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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Language Assessment Remediation and Screening Procedure, LARSP, är ett 
screeningprotokoll för att tidigt upptäcka grammatiska svårigheter hos små barn. En 
svensk anpassning, Swe-LARSP, gjordes 2016 av Rosenberg och Mellenius men är i 
dagsläget inte utvärderad eller testad mot spontantal hos svenskspråkiga barn.  
 
Syfte: Syftet är att kvalitativt utvärdera steg III i Swe-LARSP: hur det fungerar att arbeta 
med protokollet i praktiken samt hur det fungerar att samla in spontantalsdata från barn i 
åldern 2;0–2;6 år.  
 
Metod: Studien inkluderade nio barn från tre förskolor i Umeå kommun. 
Datainsamlingen gjordes i enlighet med de riktlinjer som finns för LARSP. Deltagarnas 
spontantal spelades in, transkriberades och analyserades sedan enligt Swe-LARSP 
protokollet.  
 
Resultat: Resultatet visar att 12 av 16 strukturer på steg III i Swe-LARSP produceras av 
minst 44,4 % av barnen. Det finns åtta strukturer som inte ingår i protokollet men som 
används av minst 44,4 %. Två strukturer tillhörande steg IV i protokollet produceras av 
minst 44,4 % av barnen. En struktur används inte av något barn och bör övervägas att 
uteslutas från steg III.  
 
Slutsatser: Studiens resultat visar att de flesta strukturerna placerade på steg III i Swe-
LARSP produceras av de flesta av barnen. Det finns strukturer som bör övervägas att läggas 
till, tas bort eller flyttas från steg III i protokollet. Att samla in spontantalsdata från barn i 
åldern 2;0–2;6 år fungerar bra men kan kräva närvaro av en för barnet bekant person. 
Arbetet med LARSP är tidskrävande men ger en heltäckande bild av barnets grammatiska 
förmåga.  
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Inledning 

Om ett barn inte utvecklar sitt språk som förväntat kan detta vara tecken på en 
språkstörning (Nettelbladt & Salameh, 2007). I Sverige genomförs en uppföljning av 
barnets tal- och språkutveckling vid 2,5–3 års ålder av en sjuksköterska på 
barnavårdscentralen. Om barnet har svårt att klara uppgifterna kan det bli aktuellt för en 
logoped att göra en utredning av barnets språkliga förmåga (1177 Vårdguiden, 2018). 
Utredningen kan se ut på flera olika sätt. Ett alternativ kan vara att genomföra en 
spontantalsanalys. Detta innebär att samtal med barnet spelas in för att sedan analyseras. 
Spontantalsanalysen kan bidra med detaljerad information om barnets språkliga 
färdigheter samt ge en helhetsbild av kommunikationen, vilket i kombination med 
standardiserade tester kan ge värdefull information om på vilken språklig nivå barnet 
befinner sig (Hansson & Nettelbladt, 2007).  

En metod som bygger på analys av barns spontantal för att upptäcka eventuella 
grammatiska svårigheter är Language Assessment, Remediation and Screening 
Procedure, LARSP (Crystal, Fletcher & Garman, 1989). Det är ett kliniskt verktyg som gör 
det möjligt att skapa en profil av barnets grammatiska förmåga i förhållande till barnets 
kronologiska ålder. Verktyget är framtaget för engelskspråkiga barn. I dagsläget finns det i 
den svenska logopediska verksamheten inget standardiserat och normerat motsvarande 
verktyg för analys av spontantal. För att råda bot på detta gjordes nyligen en första 
anpassning av det engelska LARSP-protokollet, Swe-LARSP (Rosenberg & Mellenius, 
2016). Protokollet är uppbyggt av sju steg där de grammatiska strukturerna som kan 
förväntas av barn vid en viss ålder finns presenterade. Swe-LARSP bygger på tidigare 
forskning om typisk utveckling hos svenskspråkiga barn men har i nuläget inte testats och 
utvärderats. Ett första steg i utvärderingen av Swe-LARSP gjordes som ett examensarbete 
vid enheten för Logopedi, Umeå universitet under vårterminen 2017. I det examensarbetet 
var det steg IV i Swe-LARSP som stod i fokus (Bobacken & Carlin, 2017). Syftet med den 
här studien är att kvalitativt utvärdera steg III i Swe-LARSP samt att göra en utvärdering 
av hur det i praktiken fungerar att använda protokollet. Denna studie är således en 
fortsättning av utvärderingen av Swe-LARSP. 

