skillnad var dock att 4-åringarna i 

substantivdelen hade en betydligt högre andel felsvar inom kategorin byte av språk samt 

att gester var betydligt vanligare bland verben hos denna åldersgrupp. För en utförligare 

beskrivning av hur de olika typerna av felsvar fördelade sig mellan substantiv- och 

verbdelen av testet hos de två åldersgrupperna, se avsnitt 5.2.2. nedan. 

 

 
Figur 5.3 Andel felsvar i respektive kategori i substantiv- och verbdelen av testet för de båda 

åldersgrupperna hopslagna. 

 

5.2.2. Jämförelser inom respektive kategori 

I detta avsnitt jämförs deltester och åldersgrupper inom varje kategori. I de flesta 

kategorier presenteras även exempel på målord som genererat många felsvar. I de fall 

detta inte görs beror det på att felsvaren var väldigt få och/eller jämnt fördelade över 

målordenf. Resultaten presenteras i tabeller med andel förekomster i de två testdelarna 

samt hos de två åldersgrupperna. I kategorierna semantiskt relaterade fel samt 

omskrivningar presenteras även andelen förekomster i respektive underkategori i 

separata figurer (se avsnitt 5.2.2.2 och 5.2.2.4). 

 
 Ingen respons 

Denna kategori utgjorde ungefär en tredjedel av alla felsvar när testdelar och ålders-

grupper slagits ihop, se Tabell 5.1. Felsvar inom denna kategori utgjorde en aningen 

större andel av felsvaren hos 7-åringarna jämfört med hos 4-åringarna. Hos båda 

åldersgrupperna var det en betydligt högre förekomst av dessa felsvar i substantivdelen 

än i verbdelen. Hos 4-åringarna var det ungefär dubbelt så många förekomster hos 

substantiven jämfört med verben. Denna skillnad var ännu mer markant hos 7-

åringarna.  

 
Tabell 5.1  

Andel (%) felsvar som placerats i kategorin ingen respons, hur dessa fördelade sig mellan testets 

substantiv- och verbdel samt mellan respektive åldersgrupp. 

Ingen respons 
ANDEL 

Substantiv Verb Totalt 

4-åringar 17,9 % 9,5 % 27,4 % 

7-åringar 24,6 % 9,6 % 34,2 % 

Totalt 20,2 % 9,5 % 29,8 % 
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 Semantiskt relaterade fel 

Kategorin semantiskt relaterade fel utgjorde drygt en fjärdedel av samtliga felsvar när 

testdelar och åldersgrupper slagits ihop, se Tabell 5.2. Semantiskt relaterade fel utgjorde 

en större andel av felsvaren hos 7-åringarna jämfört med hos 4-åringarna. I båda 

åldersgrupperna var det en aningen högre andel av dessa fel bland substantiven. 
 

Tabell 5.2 

Andel (%) felsvar som placerats i kategorin semantiskt relaterade fel, hur dessa fördelade sig mellan 

testets substantiv- och verbdel samt mellan respektive åldersgrupp. 

Semantiskt 

relaterade fel 

ANDEL 

Substantiv Verb Totalt 

4-åringar 12,2 % 10,7 % 23,0 % 

7-åringar 17,1 % 15,6 % 32,7 % 

Totalt 13,9 % 12,4 % 26,3 % 

 

I kategorisystemet som beskrivits i metoddelen finns totalt sex underkategorier bland de 

semantiskt relaterade felen (se Tabell 4.1. där även exempel på respektive underkategori 

presenteras). Dessa ingår i någon av grupperna taxonomiskt relaterade fel eller 

tematiska associationer. Med anledning av att kategorin semantiskt relaterade fel har 

flera underkategorier och därmed är mer komplex, kommer dessa att jämföras mer 

detaljerat. I Figur 5.4 visas hur stor andel av felsvaren som placerats i de sex under-

kategorierna. Exakt antal och andel felsvar i de olika underkategorierna presenteras i 

bilaga 3. 

 

Översiktlig jämförelse av underkategorier 

För båda åldersgrupperna utgjorde de samordnade felen den i särklass största under-

kategorin inom de semantiskt relaterade felen (44–64 %), se Figur 5.4. Bland de övriga 

taxonomiska felen utgjorde de underordnade felen endast en mycket liten andel (0,5–2 

%), medan de överordnade felen utgjorde 7–18 % av de semantiskt relaterade felen.  

 

 

 

Dessa taxonomiska fel utgjorde en betydligt högre andel än de tematiska associa-

tionerna för båda åldersgrupperna (63–73 %), se Figur 5.5 och Figur 5.6. Bland de 

tematiska associationerna var det ungefär lika hög andel förekomster i kategorierna 

association inom ordklass som i association till större helhet, runt 13 %, se Figur 5.4. 
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Figur 5.4 Andel felsvar i respektive underkategori till semantiskt relaterade fel vad gäller hela 

produktionsdelen av testet (substantiv- och verbdel hopslagna) för de båda åldersgrupperna separat. 
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Underkategorin association över ordklassgräns utgjorde den minsta underkategorin 

inom tematiska associationer.  

 

Jämförelse av åldersgrupper 

Vid jämförelse av åldersgrupperna noterades att 7-åringarna hade en betydligt högre 

andel samordnade fel än 4-åringarna, se Figur 5.4. I kategorierna överordnade fel, 

association inom ordklass och association över ordklassgräns dominerade 4-åringarna. I 

kategorin association till större helhet hade 4- och 7-åringarna en lika hög andel felsvar. 

De underordnade felen utgjorde en ytterst liten andel hos båda åldersgrupperna, även 

om 7-åringarna hade aningen högre andel fel av denna typ än 4-åringarna.  

 

Vid en jämförelse av taxonomiskt relaterade fel och tematiska associationer noterades 

att 7-åringarna hade en högre andel taxonomiska fel än 4-åringarna, vilket leder till att 

4-åringarna hade en högre andel tematiska associationer än 7-åringarna, se Figur 5.5 och 

Figur 5.6. Både inom respektive åldersgrupp och totalt sett dominerade dock de 

taxonomiskt relaterade felen. 

 

 
Figur 5.5 Andel felsvar i grupperna taxonomiskt relaterade fel och tematiska associationer vad gäller hela 

produktionsdelen av testet (substantiv- och verbdel hopslagna) hos 4-åringarna. 

 

 
Figur 5.6 Andel felsvar i grupperna taxonomiskt relaterade fel och tematiska associationer vad gäller hela 

produktionsdelen av testet (substantiv- och verbdel hopslagna) hos 7-åringarna. 

 

Jämförelse av deltester 

Inom substantivdelen av testet dominerade de taxonomiskt relaterade felen starkt hos 

båda åldersgrupperna, se Figur 5.7. I verbdelen av testet var det däremot en jämn 

fördelning mellan tematiska associationer och taxonomiskt relaterade fel.  
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Figur 5.7 Andel felsvar i grupperna taxonomiskt relaterade fel och tematiska associationer i substantiv- 

och verbdelen av testet för de båda åldersgrupperna hopslagna. 

 

Vid en jämförelse av de sex underkategorierna i substantiv- och verbdelen av testet för 

de båda åldersgrupperna, blev det tydligt att samordnade fel och association över 

ordklassgräns var ungefär dubbelt så vanliga i testets substantivdel som i testets verbdel, 

se Figur 5.8. Överordnade fel och association inom ordklass var däremot vanligare 

bland verben jämfört med substantiven. Något annat som stack ut var att kategorin 

association till större helhet endast förekom i testets verbdel. Denna felsvarstyp utgjorde 

dock 14 % av de semantiskt relaterade felen. Underordnade fel förekom endast i en 

mycket liten andel och endast i testets substantivdel.  

 

 
Figur 5.8 Andel felsvar i respektive underkategori till semantiskt relaterade fel i substantiv- och 

verbdelen av testet för de båda åldersgrupperna hopslagna. 

 

Jämförelse av deltester hos 4-åringarna  

Vid jämförelse av substantiv- och verbdelen hos 4-åringarna noterades att felsvaren 

fördelade sig på ett liknande sätt mellan taxonomiskt relaterade fel och tematiska 

associationer som hos båda åldersgrupperna hopslagna (jämför Figur 5.7 och Figur 5.9). 

En liten skillnad var dock att gruppen 4-åringar bland verben hade en något högre andel 

felsvar inom tematiska associationerna än taxonomiskt relaterade fel. När under-

kategorierna jämfördes, se Figur 5.10, var det ingen större skillnad mellan andelen 

överordnade fel i substantiv- och verbdelen av testet. I övrigt sågs samma mönster som 

hos båda åldersgrupperna (se Figur 5.8). 
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Figur 5.9 Andel felsvar i grupperna taxonomiskt relaterade fel och tematiska associationer i substantiv- 

och verbdelen av testet hos 4-åringarna. 

  

   
Figur 5.10 Andel felsvar i respektive underkategori till semantiskt relaterade fel i substantiv- och 

verbdelen av testet hos 4-åringarna. 

 

Jämförelse av deltester hos 7-åringarna  

Hos 7-åringarna var det en högre andel taxonomiskt relaterade fel jämfört med andelen 

tematiska associationer både bland substantiven och bland verben, se Figur 5.11. Denna 

skillnad var som tydligast bland substantiven där endast 5 % av andelen felsvar tillhörde 

underkategorin tematiska associationer. När underkategorierna jämfördes, se Figur 5.12, 

var det mest framträdande resultatet att de överordnade felen dominerade starkt bland 

verben. Det var bara en enda 7-åring som vid ett tillfälle gjorde ett överordnat fel bland 

substantiven. I övrigt var det liknande proportioner mellan underkategorierna som hos 

4-åringarna.  
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Figur 5.12 Andel felsvar i respektive underkategori till semantiskt relaterade fel i substantiv- och 

verbdelen av testet hos 7-åringarna. 