Bakgrund 

Barns tidiga språkliga utveckling 

När det kommer till barns tidiga språkutveckling uppvisar barn i olika delar av världen 
mycket lika inlärningsmönster. De första ljuden är desamma oavsett i vilket land barnet 
föds. Barnet kommer att börja jollra, säga sina första ord och producera de första 
ordkombinationerna vid ungefär samma tidpunkt. Det tidiga språket liknar andra barns 
tidiga språk mer än det liknar det aktuella vuxenspråket (Håkansson, 2014).  

Barn utvecklar språk i samspel med sin omgivning. Språkutvecklingen kommer att 
formas både av biologiska faktorer och av det språkbruk som barnet möter i omgivningen. 
Språkinlärningen brukar beskrivas som en adaptiv process. Det innebär att barnet lagrar 
information som det fått genom upplevelser och erfarenheter och sedan i nya situationer 
anpassar sig efter den redan lagrade informationen. Barnets språkinlärning påverkas också 
av att barnets omgivning anpassar sig till barnet (Strömqvist, 2010). De vuxna ser tidigt 
barnet som en samtalspartner och tolkar barnets joller som tal. De anpassar även sitt eget 
tal efter barnets kognitiva nivå och språkliga förmåga. Detta är något som brukar kallas för 
barnanpassat tal. Ibland hävdas det att detta är ett fenomen som endast förekommer i 
västerländska kulturer, men det beror på hur begreppet definieras (Håkansson, 2014). 

Vissa av barnets språkliga förmågor kommer att utvecklas i en tidig ålder medan 
andra förmågor fortsätter att utvecklas hela livet. Uttal och grundläggande grammatisk 
förmåga tillhör den första gruppen medan ordförråd och pragmatiska färdigheter är 
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förmågor som fortsätter att utvecklas under hela livet. För att barnets språkförmåga ska 
utvecklas krävs det att barnets generella kognitiva förmåga uppnår vissa milstolpar. Ett 
exempel på en kognitiv milstolpe som är en viktig förutsättning för begreppsutveckling och 
ordinlärning är objektpermanens. Objektpermanens innebär att barnet börjar att 
viljemässigt kunna aktivera minnesrepresentationer av föremål som finns i dess 
omgivning. I det här stadiet kommer barnet att börja inse att ett föremål finns kvar och 
fortfarande existerar trots att barnet inte kan se det. Detta resulterar i att barnet kan börja 
se sig omkring och leta efter exempelvis en boll som rullat iväg. En annan viktig förmåga 
som kommer att ligga till grund för kommunikationen är delad uppmärksamhet. Delad 
uppmärksamhet (eng. joint attention) handlar om att kunna koordinera den egna 
uppmärksamheten med en annan persons uppmärksamhet. Barnet börjar förstå att det kan 
finnas ett förhållande mellan barnet själv, en annan person och ett objekt. Barnet kan till 
exempel titta och peka på ett objekt för att föräldern ska ge barnet objektet. Denna förmåga 
är nära sammankopplad med språkförmågan och andra kognitiva färdigheter (Hulme & 
Snowling, 2009). Delad uppmärksamhet är en förmåga som vanligtvis utvecklas i slutet av 
barnets första levnadsår (Strömqvist, 2010).  

Alla barn som har en typisk utveckling kommer att genomgå liknande språkliga 
utvecklingssteg. Ett av dessa steg innefattar en stor tillväxt av ordförrådet. Detta sker 
vanligen mellan ett och ett halvt och två års ålder och i samband med att barnet utvecklar 
böjningsmorfologi och grammatik. Denna period brukar omnämnas som ordförrådsspurt 
(Strömqvist, 2010). Ordförrådsspurten är dock omtvistad och det finns de som är kritiska 
till dess existens. Garner och Brent (2004) visade i sin studie att inte alla av de undersökta 
barnen genomgick någon ordförrådsspurt utan uppvisade en mer gradvis lexikal 
utveckling.  