 

Målord som genererat många överordnade fel 

Bland substantiven var det målordet uggla som hade störst andel felsvar inom båda 

åldersgrupperna i kategorin överordnade fel (8 förekomster av 19). Detta målord 

benämndes fågel och utgjorde ungefär 42 % av de överordnade felen i substantivdelen 

och hos båda åldersgrupperna. Av dessa 8 förekomster kom 7 stycken från 4-åringar. I 

verbdelen av testet var det istället målordet steka som genererade många felsvar i båda 

åldersgrupperna. Exempel på responser för detta målord var lagar mat och gör mat. 

Dessa utgjorde tillsammans 55 % av alla överordnade fel bland verben (16 förekomster 

av 29). Målordet viska genererade också många felsvar, 38 % av alla överordnade fel i 

verbdelen av testet för båda åldersgrupperna (11 förekomster av 29). Av dessa 11 

förekomster kom 8 stycken från 4-åringar. Exempel på dessa var hon säger något till 

tjejen och hon pratar med sin mamma/pappa. Hos 7-åringarna var det istället målordet 

sopa som stack ut i denna kategori. Barnens responser var i samtliga fall städar, vilka 

motsvarade 21 % av alla felsvar i verbdelen av testet för båda åldersgrupperna (6 av 29 

förekomster).  
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Figur 5.11 Andel felsvar i grupperna taxonomiskt relaterade fel och tematiska associationer i 

substantiv- och verbdelen av testet hos 7-åringarna. 
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Målord som genererat många samordnade fel 

I kategorin samordnade fel var det målorden stövel och pall som stack ut bland 

substantiven. Dessa genererade många responser av typen sko respektive stol. Dessa 

felsvar utgjorde tillsammans drygt 50 % av alla samordnade fel hos båda 

åldersgrupperna i substantivdelen (69 av 130 förekomster). Både 4- och 7-åringarna 

hade också svårt med målorden tiger och lejon som ofta sammanblandades. 

Sammanlagt för båda åldersgrupperna utgjorde dessa responser (fel sorts kattdjur) ca 17 

% av de samordnade felen bland substantiven (22 av 130 responser). Ett målord som 

utmärkte sig hos 7-åringarna (och inte förekom hos 4-åringarna) i denna kategori var 

borste, där responsen kam utgjorde ca 11 % av felsvaren bland substantiven (14 av 130 

förekomster). Bland verben var det målordet krypa som genererade många felsvar i 

denna kategori. Sammanlagt utgjorde dessa felsvar ca 25 % av alla samordnade fel i 

verbdelen av testet (19 förekomster av 53). De flesta kom dock från 4-åringarna (13 av 

dessa 19 förekomster). Exempel på responser var bebisen springer och hon går. Ett 

annat målord bland verben som genererade många felsvar var målordet sticka (i 

betydelsen tillverka kläder av garn). Sammanlagt utgjorde dessa felsvar ca 23 % av alla 

samordnade fel i verbdelen av testet (12 förekomster av 53). De allra flesta (11 av 12) 

kom dock från 7-åringarna. Responserna var i samtliga fall syr.  

 

Målord som genererat många felsvar i kategorin association inom ordklass 

Bland substantiven var det målordet kedja (se Figur 4.2 i metod) som hade störst andel 

felsvar inom båda åldersgrupperna i kategorin association inom ordklass (12 

förekomster av 17). Hos 7-åringarna visade sig målordet kedja vara den enda 

representanten inom denna kategori. Exempel på responser inom denna kategori var en 

nyckel, fängelse, de fastnar tjuvar och metall. Bland verben var det målordet öppna (se 

Figur 4.14) som genererade störst andel felsvar av denna typ. Dessa responser 

motsvarade totalt 50 % av felsvaren inom kategorin bland båda åldersgrupperna (13 av 

26 förekomster). Exempel på responser var hon dricker och hon dricker Cola.  

 

Målord som genererat många felsvar i kategorin association över ordklassgräns  

I kategorin association över ordklassgräns var det målordet pensel som gav flest felsvar 

bland substantiven, dessa genererades uteslutande av 4-åringar. Responserna 

motsvarade drygt 47 % av felsvaren i kategorin (7 av 15 förekomster). Barnens 

responser var antingen måla eller målar.  

 

Målord som genererat många felsvar i kategorin association 

till större helhet 

Kategorin association till större helhet har bara felsvar i 

verbdelen av testet. Det målord som i båda åldersgrupperna 

dominerade var halka. Felsvar tillhörande detta målord 

utgjorde totalt 50 % av felsvaren inom kategorin (25 av 50 

förekomster). Responserna var i samtliga fall ramlar eller hon 

ramlar. Hos 4-åringarna fanns även många felsvar tillhörande 

målordet bita, till exempel hunden äter byxorna och äter hans 

ben (se Figur 5.13). Dessa utgjorde drygt 20 % av felsvaren 

inom kategorin association till större helhet (10 av 50 

förekomster).   

 

 

Figur 5.13 Bilden för 

målordet bita i CLT i 

förminskad storlek.  

© Copyright University 

of Warsaw. 
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 Fonologiska fel 

Det var en ytterst liten andel av det totala antalet felsvar som utgjordes av fonologiska 

fel, detta både hos 7-åringarna och 4-åringarna, se Tabell 5.3. De allra flesta felsvar av 

denna typ återfanns i substantivdelen av testet (8 av totalt 9 förekomster). I verbdelen 

återfanns endast ett felsvar i kategorin fonologiska fel, detta hos 7-åringarna. Det var 

responsen styker kläder istället för målordet sticka. 
 

Tabell 5.3 

Andel (%) felsvar som placerats i kategorin fonologiska fel, hur dessa fördelade sig mellan testets 

substantiv- och verbdel samt mellan respektive åldersgrupp. 

Fonologiska 

fel 

ANDEL 

Substantiv Verb Totalt 

4-åringar 0,7 % 0,0 % 0,7 % 

7-åringar 0,4 % 0,2 % 0,7 % 

Totalt 0,6 % 0,1 % 0,7 % 

 
 Omskrivningar 

Denna kategori utgjorde ungefär 14 % av alla felsvar när testdelar och åldersgrupper 

slagits ihop, se Tabell 5.4. Felsvar inom denna kategori var aningen vanligare hos 7-

åringarna än hos 4-åringarna. Hos båda åldersgrupperna återfanns en mångdubbelt 

större andel felsvar av denna typ i verbdelen av testet jämfört med substantivdelen. Hos 

4-åringarna utgjorde felsvaren i verbdelen en tre gånger så stor andel som i 

substantivdelen, och hos 7-åringarna utgjorde felsvaren i verbdelen en sex gånger så 

stor andel som i substantivdelen. 
 

Tabell 5.4 

Andel (%) felsvar som placerats i kategorin omskrivningar, 

hur dessa fördelade sig mellan testets substantiv- och 

verbdel samt mellan respektive åldersgrupp. 

Omskrivningar 
ANDEL 

Substantiv Verb Totalt 

4-åringar 3,2 % 10,1 % 13,3 % 

7-åringar 2,2 % 13,8 % 16,0 % 

Totalt 2,9 % 11,3 % 14,2 % 

 

Kategorin omskrivningar delades upp i två underkategorier: mer träffsäkra respektive 

mindre träffsäkra omskrivningar (se Tabell 4.1.). I Figur 5.14 visas hur stor andel av 

felsvaren som placerats i dessa två underkategorier. Exakt antal och andel felsvar i de 

olika underkategorierna presenteras i bilaga 3. 
 

De mindre träffsäkra omskrivningarna utgjorde en större andel av felsvaren än de mer 

träffsäkra omskrivningarna hos båda åldersgrupperna, se Figur 5.14. Åldersgruppen 7-

åringar hade dock nästan en dubbelt så hög andel (40 %) mer träffsäkra omskrivningar 

som 4-åringarna (22 %). Bland de mindre träffsäkra omskrivningarna var det 4-

åringarna som dominerade.  
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Figur 5.14 Andel felsvar i underkategorierna mer (+) respektive mindre (-) träffsäkra omskrivningar vad 

gäller hela produktionsdelen av testet (substantiv- och verbdel hopslagna) för de båda åldersgrupperna 

separat. 

 

När substantiv- och verbdelen av testet jämfördes hos de båda åldersgrupperna (Figur 

5.15 och Figur 5.16) noterades en betydligt högre andel omskrivningar i verbdelen av 

testet, både vad gäller de mer träffsäkra och de mindre träffsäkra omskrivningarna.  

 

 
Figur 5.15 Andel felsvar i underkategorierna mer (+) respektive mindre (-) träffsäkra omskrivningar i 

substantiv- och verbdelen av testet hos 4-åringarna. 

 

 
Figur 5.16 Andel felsvar i underkategorierna mer (+) respektive mindre (-) träffsäkra omskrivningar i 

substantiv- och verbdelen av testet hos 7-åringarna. 
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Målord som genererat många felsvar i kategorin omskrivningar 

Det målord som genererade flest omskrivningar i verbdelen av testet för båda 

åldersgrupperna var målordet mata, vilket utgjorde ungefär 15 % av alla omskrivningar 

(22 av 151 förekomster). Vanliga responser för detta målord (som illustrerades med ett 

barn som matar en kanin med morötter) var varianter av ger morot till kaninen, vilka 

klassades som mer träffsäkra omskrivningar. Målordet posta genererade också många 

omskrivningar, i synnerhet hos 7-åringarna. De flesta av dessa var mindre träffsäkra 

omskrivningar (81 %, 13 av totalt 16 stycken hos 7-åringarna). Ett exempel på en 

mindre träffsäker omskrivning för detta målord var lägger brev. Hos 4-åringarna 

förekom endast 3 omskrivningar för detta målord. Ytterligare ett målord som gav 

upphov till många omskrivningar var målordet vattna (11 %, 16 av 151 förekomster). 

Hos 4-åringarna var det fler mindre träffsäkra omskrivningar för detta målord (6 jämfört 

med 4 förekomster), medan det hos 7-åringarna var fler mer träffsäkra omskrivningar (4 

jämfört med 2 förekomster). Ett exempel på en mindre träffsäker omskrivning hos 4-

åringarna var vatten på blommor, och ett exempel på en mer träffsäker omskrivning hos 

7-åringarna var ger vatten till blommor.  