Grammatik 

Den grammatiska beskrivningen av ett språk kan vara preskriptiv eller deskriptiv. Inom 
den preskriptiva grammatiken talar man om hur man bör uttrycka sig i skrift och tal och 
vad som är korrekt. En grammatik kan även vara deskriptiv. Det innebär att grammatiken 
beskriver språkets uppbyggnad utan att lägga in värderingar. Svenska Akademiens 
Grammatik, SAG (Teleman, Hellberg & Andersson 1999), strävar efter att uteslutande vara 
en deskriptiv grammatik.  

Morfologi är kunskapen om hur ord bildas och böjs. Ett morfem är den minsta 
betydelsebärande enheten i ett ord. De morfem som har ett rikare semantiskt innehåll 
kallas lexikala och återfinns i våra innehållsordklasser, substantiv, adjektiv och verb samt 
i viss mån adverb. De övriga morfemen är grammatiska och kan delas in i två 
underkategorier, fria och bundna grammatiska morfem. Fria grammatiska morfem kan till 
exempel vara prepositioner och hjälpverb. Bundna grammatiska morfem kan vara prefix 
eller suffix som sitter fast på ett lexikalt morfem, till exempel pluralisändelser och 
presensändelser (Håkansson & Hansson, 2007). Verbböjningen i svenskan är relativt enkel 
medan substantivböjningen är mer komplex (Josefsson & Platzack, 2004). I svenskan böjs 
substantiv efter numerus (singularis och pluralis), species (bestämd och obestämd form), 
och kasus. Idag har kasusböjningen reducerats till att endast gälla grundform och 
genitivform. När det gäller böjningar efter species och numerus finns det i svenskan ett 
komplext system för pluralböjningar. Det är de olika pluralböjningarna som ligger till 
grund för indelningen av de regelbundna substantiven i så kallade deklinationer (olika 
böjningsmönster). Verben i svenskan delas in i finita och infinita verb. En finit verbform 
kan stå som predikat i en sats och är böjt t.ex. vi spelar. Den infinita verbformen däremot 
måste kombineras med andra verb för att kunna stå som predikat t.ex. spela eller spelat. 
Verben delas likaså in i olika böjningsgrupper, så kallade konjugationer (Håkansson & 
Hansson, 2007). 

Syntax handlar om hur ord kombineras med varandra och bildar fraser och satser. 
Det står i fokus för den syntaktiska analysen. Fraserna bygger upp satserna i språket. Det 
finns olika typer av fraser: nominalfraser, adjektivfraser, prepositionsfraser, adverbfraser 
och verbfraser. Vilken grupp en fras tillhör bestäms av huvudordets ordklass. I vår hjärna 
finns lagrad information om hur vi kan kombinera olika ord till fraser som vi sedan kan 
använda för att bygga upp satser, huvudsatser eller bisatser (Bolander, 2001). Satserna i 
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svenskan kan också analyseras i form av satsdelar. De olika satsdelarna är: subjekt, 
predikat, objekt, adverbial samt i vissa fall agent och predikativ.  

Barns grammatiska språkutveckling  

Piaget och Vygotsky delar in barns kognitiva utveckling i olika stadier med såväl 
kvantitativa som kvalitativa skillnader. De har båda kommit fram till att det är svårt att 
finna tydliga språng i den kognitiva utvecklingen utan snarare handlar det om en gradvis 
förändring. Det kan visa sig genom att en viss språklig struktur förekommer allt oftare i 
barnets spontantal, men det är inte så att den helt plötsligt dyker upp och barnet därefter 
alltid använder strukturen (Håkansson & Hansson, 2007). 

Barn med normal kognitiv utveckling börjar kombinera ord till yttranden mot slutet 
av andra levnadsåret. Till en början kombinerar barnet främst två ord, tvåordsstadiet. De 
ord som ingår i dessa yttranden är för det mesta oböjda substantiv. Ett exempel på detta är 
mamma säng som skulle kunna betyda att mamma ska lägga sig i sängen eller att mamma 
sover. Det förekommer också tvåordsyttranden med verb (sova, springa), deiktiska ord 
(den, där), adverb (mindre, ner) och adjektiv (liten, gul). Även återkopplingsord (mm, ja, 
nä) förekommer (Strömqvist, 2010).  