 
 Nyordbildningar  

Denna typ av felsvar hade endast ett fåtal förekomster, och de flesta av dessa förekom 

hos 7-åringarna, se Tabell 5.5. De hade en mer än tre gånger så hög andel felsvar inom 

kategorin nyordbildningar som 4-åringarna. Hos båda åldersgrupperna förekom 

felsvaren endast i substantivdelen av testet. De vanligaste nyordbildningarna i denna 

testdel för båda åldersgrupperna var avledningar (8 av totalt 12 nyordbildningar). 

Exempel på detta var kammare istället för målordet borste och vägare istället för 

målordet våg. Även sammansättningar förekom dock, exempelvis målarpenna istället 

för målordet pensel. 
 

Tabell 5.5 

Andel (%) felsvar som placerats i kategorin nyordbildningar, hur dessa fördelade sig mellan testets 

substantiv- och verbdel samt mellan respektive åldersgrupp. 

Nyordbildningar 
ANDEL 

Substantiv Verb Totalt 

4-åringar 0,5 % 0,0 % 0,5 % 

7-åringar 1,8 % 0,0 % 1,8 % 

Totalt 0,9 % 0,0 % 0,9 % 

 
 Inkompletta svar  

Kategorin inkompletta svar hade endast ett fåtal förekomster, se Tabell 5.6. De förekom 

i högre grad hos 7-åringarna jämfört med 4-åringarna och nästan alla förekomster 

hittades i verbdelen av testet. Endast en förekomst noterades i substantivdelen, det var 

responsen en pens istället för målordet pensel hos en av 7-åringarna. I övrigt bestod 

responserna hos båda åldersgrupperna i huvudsak av varianter av gifter istället för 

målordet gifta sig (8 förekomster av 14) och spelar istället för målordet spelar piano (6 

förekomster av 14) i verbdelen. 
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Tabell 5.6 

Andel (%) felsvar som placerats i kategorin inkompletta svar, hur dessa fördelade sig mellan testets 

substantiv- och verbdel samt mellan respektive åldersgrupp. 

Inkompletta 

svar 

ANDEL 

Substantiv Verb Totalt 

4-åringar 0,0 % 0,7 % 0,7 % 

7-åringar 0,2 % 1,8 % 2,0 % 

Totalt 0,1 % 1,1 % 1,1 % 

 
 Visuella feltolkningar  

Denna kategori utgjorde ungefär 5 % av alla felsvar när både testdelar och ålders-

grupper hade slagits ihop, se Tabell 5.7. Felsvar inom denna kategori var betydligt 

vanligare hos 4-åringarna jämfört med hos 7-åringarna. Hos båda åldersgrupperna var 

det några fler förekomster i verbdelen jämfört med substantivdelen av testet, men denna 

skillnad var marginell.  
 

Tabell 5.7 

Andel (%) felsvar som placerats i kategorin visuella feltolkningar, hur 

dessa fördelade sig mellan testets substantiv- och verbdel samt mellan 

respektive åldersgrupp. 

Visuella 

feltolkningar 

ANDEL 

Substantiv Verb Totalt 

4-åringar 2,6 % 3,2 % 5,8 % 

7-åringar 0,9 % 1,3 % 2,2 % 

Totalt 2,0 % 2,6 % 4,6 % 

 

De bilder bland substantiven som feltolkades flest gånger av 

båda åldersgrupperna var bilderna för målorden knapp (Figur 

4.5) och våg (Figur 5.17), vilka feltolkades 5 respektive 6 

gånger vardera av totalt 27 visuella feltolkningar i substantiv-

delen. Bilden för målordet knapp feltolkades exempelvis som 

en tallrik av en av 4-åringarna. Angående bilden för målordet 

våg, var det flera av barnen (4 stycken) som trodde att den 

föreställde en klocka. Bland verben var det bilden för målordet 

bygga (Figur 5.18) som vållade störst problem. Denna bild 

feltolkades 8 gånger av totalt 34 visuella feltolkningar i 

verbdelen av testet, bland annat av en 4-åring som trodde att 

mannen gräver. 

 
 Semantiska och/eller visuella fel  

Denna kategori utgjorde 4,5 % av alla felsvar när testdelar och åldersgrupper hade 

slagits ihop, se Tabell 5.8. Distributionen mellan åldrar och testdelar liknande i hög grad 

den som förekom i kategorin visuella feltolkningar. Felsvarstypen var betydligt 

vanligare hos 4-åringarna jämfört med 7-åringarna och hos båda åldersgrupperna fanns 

det en liten tendens till fler förekomster i verbdelen jämfört med substantivdelen av 

testet.  
 

 

Figur 5.18 Bilden för 

målordet bygga i CLT i 

förminskad storlek.  

© Copyright University 

of Warsaw. 

 

 

 

Figur 5.17 Bilden för 

målordet våg i CLT i 

förminskad storlek.  

© Copyright University 

of Warsaw. 
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Tabell 5.8 

Andel (%) felsvar som placerats i kategorin semantiska och/eller visuella fel, hur dessa fördelade sig 

mellan testets substantiv- och verbdel samt mellan respektive åldersgrupp. 

Semantiska/ 

visuella fel 

ANDEL 

Substantiv Verb Totalt 

4-åringar 2,6 % 3,3 % 5,9 % 

7-åringar 0,7 % 1,1 % 1,8 % 

Totalt 2,0 % 2,6 % 4,5 % 

 

Bland substantiven hos båda åldersgrupperna (totalt 26 förekomster inom denna 

kategori) var det bilden för målordet stjärna (Figur 4.11) som gav upphov till flest 

felsvar. Denna bild benämndes med responsen sol av 9 barn (35 % av felsvaren). Bland 

verben (totalt 34 förekomster) var det bilderna för målorden gifta sig (Figur 4.10) och 

vakna (Figur 4.4) som vållade störst problem. Bilden för målordet gifta sig, genererade 

17 av 34 felsvar inom denna kategori. Av dessa 17 var 13 stycken felsvar i form av 

responsen dansar (38 %) och 4 stycken av responsen kära (12 %). Angående bilden för 

målordet vakna, var det 6 av barnen (18 %) som gav responsen sover. 

 
 Benämner fel aspekt av bilden 

Denna kategori utgjorde ungefär 6 % av alla felsvar när både testdelar och ålders-

grupper hade slagits ihop, se Tabell 5.9. Den förekom mer än dubbelt så ofta hos 4-

åringarna som hos 7-åringarna. Hos båda åldersgrupperna utgjorde felsvaren i testets 

verbdel en dubbelt så stor andel som substantiven i denna kategori.  
 

Tabell 5.9 

Andel (%) felsvar som placerats i kategorin benämner fel aspekt av bilden, 

hur dessa fördelade sig mellan testets substantiv- och verbdel samt mellan 

respektive åldersgrupp. 

Benämner fel 

aspekt 

ANDEL 

Substantiv Verb Totalt 

4-åringar 2,2 % 4,9 % 7,1 % 

7-åringar 1,1 % 2,0 % 3,1 % 

Totalt 1,8 % 3,9 % 5,7 % 

 

Trots att det hos samtliga barn fanns totalt 24 förekomster av 

denna feltyp i substantivdelen av testet, var det bara hos ett 

enda målord som de påträffades, nämligen målordet tak. De 

flesta av de deltagare som benämnde fel aspekt av denna bild 

gav responsen hus, men två deltagare gav även responsen hem. I verbdelen av testet 

(totalt 52 förekomster hos båda åldersgrupperna) var det målorden snöa (Figur 5.19) 

och smälta (Figur 4.17) som gav upphov till flest felsvar av den här typen. Målordet 

snöa benämndes av 12 barn med responsen snö (23%) och målordet smälta av 8 barn 

med responsen glass (15 %).  

 
 Byte av språk 

Denna kategori utgjorde ungefär 3 % av alla felsvar när testdelar och åldersgrupper 

hade slagits ihop, se Tabell 5.10. Dessa felsvar fanns nästan enbart hos 4-åringarna. Hos 

7-åringarna fanns bara 2 förekomster, båda i verbdelen av testet och hos samma 

deltagare. Hos 4-åringarna var det i stället 11 barn som minst en gång bytte språk i 

 

Figur 5.19 Bilden för 

målordet snöa i CLT i 

förminskad storlek.  

© Copyright University 

of Warsaw. 
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någon av testdelarna. Av dessa stod 4 barn för största delen av förekomsterna (34 av 43 

förekomster, 79 %). Vanligast hos 4-åringarna var att denna kategori förekom i 

substantivdelen av testet, se Tabell 5.10.  

 
Tabell 5.10 

Andel (%) felsvar som placerats i kategorin byte av språk, hur dessa fördelade sig mellan testets 

substantiv- och verbdel samt mellan respektive åldersgrupp. 

Byte av språk 
ANDEL 

Substantiv Verb Totalt 

4-åringar 3,8 % 1,1 % 4,9 % 

7-åringar 0,0 % 0,4 % 0,4 % 

Totalt 2,5 % 0,9 % 3,4 % 

 
 Transfer  

Denna kategori utgjorde ungefär 2 % av alla felsvar när både testdelar och ålders-

grupper hade slagits ihop, se Tabell 5.11. Den utgjorde en större andel av felsvaren hos 

7-åringarna än hos 4-åringarna. Hos båda åldersgrupperna återfanns de allra flesta 

felsvaren i verbdelen av testet.  
 

Tabell 5.11 

Andel (%) felsvar som placerats i kategorin transfer, hur dessa fördelade sig mellan testets substantiv- 

och verbdel samt mellan respektive åldersgrupp. 

Transfer 
ANDEL 

Substantiv Verb Totalt 

4-åringar 0,1 % 1,6 % 1,7 % 

7-åringar 0,4 % 2,0 % 2,4 % 

Totalt 0,2 % 1,7 % 2,0 % 

 
Vid en närmare granskning av felsvaren framkom att en stor andel av dem var responser 

till ett fåtal målord. Ett av dessa var målordet fiska. Hos båda åldersgrupperna var det 

totalt 15 responser av 23 inom denna kategori (65 %) som bestod av någon variant av 

konstruktionen tar fisk i stället för målordet fiska, en konstruktion som är möjlig på 

turkiska (balık tutmak, ‘tar/håller fisk’), men inte på svenska, för att uttrycka att någon 

fiskar. 

 
 Perseverationer  

Denna typ av felsvar var ytterst sällsynt, se Tabell 5.12. Endast tre responser av denna 

typ förekom. Två av dessa responser gavs av en och samma 4-åring, vilken gav 

responsen yxa istället för målorden våg (målord nummer 15) och symaskin (målord 

nummer 17). Ordet yxa hade förekommit som målord nummer 7 i samma testdel. Det 

tredje fallet av perseveration gjordes av en 7-åring. Barnet sade månes istället för 

målordet hjärta (målord nummer 24). Måne hade getts som respons vid målordet 

stjärna (målord nummer 16) i samma testdel. 
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Tabell 5.12 

Andel (%) felsvar som placerats i kategorin perseverationer, hur dessa fördelade sig mellan testets 

substantiv- och verbdel samt mellan respektive åldersgrupp. 

Perseverationer 
ANDEL 

Substantiv Verb Totalt 

4-åringar 0,2 % 0,0 % 0,2 % 

7-åringar 0,2 % 0,0 % 0,2 % 

Totalt 0,2 % 0,0 % 0,2 % 

 
 Gester 

Denna kategori utgjorde ungefär 3 % av alla felsvar när testdelar och åldersgrupper 

hade slagits ihop, se Tabell 5.13. Den utgjorde en fyra gånger så hög andel av felsvaren 

hos 4-åringarna jämfört med 7-åringarna. Fördelningen mellan verb- och substantiv-

delen av testet skilde sig här åt mellan de två åldersgrupperna. Hos 7-åringarna förekom 

det ungefär lika många felsvar av denna typ i båda deltester, medan det hos 4-åringarna 

förekom drygt fem gånger så många felsvar i verbdelen som i substantivdelen.  

 

Det målord som allra flest gånger illustrerades med en gest hos båda åldersgrupperna 

var målordet nypa. Gester för detta målord utgjorde 29 % av det totala antalet gester i 

testets verbdel (10 förekomster av 34). Oftast förekom gesten för nypa ensam, men fyra 

av barnen gav samtidigt kommentarer som hon gör så här pojken, gör så där ont eller 

gör så här. Totalt sett var det 11 av 43 gester som åtföljdes av en kommentar (26 %). 

 
Tabell 5.13 

Andel (%) felsvar som placerats i kategorin gester, hur dessa fördelade sig mellan testets substantiv- och 

verbdel samt mellan respektive åldersgrupp. 

Gester 
ANDEL 

Substantiv Verb Totalt 

4-åringar 0,7 % 3,7 % 4,3 % 

7-åringar 0,7 % 0,4 % 1,1 % 

Totalt 0,7 % 2,6 % 3,2 % 

 
 Annat 

Denna kategori utgjorde ungefär 3 % av alla felsvar när testdelar och åldersgrupper 

hade slagits ihop, se Tabell 5.14. Den utgjorde en tre gånger så hög andel av felsvaren 

hos 4-åringarna jämfört med 7-åringarna. Totalt sett var denna kategori vanligare i 

verbdelen än i substantivdelen av testet.  
 

Tabell 5.14 

Andel (%) felsvar som placerats i kategorin annat, hur dessa fördelade sig mellan testets substantiv- och 

verbdel samt mellan respektive åldersgrupp. 

Annat 
ANDEL 

Substantiv Verb Totalt 

4-åringar 1,7 % 2,7 % 4,5 % 

7-åringar 0,4 % 1,1 % 1,5 % 

Totalt 1,3 % 2,2 % 3,5 % 
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5.2.3. Sammanfattning av den kvalitativa analysen 

Nedan presenteras de viktigaste resultaten från den kvalitativa analysen. Dessa resultat 

diskuteras i avsnitt 6.2.  

 

Följande punkter gäller båda åldersgrupperna: 

● Allra vanligast var kategorierna ingen respons, semantiskt relaterade fel och 

omskrivningar (Figur 5.2). 

● De kategorier som hade lägst andel felsvar var transfer, inkompletta svar, 

nyordbildningar, fonologiska fel och perseverationer (Figur 5.2).  

● Kategorin ingen respons utgjorde en betydligt högre andel av felsvaren i 

substantivdelen än i verbdelen av testet. Även fonologiska fel var betydligt 

vanligare i substantivdelen än i verbdelen. Nyordbildningar förekom bara i 

substantivdelen (Figur 5.3). 

● Kategorin omskrivningar var mångdubbelt vanligare i verbdelen (se Figur 5.15 

till Figur 5.16). Även kategorierna benämner fel aspekt av bilden, transfer och 

inkompletta svar var vanligare bland verben (Figur 5.3).  

● Inom kategorin semantiskt relaterade fel utgjorde de taxonomiskt relaterade 

felen en betydligt större andel än de tematiska associationerna (Figur 5.5 och 

Figur 5.6). I substantivdelen av testet var denna skillnad mycket markant, medan 

dessa typer av felsvar var mer jämnt fördelade i verbdelen av testet (Figur 5.7). 

● Inom kategorin semantiskt relaterade fel utgjorde de samordnade felen den 

största andelen felsvar (Figur 5.4). Detta var särskilt tydligt i substantivdelen av 

testet (Figur 5.8).  

● Bland de semantiskt relaterade felen förekom underkategorin association till 

större helhet endast bland verben (Figur 5.8). 

● Inom kategorin omskrivningar utgjorde de mindre träffsäkra omskrivningarna en 

betydligt större andel jämfört med de mer träffsäkra (Figur 5.14).  

● Inom kategorin byte av språk var det nästan tre gånger så hög andel felsvar hos 

substantiven som hos verben (Tabell 5.10). 

 

Följande punkter gäller specifikt 4-åringarna: 

● 4-åringarna stod för 66 % av det totala antalet felsvar. 

● De kategorier där 4-åringarna hade en högre andel felsvar än 7-åringarna var 

benämner fel aspekt av bilden, visuella feltolkningar, semantiska och/eller 

visuella fel, annat, byte av språk och gester (Figur 5.2). 

● Hos 4-åringarna utgjorde kategorin gester en betydligt högre andel i verbdelen 

jämfört med substantivdelen av testet (Tabell 5.13). 

● Inom kategorin semantiskt relaterade fel hade 4-åringarna en högre andel 

tematiska associationer än 7-åringarna (Figur 5.5 och Figur 5.6). 
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Följande punkter gäller specifikt 7-åringarna: 

● 7-åringarna stod för 34 % av det totala antalet felsvar. 

● De kategorier där 7-åringarna hade en högre andel felsvar än 4-åringarna var 

ingen respons, semantiskt relaterade fel, omskrivningar, inkompletta svar och 

nyordbildningar (Figur 5.2). 

● Inom kategorin semantiskt relaterade fel hade 7-åringarna en större andel 

taxonomiskt relaterade fel än 4-åringarna (Figur 5.5 och Figur 5.6). 

● Hos 7-åringarna utgjorde de samordnade felen en större andel av de semantiskt 

relaterade felen än hos 4-åringarna (Figur 5.4). De skiljde sig också från denna 

åldersgrupp genom att de överordnade felen nästan enbart förekom i verbdelen 

av testet (Figur 5.12). 

● Bland 7-åringarna utgjorde de mer träffsäkra omskrivningarna nästan en dubbelt 

så stor andel som hos 4-åringarna (Figur 5.14). 

 
 

6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras möjliga tolkningar av resultaten som framkommit både i den 

kvantitativa och den kvalitativa delen av uppsatsen. Detta ställs i relation till den 

teoretiska bakgrund som tagits upp i kapitel 1. 

 

 

6.1. Diskussion kring den kvantitativa analysen 

Delar av de resultat som framkom i den kvantitativa analysen var förväntade, 

exempelvis att 7-åringarna fick högre resultat än 4-åringarna på samtliga deltest. Detta 

visar på en tydlig åldersutveckling av ordförrådet. Att båda åldersgrupperna presterade 

högre på förståelse än produktion är också naturligt och lätt att relatera till. Alla som 

försökt lära sig ett nytt språk vet att det är mycket svårare och mer krävande att själv 

uttrycka sig begripligt än att förstå vad någon annan säger.   

 

Hos 4-åringarna var det en stor spridning i resultaten på alla deltester. Detta skulle 

kunna bero på att barnen fått input av olika mängd och kvalitet på det svenska språket. I 

bakgrunden (avsnitt 2.1) har detta beskrivits som en faktor som påverkar storleken på 

ordförrådet. (Bialystok m.fl., 2010; Kohnert, 2013; Unsworth, 2016). Men varför ser det 

inte likadant ut hos de äldre barnen? En teori är att 7-åringarna har börjat skolan. Barn 

som börjat skolan får en regelbunden exponering av det svenska språket på ett 

systematiskt och pedagogiskt sätt, inriktat på just inlärning. Alla barn befinner sig i 

skolan ungefär lika många timmar per dag och får därmed en liknande mängd och 

kvalitet på inputen via undervisningen. Detta kan vara en orsak till att 7-åringarnas 

resultat är mer samlade. Dessutom lär sig 7-åringarna många nya ord i skolan, vilket 

leder till ett mycket större ordförråd. Det är en anledning till den takeffekt som syns i 

förståelsedelarna av testet och som gör att resultatet blir mer samlat. Om testet innehållit 

svårare ord hade 7-åringarnas resultat sannolikt varit mer spridda, precis som 4-

åringarnas. 

 

I bakgrunden beskrivs att substantiv i många språk lärs in tidigare än verb (Hansen, 

2017), men att det också finns andra språk som är mer verbvänliga, exempelvis turkiska 
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och koreanska (Kauschke m.fl., 2007). Den kvantitativa analysen visade att resultatet 

hos både 4- och 7-åringarna (på gruppnivå) var aningen högre i substantivdelarna än i 

verbdelarna. Denna skillnad var signifikant men ytterst liten. På individnivå visade det 

sig dock att 37 % av barnen fick lika höga eller högre resultat på verbdelarna av testet 

än på substantivdelarna. Detta var vanligare hos 7-åringarna. En teori kring varför detta 

inte slog igenom lika starkt hos de yngre barnen är att 4-åringar i större utsträckning blir 

tillfrågade att benämna föremål än 7-åringar och därmed är mer tränade på substantiv än 

verb. De barn som hade högre resultat på verbdelarna följer alltså inte Hansens (2017) 

teori kring vilka ord som lärs in först. Deras resultat ligger istället i linje med det som 

Kauschke m.fl. (2007) har påvisat. 