När man talar om grammatisk utveckling hos barn så används ibland begreppet U-
formad utveckling. Det innebär att barnet tidigt kan producera en vuxenlik form av ett ord 
för att sedan producera en egen form och slutligen åter anamma den vuxenlika formen. Ett 
exempel kan vara att barnet först säger sprang för att sedan övergå till att säga springde 
och slutligen säger barnet sprang igen. Det som händer är att barnet når ett steg i 
utvecklingen där det börjar identifiera mönster i språket. Barnet börjar då övergeneralisera 
utifrån det system som barnet byggt upp och använder formen springde istället för sprang, 
som till en början var inlärt som en helhet utan analys. Senare i utvecklingen kommer 
denna övergeneralisering att avta (Håkansson & Hansson, 2007).  

Som vi nämnde tidigare kommer alla barn med normal kognitiv förmåga att utveckla 
sitt språk på ungefär samma sätt. I vilken ordning barnen lär sig strukturerna varierar 
beroende på barnets modersmål och hur det aktuella språket är uppbyggt. Barnen kommer 
dock att lära sig samma grammatiska strukturer inom en period på fyra till fem år. Om man 
jämför svenskan och engelskan med varandra så kommer de svenska barnen att lära sig 
böjning av substantiv tidigare än vad engelsktalande barn gör (Håkansson & Hansson, 
2007). Svenska barn förefaller att lära sig verbböjningar senare än substantivböjningar. 
Dock kommer den totala språkutvecklingen att gå med liknande hastighet för alla barn 
oavsett vilket språk som är deras första språk (Håkansson & Hansson, 2007) När det gäller 
barn som har mer än ett förstaspråk finns det många teorier om hur dessa barns språk 
utvecklas. Man kan inte likställa ett tvåspråkigt barns språkutveckling med ett barn som 
enbart har ett förstaspråk (Håkansson, 2003). De Houwer (2009) hävdar dock att 
enspråkiga och tvåspråkiga barn lär sig språk på ett mycket liknande sätt.  

Språkstörning hos barn 

Diagnosen språkstörning ges till barn som har en språkutveckling som är påtagligt 
försenad i jämförelse med jämnåriga, alltså där barnets språkliga nivå inte motsvarar 
barnets kronologiska ålder. Enligt klassifikationssystemet ICD 10 (International 
Classification of Diseases 1997) definieras språkstörning som:  

 
Störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste 
utvecklingsstadierna. Tillstånden kan inte direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, 
abnormitet i talapparaten, sensoriska störningar, psykisk utvecklingsstörning eller 
miljöfaktorer (Socialstyrelsen, 2017).  

 
Utredning och bedömning av barn med misstänkt språkstörning utförs av en logoped. 
Vanligtvis utförs bedömningen inte innan dess att barnet uppnått tre till fyra års ålder.  

Varför vissa barn drabbas av språkstörning är ännu oklart. Däremot har man kunnat 
urskilja vissa riskfaktorer exempelvis prematuritet, tillväxthämning, hög 
alkoholkonsumtion och rökning hos modern samt ärftlighet för språkliga svårigheter. Kön 
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kan också räknas som en riskfaktor då pojkar i högre utsträckning än flickor drabbas av 
språkstörning. Även barn som upplever bristande omsorg, till exempel brist på mänsklig 
kontakt och språklig stimulans, kan ha ökad risk för språkstörning. Enbart brister i 
hemmiljön är dock inte en orsak till språkstörning. 

Eftersom språkförmågan inte är en enhetlig förmåga utan kan delas in olika domäner 
kan även språkstörning specificeras beroende på vilken eller vilka språkliga domäner som 
påverkas. Det finns till exempel fonologiska, semantiska och grammatiska språkstörningar 
(Nettelbladt & Salameh, 2007). För vissa barn är det de grammatiska problemen som är 
mest framträdande. Vanligt förekommande grammatiska problem hos barn med 
språkstörning kan vara omissioner (utelämningar) och substitutioner (ersättningar). Det 
kan till exempel handla om utelämningar av subjekt, hjälpverb och kopula. De är också 
vanligt att dessa barn kan ha problem med ordföljd. Hos svensktalande barn handlar ofta 
huvudproblematiken om placeringen av verbet, då placering av negationen inte ofta är 
problematisk. De grammatiska svårigheterna kan delas in i orddomänen, frasdomänen, 
satsdomänen och textdomänen. För barn med en grammatisk språkstörning förefaller de 
största svårigheterna finnas i satsdomänen och textdomänen även om svårigheter även kan 
förekomma i de övriga två domänerna (Håkansson & Hansson, 2007). 