 

Två av 4-åringarna och två av 7-åringarna i studien uppmärksammades eftersom de 

hade lägst resultat på testets alla delar i förhållande till respektive åldersgrupp. Har de 

inte exponerats lika mycket för det svenska språket som de andra barnen eller kan det 

finnas en icke diagnosticerad språkstörning med i bilden? Vid en närmare granskning av 

dessa barns resultat på det turkiska CLT noterades att de låg över eller runt medelvärdet 

på alla fyra deltesterna. För att ett flerspråkigt barn ska bedömas ha en språkstörning 

måste svårigheterna visa sig i båda språken (Hartelius m.fl., 2008; Salameh, 2006; 

Scheidnes & Tuller, 2016). Dessa barn bör därför inte ha språkstörning. Möjliga 

förklaringar kan istället finnas i barnens språkliga bakgrund (för en genomgång kring 

hur detta påverkar språkinlärningen, se avsnitt 2.1). De två 4-åringarna har exponerats 

för svenska i ungefär 2,5 år, och de två 7-åringarna i 4 respektive 6 år. Antal timmar på 

förskola varierar, men ligger ungefär på 30–40 timmar per vecka. Detta är nästan heltid 

och borde således snarare ha påverkat barnens svenska ordförråd i en positiv riktning, 

eftersom de talar svenska på förskolan. Gemensamt för dessa barn är att de har familjer 

med relativt låg socioekonomisk status. Föräldrarna har mellan 6 och 12 års utbildning 

och arbetar som hemmafru, chaufför, bagare eller slaktare. De har också angett att de 

mestadels talar turkiska till sina barn, vilket leder till att barnen rimligtvis borde vara 

bättre på ord som är kopplade till hemmet på turkiska än på svenska. Det svenska CLT 

innehåller många substantiv och verb som är kopplade till just hemmet (till exempel 

strykjärn, symaskin, våg, borste, katt, strumpa, posta, vattna, steka, sopa, sy, duscha, 

vakna och sticka), vilket kan utgöra en förklaring till barnens låga resultat på det 

svenska CLT. 

 

 

6.2. Diskussion kring den kvalitativa analysen 

Det finns många ordförrådstest som används i Sverige i dag, men i dessa bedöms endast 

antal korrekta svar. I denna examensuppsats har ett försök gjorts att utöver detta också 

kategorisera och analysera felsvaren kvalitativt i produktionsdelarna av ordförrådstestet 

CLT. Detta eftersom även felsvar innehåller intressant information om barnens 

ordkunskap (se avsnitt 2.2.1 Bakgrund). 

 

6.2.1. Vilka kategorier ger information om ordkunskap? 

I denna del av uppsatsen är det på sin plats att reflektera över vad resultaten i den 

kvalitativa delen av studien säger oss. Kategorierna kan nämligen på olika sätt ge 

information om barnens ordkunskap. Detta diskuteras nedan. För att få en överblick har 

en sammanställning gjorts i form av Tabell 6.1.  
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Tabell 6.1 

Översiktlig genomgång av vad de olika kategorierna kan ge för information om barnens ordkunskap. 

Grupp A–D ger på olika sätt information om barnens ordkunskap, medan grupp E inte gör detta 

alternativt ger mycket svårtolkad information om ordkunskapen. 

A. Responsen visar att barnet har kunskap kring konceptet, men 

inte kan ordet.  

Omskrivningar  

Nyordbildningar 

Gester 

Transfer 

B. Responsen visar hur barnets lexikon är organiserat.  Semantiskt relaterade fel (inklusive 

alla sex underkategorier) 

C. Responsen visar att barnet har kunskap kring regler för 

ordbildning. 

Nyordbildning 

D. Responsen visar att barnet är på väg att lära sig ordet. Fonologiska fel 

Inkompletta svar 

E. Responsen ger ingen eller mycket svårtolkad information om 

barnets ordkunskap. 

Ingen respons 

Annat  

Perseverationer 

Benämner fel aspekt av bilden 

Visuella feltolkningar 

Semantiska och/eller visuella fel 

Byte av språk 

 

När barnen inte kunde ett ord i testet var det vanligt att de använde någon strategi för att 

ändå förmedla sin kunskap. Dessa strategier kunde exempelvis vara att beskriva 

målordet, visa vad de menar med en gest, bilda ett nytt ord som förklarar målordet eller 

använda sig av någon struktur från turkiskan. Alla dessa strategier tyder på att barnet 

har kunskap kring det koncept som målordet representerar och därmed en viss 

ordkunskap (grupp A i Tabell 6.1). Att bilda ett nytt ord visar dock inte bara på kunskap 

kring konceptet utan även på kunskap kring de regler som finns i det svenska språket 

kring ordbildning. Användning av sammansatta ord (t.ex. tröjamaskin istället för 

målordet symaskin) och avledningssuffix (t.ex. -are för att bilda kammare istället för 

målordet borste) tyder på sådan kunskap (grupp C i Tabell 6.1). 

 

Den kategori som ger konkret information om hur barnets lexikon är organiserat är 

semantiskt relaterade fel, inklusive alla sex underkategorier, fördelade över grupperna 

taxonomiskt relaterade fel och tematiska associationer (grupp B i Tabell 6.1).  

 

Responser som placerats i kategorierna fonologiska fel och inkompletta svar visar på att 

barnet är på väg att lära sig ordet, men har en luddig eller inkomplett representation av 

ordformen i det mentala lexikonet (grupp D i Tabell 6.1). Dessa kategorier hade dock en 

väldigt låg andel felsvar.  

 

I efterhand har vi insett att flera av kategorierna inte säger så mycket om ordkunskapen 

(grupp E i Tabell 6.1). Ett exempel på detta är kategorin ingen respons, som utgjorde 

30 % av felsvaren. Den är egentligen ganska intetsägande. Barn som varit tysta eller 

sagt jag vet inte kanske inte alls kunde ordet, men de skulle lika väl kunnat ha en viss 

ordkunskap även om de inte förmedlade denna i testsituationen. De kanske valde att 

säga något enbart när de kände sig väldigt säkra på svaret.  
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Kategorierna annat och perseverationer säger inte heller något om barnets ordkunskap. 

Åtminstone är det svårt att säga något konkret om kategorin annat eftersom den är så 

spretig.  

 

Andra kategorier där det är svårt att fånga upp information kring barnens ordkunskap är 

benämner fel aspekt av bilden, visuella feltolkningar samt semantiska och/eller visuella 

fel. Kategorierna innebär per definition att deltagaren på något sätt missuppfattat 

uppgiften eller bilden. Däremot kan felsvaren säga något om deltagarnas kognitiva 

utveckling, eller närmare bestämt deras förmåga att tolka bilder, vilket är något som 

utvecklas med åldern (Bloom, 2000, s. 188–190). Felsvaren skulle dock även kunna 

tyda på att frågan är otydligt ställd och/eller att bilden är otydlig. Exempelvis kan hon i 

frågan Vad gör hon? vid målordet klappa (se Figur 4.12) misstolkas som att syfta på 

hunden istället för på flickan. Om barnet hade förstått uppgiften och bilden rätt hade 

responsen kanske kunnat ge information om barnets ordkunskap. I enstaka fall är sättet 

frågorna ställs på och hur målorden är illustrerade alltså en brist i testet som gör det 

svårt att säga något om ordkunskapen i dessa fall. Kategorin semantiska och/eller 

visuella fel är komplicerad eftersom man inte kan veta om responsen i första hand 

innebär en visuell feltolkning (vilket inte säger något om barnets ordkunskap) eller ett 

semantiskt relaterat fel.  

 

Kategorin byte av språk utgör en möjlig strategi som barnen kan använda när de inte 

kan ett ord på svenska. Eftersom vi i vår analys inte har tagit hänsyn till om det barnet 

säger på turkiska motsvarar det svenska målordet eller ej (eftersom det är det svenska 

ordförrådet vi ska bedöma och barnen inom projektet BiLI-TAS också testas på 

turkiska), säger kategorin dock inget om barnens ordkunskap.  

 

Den oundvikliga frågan blir då, hade det varit bättre att redan från början ha fokuserat 

på de kategorier som säger något om barnens ordkunskap (grupp A–D i Tabell 6.1) och 

placerat resten av felsvaren (grupp E i Tabell 6.1) i en slaskkategori? Tanken bakom det 

stora antalet kategorier var dock att även göra en deskriptiv studie där alla responser i 

största möjliga mån gick att placera in i en specifik kategori. Därför förekommer det 

även kategorier med relativt få förekomster i grupp A–D (Tabell 6.1). Dessa kategorier 

kan ge intressant information, speciellt om kategorisystemet tillämpas i en studie av 

barn både med och utan språkstörning. Barnen med språkstörning kan då exempelvis 

förväntas ge fler felsvar av typen fonologiska fel. 

 

6.2.2. Diskussion kring de kategorier som ger information om ordkunskap 

I föregående avsnitt har vi konstaterat att flera av kategorierna i studien inte säger något 

om deltagarnas ordkunskap (grupp E i Tabell 6.1). Hädanefter kommer vi därför att 

fokusera på och diskutera kring de kategorier som faktiskt säger något om ordkun-

skapen och hur den skiljer sig mellan de två åldersgrupperna och deltesterna. Det har 

konstaterats ovan att kategorierna transfer, fonologiska fel och inkompletta svar säger 

något om ordkunskapen. Dessa kategorier hade dock ett mycket litet antal förekomster 

och det är därför inte möjligt att dra några generella slutsatser angående dessa 

kategorier. De diskuteras därför inte i detta avsnitt. 

 
 Semantiskt relaterade fel 

I avsnitt 2.2.2 och 2.2.3 i bakgrunden beskrevs det syntagmatisk-paradigmatiska skiftet, 

vilket enligt många författare sker mellan 6 och 10 års ålder, hos såväl enspråkiga som 

flerspråkiga barn (Holmström m.fl., 2016; Namei, 2004). Forskarna är dock inte eniga 
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kring hur det här skiftet exakt går till. Perraudin & Mounoud (2009) diskuterar skiftet i 

ljuset av studier som bland annat visat att paradigmatiska relationer redan tidigt är lika 

viktiga som syntagmatiska, samt att syntagmatiska relationer spelar en viktig roll även 

hos äldre barn och vuxna. I denna studie uppvisade 7-åringarna fler taxonomiskt 

relaterade fel än 4-åringarna (Figur 5.5 och Figur 5.6), vilket tyder på att 7-åringarna på 

gruppnivå har påbörjat detta skifte (paradigmatiska och taxonomiska relationer syftar på 

samma fenomen. Värt att lyfta fram är dock att de taxonomiskt relaterade felen är 

vanligare än de tematiska associationerna hos båda åldersgrupperna (Figur 5.5 och Figur 

5.6). Det verkar alltså som att ordförrådet hos dessa barn redan vid 4 års ålder till stor 

del är organiserat utifrån paradigmatiska relationer. Detta trots att barnen är flerspråkiga 

och får mindre input på sina respektive språk och därmed skulle kunna förväntas gå 

igenom skiftet senare än enspråkiga barn. Dessa resultat tyder på att det syntagmatisk-

paradigmatiska skiftet inleds tidigare än vad andra studier visat (Holmström m.fl., 2016; 

Namei, 2004). 

 

Hos båda åldersgrupperna var det underkategorin samordnade fel som var vanligast 

bland de semantiskt relaterade felen. Detta är i linje med en tidigare studie av McGregor 

(1997) och hänger troligtvis samman med att barn lättare lär sig ord på basnivå (vilka 

ofta är samordnade) än på en över- eller underordnad nivå. Det betyder att ett barn 

exempelvis har lättare att lära sig ordet hund än ordet djur eftersom ordet hund befinner 

sig på basnivå. Detsamma gäller de grundläggande begreppen bil och båt som lärs in 

tidigare än ordet fordon. Dessutom är ord på basnivå mer frekventa i barns språkliga 

input än vad över- och underordnade koncept är, vilket också leder till tidigare inlärning 

(Bloom, 2000, s. 90).  

 

Om man försöker se en åldersutveckling bland de semantiskt relaterade felen verkar det 

som att de samordnade felen ökar från 4 till 7 års ålder, samtidigt som de överordnade 

felen samt association över ordklassgräns minskar (Figur 5.4). Detta kan tänkas bero på 

att ju äldre barnen blir desto mer medvetna blir de om vilken sorts svar som förväntas av 

dem. De förstår vilken ordklass som efterfrågas och att de bör vara tillräckligt specifika 

i sin benämning. Alltså undviker de responser som inte överensstämmer med frågan de 

fått och som de vet är överordnade målordet. I stället gissar de på något inom samma 

semantiska kategori och på samma hierarkiska nivå som målordet. 

 

De samordnade felen förekom betydligt oftare bland substantiven än bland verben. 

Anledningen till detta är troligtvis att många verb inte går att ordna i en hierarki där ett 

antal verb är underordnade ett annat verb, och därmed samordnade. Detta är fallet hos 

exempelvis verben vattna, posta och öppna. I vissa fall fungerar det dock att ordna 

verben hierarkiskt. Ett exempel på detta är verbet sopa, som är samordnat med bland 

annat dammsuga, moppa och damma. Dessa verb är alla underordnade verbet städa. 

Substantiv däremot är oftare lätta att ordna i en hierarki. Detta gäller särskilt konkreta 

substantiv, vilket är det enda som förekommer i testet. Exempel på detta är ordet uggla 

som är underordnat ordet fågel och ordet kofta som är underordnat ordet tröja.  
 

 Omskrivningar 

Gränsen mellan underkategorierna mer och mindre träffsäkra omskrivningar är relativt 

godtycklig. Vi har själva bestämt var denna skall gå. Det visade sig att det var betydligt 

fler mindre träffsäkra omskrivningar i båda åldersgrupperna sammanslagna, men på 

grund av subjektiviteten i denna uppdelning kan egentligen inga slutsatser inom en 

grupp dras från detta resultat. Däremot kan uppdelningen användas för att se om det 
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finns en åldersutveckling mellan 4- och 7-åringarna, eftersom man då har samma regler 

kring gränsdragning mellan underkategorierna i de båda åldersgrupperna. Detta har 

också gjorts och det visade sig då att bland 7-åringarna utgjorde de mer träffsäkra 

omskrivningarna nästan en dubbelt så stor andel som hos 4-åringarna (se Figur 5.14). 

Detta är ett väntat resultat då 7-åringarna har kommit längre i den kognitiva utveck-

lingen och därmed har lättare att både tolka bilderna och att sedan förmedla sitt budskap 

till mottagaren. En mer välslipad förmåga att leverera träffsäkra omskrivningar tyder 

inte nödvändigtvis på en bättre ordkunskap än hos ett barn som uttrycker samma sak 

men på ett mindre distinkt vis. Det kan dock ge en hint om att barnet har förmåga att 

sätta sig in i mottagarens situation och kan avgöra hur mycket information som krävs 

för att beskrivningen ska bli tillräckligt tydlig.  

 

En intressant aspekt som framkom i denna studie var att felsvar i form av omskrivningar 

förekom i betydligt högre andel i testets verbdel. Det var 4 gånger högre andel felsvar 

av denna typ i testets verbdel än i testets substantivdel, se Figur 5.3. Detta ligger i linje 

med en studie av Khoury m.fl. (2017) som också testat flerspråkiga förskolebarns 

ordförråd med CLT och sedan kategoriserat felsvaren. Khoury m.fl. kom fram till att 

just kategorin omskrivningar var betydligt vanligare i testets verbdel jämfört med testets 

substantivdel (16,3 % jämfört med 1 %). Även i en studie av McGregor (1997) var 

omskrivningar betydligt vanligare bland verben än bland substantiven. Detta skulle 

kunna tolkas som att omskrivningar helt enkelt lämpar sig bättre för verb än för 

substantiv. Alternativt att barn i västerländska kulturer är vana att bli tillfrågade att 

benämna objekt, men sällan handlingar. Kanske är det därför naturligt att barnen istället 

väljer att beskriva en handling med hjälp av flera ord? Detta hänger samman med den 

betydligt högre förekomsten av felsvar av typen ingen respons i testets substantivdel. 

Eftersom barn är vana att benämna substantiv med ett ord väljer de att inte svara alls när 

det inte kan ordet, istället för att försöka beskriva föremålet.  

 
 Nyordbildningar 

De flesta av felsvaren inom kategorin nyordbildningar förekom hos 7-åringarna. Detta 

visar att de äldre barnen har en större kunskap kring regler för nyordbildning i det 

svenska språket. Kategorin förekom endast i substantivdelen av testet. Detta beror 

troligtvis på att det är lättare att bilda nya ord för substantiv, såsom vägare istället för 

våg eller målarpenna istället för pensel. Betänk till exempel verben dricka, sitta och 

vakna. Det är mycket svårt att med hjälp av en avledning eller sammansättning skapa 

nya ord för dessa koncept. Eftersom flera av verben i testet dessutom redan är 

avledningar av substantiv (med hjälp av ändelsen -a) är det svårt att skapa en ny form 

för dessa verb. Exempel på detta är verben snöa och mata. 

 
 Gester 

Kategorin gester var betydligt vanligare hos 4-åringarna än hos 7-åringarna, vilket tyder 

på att det är mer naturligt för de yngre barnen att ta hjälp av andra kommunikations-

former än enbart den verbala för att förmedla sitt budskap till mottagaren. De äldre 

barnen kanske hellre väljer att meddela att de inte kan svaret. Hos 4-åringarna var 

kategorin gester ungefär 5 gånger vanligare i verbdelen jämfört med substantivdelen. 

Det beror sannolikt på att det är betydligt lättare att illustrera en handling med hjälp av 

en gest (exempelvis målordet nypa) än ett objekt (exempelvis målordet symaskin). 
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6.3. Framtida studier 

För att hitta eventuella kliniska markörer för språkstörning hos flerspråkiga barn, skulle 

en studie kunna göras där en grupp flerspråkiga barn med språkstörning och en annan 

utan språkstörning jämförs. Detta för att undersöka vilka felsvarskategorier som skiljer 

grupperna åt och därmed kunna hitta det som utmärker ordkunskapen hos barn med 

språkstörning.  

 

En annan intressant undersökning som redan har inletts av Josefin Lindgren och Buket 

Öztekin inom projektet BiLI-TAS är att jämföra varje deltagares resultat på den svenska 

delen av CLT med den turkiska delen av CLT. Eftersom underlag finns för båda 

språken går det att på individnivå bedöma det totala ordförrådet. På så vis får man en 

mer heltäckande bild av barnens ordkunskap. Detta gör att det går att identifiera 

individer som presterade lågt på båda testerna och därmed ligger i riskzonen för att 

diagnosticeras med språkstörning.  

 

En annan idé är att se över de bilder som genererat många visuella feltolkningar 

(exempelvis målordet knapp). Man skulle kunna ta fram ytterligare förslag på bilder för 

dessa målord och testa vilket av alternativen som fungerar bäst.  

 

Andra idéer är att testa fler åldrar och fler språkkombinationer än de som redan ingår i 

projektet BiLI-TAS (svenska, turkiska, arabiska och tyska). Förutom att studera 

deltagarnas felsvar på gruppnivå, skulle det dock även vara mycket intressant att titta på 

hur varje enskild deltagares felsvar fördelar sig. Finns det några skillnader mellan hur 

felsvaren fördelar sig mellan de deltagare som fått högst och de som fått lägst resultat på 

testet? Inom vilka kategorier finns i så fall dessa skillnader? 