Att bedöma spontantal 

Det finns olika metoder för att bedöma ett barns språkförmåga. En av dem är att analysera 
barnets spontantal (Hansson & Nettelbladt, 2007). När man undersöker barns spontantal 
vill man helst göra det i en så naturalistisk miljö som möjligt. Enligt Tomasello och Stahl 
(2004) bör man använda ljudinspelning och/eller videoinspelning. Det bästa är att 
observera barnets interaktion med en förälder eller annan testledare. Två personer bör 
närvara vid testningen, en som sköter teknisk utrustning och en som interagerar med 
barnet (Tomasello & Stahl, 2004). Vid testning av barns spontantal blir situationen och 
kontexten viktig. För små barn kan det var lämpligt att utgå ifrån lek med leksaker för att 
locka fram tal (Hansson & Nettelbladt, 2007). Vilka stimuli som används i testsituationen 
med barnet kommer att påverka barnets talproduktion. Medan bilder huvudsakligen lockar 
fram benämning och kortare yttranden tenderar lek med dockor att locka fram ett mer 
aktivt deltagande från barnet och därmed fler typer av yttranden. Lek med dockhus 
uppmuntrar ett aktivt deltagande och kan ge en lingvistisk bredd i barnets yttranden 
(Muma, 1974).  

Fördelen med spontantalsbedömning är att man får en helhetsbild av barnets 
kommunikation. Spontantalsanalysen fångar i regel fler språkliga nivåer, jämfört med 
formella test. Det kan då ge en mer detaljerad bild av på vilken språklig nivå barnet befinner 
sig vilket ger information om lämplig intervention. Det kan även vara mindre belastade för 
barnet i jämförelse med testning med ett formellt testmaterial. Hansson och Nettelbladt 
(2002) menar även att barn under tre år kan ha svårt att delta i formell testning. En nackdel 
med spontantalsbedömning är att processen är tidskrävande. Det kan också vara svårt att 
styra vad barnet pratar om. Situationen blir inte heller standardiserad (Hansson & 
Nettelbladt, 2007).  

LARSP - Language Assessment Remeditation and Screening Procedure 

LARSP (Crystal, Fletcher, & Garman, 1989) är ett protokoll som är tänkt att kunna 
användas för att tidigt upptäcka språkliga svårigheter hos små barn. Det är ett 
screeningmaterial som består av sju steg. Varje steg beskriver detaljerat vilka grammatiska 
strukturer ett barn med typisk språkutveckling bör ha uppnått vid en viss ålder. Stegen är 
utformade för att den som utför testet ska kunna göra en omfattande och konsekvent 
lingvistisk analys av ett barns grammatiska förmåga (Maillart, Parisse, & Tommerdahl, 
2012). Därefter kan man sätta in en målinriktad intervention där man tränar specifikt på 
de strukturer som barnen ännu inte förvärvat (Crystal, Fletcher, & Garman, 1989). 

Protokollet i LARSP (se Bilaga 1) är uppbyggt av sex sektioner: först sektionerna A-
D, sedan en sektion för steg I – VII, och sist en summeringssektion (Crystal, 2012). I sektion 
A finns det möjlighet att spara tid vid analysen då man på ett enkelt sätt kan markera de 
yttranden som antingen är inkompletta eller ej gått att analysera. I sektion B sammanfattas 
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andelen responser som barnet givit vid inspelningen, alltså då barnet på något sätt reagerat 
på det som testledaren redan sagt. Sektion C används för att markera antalet spontana 
uttryck från barnet. Sektion D syftar till att beskriva hur testledarens reaktioner påverkar 
barnets yttranden. Efter dessa fyra sektioner kommer den del av protokollet där de olika 
utvecklingsstegen finns presenterade. Varje utvecklingssteg innehåller information om 
vilka grammatiska strukturer som förväntas av barnet. Längst ner i protokollet finns en 
sektion för sammanfattning av allt som skrivits in ovan under rubrikerna “Totalt antal 
meningar”, “Totalt antal meningar per yttrande” och “Genomsnittlig meningslängd” 
(Crystal, Fletcher & Garman, 1976).  

Datainsamlingen görs i en för barnet naturalistisk miljö, till exempel i hemmet eller 
på förskolan, genom lek. Samtalet som uppstår kring leken spelas in för senare 
transkription och analys enligt protokollet. För att få en tillförlitlig grammatisk analys av 
barnets tal bör datainsamlingen innehålla minst 50 yttranden från barnet. Som testledare 
bör man undvika att ställa ja/nej-frågor för att få barnet att berätta mer istället för att bara 
svara på frågan. En del av samtalet bör även handla om saker utanför det aktuella rummet 
(Boehm et al., 2005). Genom analysen med protokollet kan man sedan se i vilken 
utsträckning ett barn använder en viss typ av strukturer samt huruvida detta är 
åldersadekvat. I Browns stadiemodell utgår yttrandelängden från ord och morfem, medan 
man i LARSP utgår från element även om yttrandelängd (MLU) också tas i beaktning. 
LARSP har anpassats till många olika språk, bland annat franska, F-LARSP (Maillart et al., 
2012) och holländska, GRAMAT (Bol, 2012). 

Swe-LARSP 

I Sverige har man haft en diagnos för generell språkstörning sedan slutet av 1960-talet. 
Utredningen av barn vars språk inte utvecklas som förväntat görs av logopeder och är starkt 
influerad av amerikanska och brittiska tester samt tester från andra nordiska länder. En 
del av de tester som används är inte normerade och standardiserade för svenska barn, 
vilket är ett problem då man inte vet om de strukturer som används i utländska test även 
går att applicera på svenska barns språkutveckling (Hansson & Nettelbladt, 2002). Det 
finns några standardiserade grammatiktester för barn på svenska, till exempel GramBa. 
Det är dock baserat på bilder och inte spontantal som LARSP, och har en relativt smal 
målgrupp då det enbart är normerat för barn mellan 3 och 6 år.  

Det har gjorts en svensk anpassning av det engelska LARSP-protokollet som heter 
Swe-LARSP (Rosenberg & Mellenius, 2016). Swe-LARSP kan utgöra ett bidrag till 
bedömningen av svensk barnspråksutveckling. I dagsläget saknas en svensk översättning 
av termerna och därför används den engelska terminologin även i den svenska 
anpassningen. Protokollet (se Bilaga 2) är uppbyggt av en tabell där varje steg har en egen 
rad, där de olika grammatiska strukturerna som finns representerade är inplacerade. 
Stegen är indelade i sexmånadersintervaller där det första steget börjar på 0;9 år. Man 
delar in de olika strukturerna i underkategorier där steg 3–5 är identiska i sin 
kategorisering medan steg 1 och 2 samt steg 6 och 7 skiljer sig lite till utformningen.  
 
Steg I: Det första steget motsvarar åldrarna 0;9–1;6 år. Här finns ettordsyttranden 
representerade och de analyseras som enskilda satsdelar.  
Steg II: Detta steg motsvarar åldern 1;6–2;0 år. Här finns tvåordsyttranden som 
analyseras både på frasnivå och satsnivå. Det som förekommer på satsnivå är yttranden 
som äta gurka och hjälpa mig. På frasnivå förekommer yttranden som dum mamma och 
min nalle. Frågeorden som återfinns på detta steg är enligt författarna av Swe-LARSP 
valbara, barnet kan här formulera frågor där vissa element är utelämnade. T. ex kan barnet 
säga ä pappa? Istället för var är pappa?  
Steg III: På steg III, vilket är det här arbetets huvudfokus finns strukturer med tre ord per 
yttrande presenterade (se tabell 1). Åldrarna är 2;0–2;6 år. Yttrandena analyseras på både 
sats- och frasnivå liknande proceduren i steg II. De strukturer som finns placerade i steg 
III är:  
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Tabell 1. Strukturer placerade på steg III i Swe-LARSP. 

Command Question Statement Phrase Word 
 

V XY Q XY 
(Wh optional) 
 
AuxS (X) 

SVC 

VCA 

SVO 

VOA 

SVA 

Neg Vinfin 

VfinNeg. 

Other 

 

D Adj N 

Cop 

(Pr) DN 

V Part 

PronP/O 

AuxM/O 

Other 

Npl 

Ndef/gender 

Artindef/gender 

Vpres 

Vsup 

Vpret 

Ngen 

Adjagreement 

-astAdj: superlat. 