 

 

6.4. Slutsatser 

Med hjälp av ordförrådstestet CLT har följande slutsatser dragits om svensk-turkiska 4- 

och 7-åringars ordförrådsutveckling, både vad gäller kvantitativa och kvalitativa 

aspekter av denna. 

 

6.4.1. Kvantitativ del 

7-åringarna hade fler korrekta svar än 4-åringarna vad gäller såväl förståelse som 

produktion av substantiv och verb. Båda åldersgrupperna fick högre resultat på 

förståelsedelarna än produktionsdelarna av testet (vad gäller såväl substantiv som verb). 

Resultatet hos både 4- och 7-åringarna (på gruppnivå) var aningen högre på substantiv-

delarna än på verbdelarna. Denna skillnad var signifikant men ytterst liten. På individ-

nivå visade det sig dock att 37 % av barnen fick lika höga eller högre resultat på 

verbdelarna av testet än på substantivdelarna.  

 

6.4.2. Kvalitativ del 

Felsvar av typen ingen respons, semantiskt relaterade fel och omskrivningar utgjorde 

tillsammans 70 % av alla felsvar. Övriga felsvarstyper utgjorde mellan 0,2 och 5,7 % av 

felsvaren vardera, se Figur 5.2. 

 

Det fanns en skillnad i hur felsvaren fördelade sig över kategorierna hos 4-åringarna 

jämfört med hos 7-åringarna. Denna skillnad verkar till stor del bero på 4-åringarnas 

bristande förmåga att tolka bilder och instruktioner. De hade nämligen fler felsvar inom 
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kategorierna visuella feltolkningar, benämner fel aspekt av bilden och semantiska 

och/eller visuella fel än 7-åringarna. Två vanliga felsvarstyper som dock inte berodde på 

denna bristande förmåga var byte av språk och gester. Dessa felsvarstyper tyder istället 

på att 4-åringar ofta använder alternativ till det svenska språket för att överföra sitt 

budskap. Gruppen 7-åringar använder också strategier för att överföra sitt budskap. De 

förlitar sig dock till större del än 4-åringarna på att beskriva det de vill säga eller på att 

skapa ett nytt ord för fenomenet. En annan skillnad mellan åldersgrupperna var att 7-

åringarna oftare än 4-åringarna gav responser som var taxonomiskt eller tematiskt 

kopplade till målordet. Anmärkningsvärt är dock att både 4- och 7-åringarna gjorde fler 

taxonomiskt relaterade fel (främst samordnade fel) än tematiska associationer. Detta 

eftersom det syntagmatisk-paradigmatiska skiftet enligt flera studier antas inträffa 

någon gång mellan 6 och 10 års ålder (Holmström m.fl., 2016; Namei, 2004). 4-

åringarna förväntades därför göra fler tematiska associationer, men låg inte långt efter 

7-åringarna vad gäller andelen taxonomiska fel. Detta resultat tyder på att det 

syntagmatisk-paradigmatiska skiftet inleds tidigare än vad andra studier visat. Något 

annat som skilde de båda åldersgrupperna åt var att 7-åringarna i större utsträckning än 

4-åringarna avstod från att svara när de inte kunde ett ord (kategorin ingen respons). En 

annan skillnad var att 7-åringarna till skillnad från 4-åringarna mycket sällan gav felsvar 

som var mycket svårtolkade eller till synes helt orelaterade till målordet (kategorin 

annat).  

 

Det fanns intressanta skillnader i hur respektive felsvarstyp fördelade sig mellan 

deltesterna. Omskrivningar förekom i mycket högre grad i testets verbdel. Detta skulle 

kunna ses som en effekt av att barn i västerländska kulturer är vana att bli tillfrågade att 

benämna objekt, men sällan handlingar. Detta hänger samman med den betydligt högre 

förekomsten av felsvar av typen ingen respons i testets substantivdel. Eftersom barn är 

vana att benämna substantiv med ett ord väljer de att inte svara alls när det inte kan 

ordet, istället för att försöka beskriva föremålet. Något annat som skiljde felsvarstyp-

ernas fördelning mellan verb- och substantivdelen av testet var att nyordbildningar 

endast förekom i testets substantivdel. Detta kan tänkas bero på att det helt enkelt är 

lättare att bilda nya ord för substantiv än för verb. Även taxonomiskt relaterade fel var 

betydligt vanligare i testets substantivdel, vilket kan bero på att substantiv är lättare att 

organisera hierarkiskt än verb. Gester däremot var vanligast bland verben, vilket 

troligtvis hänger samman med att det är betydligt lättare att illustrera en handling än ett 

objekt med hjälp av en gest.    

 

Denna studie visar att en kvalitativ analys av felsvaren i ett ordförrådstest ger intressant 

information kring barnens ordkunskap. Ett barn som fått ett lågt resultat rent poäng-

mässigt kan ändå ha en viss ordkunskap. Detta faktum går lätt förlorat om endast antal 

korrekta svar i ordförrådstestet bedöms. Felsvaren som barnen ger kan ge ledtrådar 

kring hur barnets mentala lexikon är organiserat. Man kan exempelvis se om barnet 

mestadels gör taxonomiska fel i förhållande till andelen tematiska fel för att få en känsla 

för om orden i barnets ordförråd gått igenom det syntagmatisk-paradigmatiska skiftet 

eller ej. Att ha förmågan att kunna producera mer träffsäkra omskrivningar, nyordbild-

ningar eller gester visar också på en viss nivå av ordkunskap. Felsvar av typen transfer 

kan också visa detta. Dessutom visar fonologiska fel och inkompletta svar på att barnet 

är på god väg att lära sig formen för ordet. 
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7. Tackord 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till vår engagerade handledledare Ute Bohnacker, 

professor i lingvistik vid Institutionen för lingvistik och filologi, som genom sin 

erfarenhet och gedigna kunskap inom flerspråkighet varit ett stort stöd i skrivande-

processen. Trots sin uppbokade kalender har hon alltid tagit sig tid, lyssnat på våra 

tankegångar och gett oss vägledning så att vi själva kunnat komma fram till svaren på 

våra funderingar. 

 

Vi vill även tacka Buket Öztekin, doktorand i lingvistik vid Institutionen för lingvistik 

och filologi, som varit till stor hjälp gällande att ta reda på ifall barnens responser har 

påverkats av strukturer från det turkiska språket.  

 

Tack även Anders Winman, professor vid Institutionen för psykologi, som hjälpt till att 

reda ut och få bukt med de mer komplexa delarna av statistiken i arbetet. 

 

Slutligen vill vi också tack Ketty Andersson, logoped, doktorand och tillika program-

direktör för logopedprogrammet vid Lunds universitet för alla tips på bra artiklar till 

arbetet.  
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Bilaga 1. Målord i Cross-linguistic Lexical Task (CLT) 

Nedan presenteras samtliga målord i alla fyra delar av Cross-linguistic Lexical Task 

(CLT) samt den fråga som ställts i samband med testning av respektive målord. De 

första två orden i respektive del är övningsord och räknas därmed inte vid bedömning. 

 

Förståelse 

Substantiv 

Nr. Målord Fråga 

1 myra Var är myran? 

2 säng Var är sängen? 

3 nyckel Var är nyckeln? 

4 kvast Var är kvasten? 

5 paraply Var är paraplyt? 

6 tunna Var är tunnan?  

7 höna Var är hönan? 

8 smörgås Var är smörgåsen? 

9 glasögon Var är glasögonen? 

10 fjäril Var är fjärilen? 

11 skjorta Var är skjortan? 

12 snigel Var är snigeln? 

13 fisk Var är fisken? 

14 vattenmelon Var är vattenmelonen? 

15 tändsticka Var är tändstickan? 

16 väst Var är västen? 

17 ekorre Var är ekorren? 

18 päron Var är päronet? 

19 moln Var är molnet? 

20 fågelbo Var är fågelboet? 

21 morot Var är moroten? 

22 cykel Var är cykeln? 

23 nål Var är nålen? 

24 linjal Var är linjalen? 

25 soffa Var är soffan? 

26 såg Var är sågen? 

27 port Var är porten? 

28 sköldpadda Var är sköldpaddan? 

29 skrivbord Var är skrivbordet? 

30 björn Var är björnen? 

31 svans Var är svansen? 

32 stege Var är stegen? 

 

 

Verb 

Nr. Målord Fråga 

1 koka Var kokar det? 

2 vinka Vem vinkar? 

3 plantera Vem planterar? 

4 vissla Vem visslar? 

5 dammsuga Vem dammsuger? 

6 plogar Vem plogar? 

7 raka Vem rakar sig? 

8 släcka Vem släcker elden? 

9 brista Var brister det? 

10 hamra Vem hamrar? 

11 gräva Vem gräver? 

12 sticka Vem sticker? 

13 drunkna Vem drunknar? 

14 städa Vem städar? 

15 sjunka Vad sjunker? 

16 plocka Vem plockar? 

17 brinna Var brinner det? 

18 rida Vem rider? 

19 riva Vem river? 

20 blinka Vem blinkar? 

21 skala Vem skalar? 

22 kamma Vem kammar sig? 

23 vispa Vem vispar? 

24 borra Vem borrar? 

25 lukta Vem luktar? 

26 lyssna Vem lyssnar? 

27 svettas Vem svettas? 

28 åka Vem åker skidor? 

29 bråka Vem bråkar? 

30 segla Vem seglar? 

31 stjäla Vem stjäl? 

32 köra Vem kör bil? 
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Produktion 

Substantiv 

Nr. Målord Fråga 

1 äpple  Vad är det här? 

2 fågel  Vad är det här? 

3 tröja  Vad är det här? 

4 näsa  Vad är det här? 

5 strumpa  Vad är det här? 

6 öra  Vad är det här? 

7 tiger  Vad är det här? 

8 yxa  Vad är det här? 

9 Regnbåge Vad är det här? 

10 knapp  Vad är det här? 

11 katt  Vad är det här? 

12 borste  Vad är det här? 

13 banan  Vad är det här? 

14 tak  Vad är det här? 

15 våg  Vad är det här? 

16 stjärna  Vad är det här? 