-areAdj: comp.  

      
 
Clause level (satsnivå) 
 
Command 
 

● V XY 

Verb X Y 
Kom hit nu 

 
Question 
 

● Q XY 

Question X Y 

Vem är det 

 

● AuxS   (X) 

Auxiliary Subject (X) 

Vill du (titta) 

 
Q (wh-words) är valbara (optional) i den svenska versionen av Swe-LARSP eftersom barns 
tidiga frågekonstruktioner kan ha vissa element som är utelämnade. Ett exempel på detta 
är att barn kan säga “ä de?” istället för “vad är det?”. Grunden för frågestrukturen finns där 
även om frågeordet saknas. I svenska ja/nej-frågor placeras verbet först i yttrandet. Ett 
exempel på detta är ”Sover hunden?”  
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Statement 
 

● SVC 

Subject  Verb  Complement 
Mamma  är  snäll 

 
● VCA 

Verb  Complement Adverbial 
Är  glad  nu 

 
● SVO 

Subject  Verb  Object 
Jag  äter  köttbullar 

 
● VOA 

Verb  Object  Adverbial 
Äta  glass  där 

 
● SVA 

Subject  Verb  Adverbial 
Pappa  går  där borta 

 
 

● Neg Vinfin 

Negation  Infinite Verb 

Inte åka 

 

 

● VfinNeg. 

Finite Verb Negation 

Vill inte 

● Other 

 
 
Phrase 
 

● D Adj N 

Determiner Adjective Noun 
En vit kanin 

 
● Cop 

Coplua 
är 

 
● (Pr) DN 

(Preposition) Determiner Noun 
(På)  det skåpet 
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● V  Particle 

Verb Part 
Gå  ut 
 

● PronP/O 

Pronoun personal/other 

jag/du 

 
● AuxM/O 

Auxiliary modal/other 

vill, kan, ska 

 

● Other 

Andra vanligt förekommande strukturer som barnet kan använda. 

 
Steg IV: Inom steg IV finns yttranden bestående av fyra ord eller mer placerade. Åldern 
vid detta steg är 2;6–3;0 år. Frågeord vid detta steg är fortfarande inte obligatoriska. 
Yttrandena analyseras både på sats- och frasnivå.  
Steg V:  Barnen som befinner sig på steg V är mellan 3;0 och 3;6 år gamla. Detta steg 
fokuserar främst på konjunktioner och subjunktioner för att skapa bisatser av det som 
barnet lärt sig producera under steg IV. Exempel på detta är: “Pappa åkte till farmor och 
fikade” eller “Du grät när hunden blev sjuk”. Vid denna ålder förekommer även satser där 
negationer placeras före det finita verbet, exempelvis “Där är dörren som inte går att 
öppna”. På frasnivå förekommer modifierande fraser (postmodifying phrases). De är oftast 
prepositionsfraser som placeras efter huvudordet i en nominalfras, exempelvis “Glassen 
från den lilla kiosken på hörnet smakar gott”. 
Steg VI: På steg VI, vilket motsvarar åldrarna 3;6–4;0, får barnet “poäng” för komplexa 
strukturer som är korrekt producerade medan strukturer som producerats felaktigt ger 
minuspoäng. Detta är alltså det första steget där barnen kan få minuspoäng. 
Steg VII: Från 4;6 år och framåt behandlas språket ur fler synvinklar än rent grammatiskt. 
Man tar då även hänsyn till diskurs, pragmatisk samtalsstil och syntaktisk förståelse 
(Boehm et al. 2005) 

I Swe-LARSP finns även en ordnivå som innehåller diverse morfologisk information 
och sträcker sig från steg II till steg V. Vi beskriver ordnivån mer detaljerat i relation till vår 
data, se sida 15. 