17 symaskin  Vad är det här? 

18 pensel  Vad är det här? 

19 rutschkana  Vad är det här? 

20 klocka  Vad är det här? 

21 kedja  Vad är det här? 

22 apelsin  Vad är det här? 

23 uggla  Vad är det här? 

24 hjärta  Vad är det här? 

25 lejon  Vad är det här? 

26 ballong  Vad är det här? 

27 elefant  Vad är det här? 

28 stövel  Vad är det här? 

29 strykjärn  Vad är det här? 

30 jordgubbe  Vad är det här? 

31 svamp  Vad är det här? 

32 pall  Vad är det här? 

 

Verb 

Nr. Målord Fråga 

1 bada  Vad gör hon? 

2 klappa  Vad händer här? 

3 dricka  Vad gör hon? 

4 posta  Vad gör han? 

5 läsa  Vad gör hon? 

6 dansa  Vad gör de? 

7 sitta  Vad gör han? 

8 fiska  Vad gör hon? 

9 spela piano  Vad gör han? 

10 klappa  Vad gör hon? 

11 vattna  Vad gör hon? 

12 gifta sig  Vad gör de? 

13 snöa  Vad händer här? 

14 steka  Vad gör han? 

15 gunga  Vad gör hon? 

16 sopa  Vad gör han? 

17 sy  Vad gör hon? 

18 halka  Vad gör han? 

19 öppna  Vad gör han? 

20 krypa  Vad gör babyn? 

21 duscha  Vad gör han? 

22 viska  Vad gör han? 

23 nypa  Vad händer här? 

24 vakna  Vad gör hon? 

25 sticka  Vad gör hon? 

26 bygga  Vad gör han? 

27 rita  Vad gör hon? 

28 smälta  Vad gör den? 

29 springa  Vad gör han? 

30 knyta  Vad gör hon? 

31 mata  Vad gör pojken? 

32 bita  Vad gör hunden? 
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Bilaga 2. Tabeller till den kvantitativa delen 

 

Antal korrekta svar i de fyra deltesterna (max 30 poäng) samt på hela testet (max 120 

poäng) hos respektive åldersgrupp, angivet i medelvärden, standardavvikelser (SD) och 

min- och maxvärden. 

    FÖRSTÅELSE 
 

PRODUKTION 
 TOTALT 

(max 120 p) 
  

Substantiv Verb 
 

Substantiv Verb 
 

(max 30 p) (max 30 p) 
 

(max 30 p) (max 30 p) 
 

Fyraåringar 

Medelvärde 21,9 19,7 

 

13,5 12,3 
 

67,5 

SD 4,8 5,0 

 

5,2 5,0 
 

6,4 

Min–Max 8–30 10–30 

 

3–23 5–24 
 

3–30 

Sjuåringar 

Medelvärde 28,1 26,6 

 

21,0 21,0 
 

96,6 

SD 2,6 2,8 

 

4,0 5,6 
 

5,1 

Min–Max 21–30 21–30 

 

10–26 8–29 
 

8–30 

 

 

Antal korrekta svar i förståelse- respektive produktionsdelarna av testet (max 60 poäng) 

hos respektive åldersgrupp samt totalt, angivet i medelvärden, standardavvikelser (SD) 

och min- och maxvärden. 

 

Förståelse 

(max 60 p.)  

Produktion 

(max 60 p.) 

 
Medelvärde SD Min–Max 

 
Medelvärde SD Min–Max 

4-åringar 41,6 9,4 18–60 

 

25,9 9,7 8–47 

7-åringar 54,7 5,1 42–60 

 

41,9 9,3 19–54 

Totalt 48,1 10,0 18–60 

 

33,9 12,4 8–54 

 

 

Antal korrekta svar i substantiv- respektive verbdelarna av testet (max 60 poäng) hos 

respektive åldersgrupp samt totalt, angivet i medelvärden, standardavvikelser (SD) och 

min- och maxvärden. 

 

Substantiv 

(max 60 p.)  

Verb 

(max 60 p.) 

 
Medelvärde SD Min–Max 

 
Medelvärde SD Min–Max 

4-åringar 35,5 9,3 13–53 
 

32,0 9,8 15–54 

7-åringar 49,0 6,4 31–56   47,5 7,9 30–58 

Totalt 42,3 10,5 13–56   39,8 11,8 15–58 
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Bilaga 3. Tabeller till den kvalitativa delen 

 

Antal och andel (%) felsvar i respektive kategori vad gäller hela produktionsdelen av 

testet (substantiv- och verbdel hopslagna) för de båda åldersgrupperna separat samt 

hopslagna. 

 
 

 

Antal och andel (%) felsvar i respektive kategori vad gäller produktionen av substantiv 

för de båda åldersgrupperna separat samt hopslagna. 

 
 

 

Antal och andel (%) felsvar i respektive kategori vad gäller produktionen av verb för de 

båda åldersgrupperna separat samt hopslagna. 
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Semantiskt relaterade fel 

Antal och andel (%) felsvar i respektive underkategori till semantiskt relaterade fel vad 

gäller hela produktionsdelen av testet (substantiv- och verbdel hopslagna) för de båda 

åldersgrupperna separat samt hopslagna. 

Hela testet 

TAXONOMISKT RELATERADE FEL 
 

TEMATISKA ASSOCIATIONER 

Totalt Överordnade 

fel 

Samordnade 

fel 

Underordnade 

fel  

Assoc. inom 

ordklass 

Assoc. över 

ordkl.gräns 

Assoc. till 

större helhet 

4-åringar 
Antal 37 88 1 

 
28 19 28 201 

Andel 18,4 % 43,8 % 0,5 % 
 

13,9 % 9,5 % 13,9 % 100,0 % 

7-åringar 
Antal 11 95 3 

 
15 3 22 149 

Andel 7,4 % 63,8 % 2,0 % 
 

10,1 % 2,0 % 14,8 % 100,0 % 

Totalt 
Antal 48 183 4 

 
43 22 50 350 

Andel 13,7 % 52,3 % 1,1 % 
 

12,3 % 6,3 % 14,3 % 100,0 % 

 

 

Antal och andel (%) felsvar i respektive underkategori till semantiskt relaterade fel vad 

gäller produktionen av substantiv för de båda åldersgrupperna separat samt hopslagna. 

Substantiv 

TAXONOMISKT RELATERADE FEL 
 

TEMATISKA ASSOCIATIONER 

Totalt Överordnade 

fel 

Samordnade 

fel 

Underordnade 

fel  

Assoc. inom 

ordklass 

Assoc. över 

ordkl.gräns 

Assoc. till 

större helhet 

4-åringar 
Antal 18 64 1  11 13 0 107 

Andel 9,0 % 31,8 % 0,5 %  5,5 % 6,5 % 0,0 % 53,2 % 

7-åringar 
Antal 1 66 3  6 2 0 78 

Andel 0,7 % 44,3 % 2,0 %  4,0 % 1,3 % 0,0 % 52,3 % 

Totalt 
Antal 19 130 4  17 15 0 185 

Andel 5,4 % 37,1 % 1,1 %  4,9 % 4,3 % 0,0 % 52,9 % 

 

 

Antal och andel (%) felsvar i respektive underkategori till semantiskt relaterade fel vad 

gäller produktionen av verb för de båda åldersgrupperna separat samt hopslagna. 

Verb 

TAXONOMISKT RELATERADE FEL 
 

TEMATISKA ASSOCIATIONER 

Totalt Överordnade 

fel 

Samordnade 

fel 

Underordnade 

fel  

Assoc. inom 

ordklass 

Assoc. över 

ordkl.gräns 

Assoc. till 

större helhet 

4-åringar 
Antal 19 24 0  17 6 28 94 

Andel 9,5 % 11,9 % 0,0 %  8,5 % 3,0 % 13,9 % 46,8 % 

7-åringar 
Antal 10 29 0  9 1 22 71 

Andel 6,7 % 19,5 % 0,0 %  6,0 % 0,7 % 14,8 % 47,7 % 

Totalt 
Antal 29 53 0  26 7 50 165 

Andel 8,3 % 15,1 % 0,0 %  7,4 % 2,0 % 14,3 % 47,1 % 
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Omskrivningar 

Antal och andel (%) felsvar i underkategorierna mer (+) respektive mindre (-) träffsäkra 

omskrivningar vad gäller hela produktionsdelen av testet (substantiv- och verbdel 

hopslagna) för de båda åldersgrupperna separat samt hopslagna. 

Hela testet 
Omskrivningar 

(+) 

Omskrivningar  

(-) 
Totalt 

4-åringar 
Antal 26 90 116 

Andel 22,4 % 77,6 % 100,0 % 

7-åringar 
Antal 29 44 73 

Andel 39,7 % 60,3 % 100,0 % 

Totalt 
Antal 55 134 189 

Andel 29,1 % 70,9 % 100,0 % 

 

 

Antal och andel (%) felsvar i underkategorierna mer (+) respektive mindre (-) träffsäkra 

omskrivningar vad gäller produktionen av substantiv för de båda åldersgrupperna 

separat samt hopslagna. 

Substantiv 
Omskrivningar 

(+) 

Omskrivningar  

(-) 
Totalt 

4-åringar 
Antal 5 23 28 

Andel 4,3 % 19,8 % 24,1 % 

7-åringar 
Antal 4 6 10 

Andel 5,5 % 8,2 % 13,7 % 

Totalt 
Antal 9 29 38 

Andel 4,8 % 15,3 % 20,1 % 

 

 

Antal och andel (%) felsvar i underkategorierna mer (+) respektive mindre (-) träffsäkra 

omskrivningar vad gäller produktionen av verb för de båda åldersgrupperna separat 

samt hopslagna. 

Verb 
Omskrivningar 

(+) 

Omskrivningar  

(-) 
Totalt 

4-åringar 
Antal 21 67 88 

Andel 18,1 % 57,8 % 75,9 % 

7-åringar 
Antal 25 38 63 

Andel 34,2 % 52,1 % 86,3 % 

Totalt 
Antal 46 105 151 

Andel 24,3 % 55,6 % 79,9 % 

  

 