Innan den svenska anpassningen av LARSP kan börja användas i den kliniska 
verksamheten behöver det testas på svenska barn för att få ut normaldata som kan 
utvärderas i förhållande till strukturerna i protokollet. Arbetet med insamlingen av 
normaldata inleddes under vårterminen 2017 av logopedstudenterna Bobacken och Carlin 
vid Umeå Universitet. Resultatet av deras utvärdering visade att det finns strukturer 
placerade på steg IV i Swe-LARSP som barn konsekvent producerar men också att det finns 
strukturer som bör övervägas att tas bort från detta steg, då en minoritet av de testade 
barnen producerade dessa. De kom även fram till att några av barnen frekvent använda 
strukturer eventuellt borde läggas till i steg IV i Swe-LARSP. (Bobacken & Carlin, 2017). 
Detta examensarbete är en fortsättning i utvärderingen av den svenska anpassningen av 
LARSP-protokollet.   
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Syfte 

Syftet med studien är att kvalitativt utvärdera steg III i Swe-LARSP för att ta reda 
på om de grammatiska strukturerna som presenteras i protokollet förekommer i 
spontantal hos barn 2;0–2;6 år. Syftet är också att kvalitativt utvärdera hur det fungerar 
att samla in och undersöka spontantal hos barn i åldern 2;0–2;6 samt att utvärdera hur det 
fungerar att använda Swe-LARSP i praktiken enligt fem parametrar. 

Frågeställningar 

(1) Hur väl överensstämmer de grammatiska strukturerna i steg III i Swe-LARSP med de 
grammatiska strukturer som de testade barnen uppvisar?  
(2) Hur fungerar det att samla in och undersöka spontantal hos barn i åldern 2;0 till 2;6 
år? 
(3) Hur fungerar det att använda Swe-LARSP i praktiken enligt fem utvalda parametrar? 
(tidsåtgång, interaktion med barnet, behov av pedagog i rummet, förståelighet av barnets 
tal samt hur det fungerat att locka fram tal om saker utanför det aktuella rummet).  
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Metod 

För att utvärdera steg III i Swe-LARSP genomfördes en kvalitativ tvärsnittsstudie. Denna 
studiedesign möjliggör en djupare grammatisk analys av barnens tal och de strukturer som 
förekommer i detta. Det gör det även möjligt att finna strukturer i barnets tal som ännu ej 
är inplacerade på något steg i Swe-LARSP. Barnen som rekryterades till studien hade inga 
kända språkliga svårigheter eller andra diagnoser som påverkar tal- och språkutvecklingen. 
Samtliga barn hade svenska som enda modersmål, vilket var ett av kriterierna för att delta 
i studien.  Vår metod baserar sig på LARSP-manualen (Boehm et al., 2005) samt de 
riktlinjer som satts upp av Crystal et al. (1989) gällande användande och handhavande av 
LARSP. Metoden är även inspirerad av en tidigare utvärdering av Swe-LARSP steg IV 
(Bobacken & Carlin, 2017). 

Deltagare 

10 barn i åldrarna 2;0–2;6 från tre olika förskolor i Umeå kommun rekryterades. Strävan 
var att uppnå en så jämn könsfördelning som möjligt, men då antalet barn i rätt 
åldersspann var begränsat på de deltagande förskolorna kunde detta ej uppnås utan sju 
pojkar och tre flickor kom att delta. Av dessa uteslöts en pojke på grund av avbrutet 
deltagande och således för få yttranden. Slutligen ingick alltså nio barn i studien, sex 
pojkar och tre flickor. Enhetschefer/rektorer kontaktades per telefon cirka två månader 
före datainsamlingen och fick sedan vid behov mer information skriftligen via mail. Inför 
urvalet av barn informerades förskolepersonal och föräldrar om syftet och vad som 
efterfrågades (se bilaga 3). Förskolepersonalen valde ut barn som de fann lämpliga för 
studien och som uppfyllde kriterierna. Dessa barns föräldrar fick sedan lämna samtycke 
till deltagande skriftligt. Samtyckesformulär delades ut direkt till förskolorna ungefär en 
månad före datainsamlingen. I samband med datainsamlingen samlades 
samtyckesformulären in och numrerades. En sammanställning av deltagande barn 
presenteras i tabell 2. 

 
Tabell 2. Sammanställning av de rekryterade barnens ålder och kön. F=flicka, P=pojke. 
 

 P1 F2 P3 P4 P5 F6 P7 P8 F9 P10 

Ålder 
(år;månad) 

2;0 2;3 2;3 2;4 2;4 2;4 2;4 2;4 2;4 2;5 

 

Material 

Studien bestod av 10 ljudupptagningar à 30 minuter av 10 barns spontantal, varav en 
deltagare sedan kom att uteslutas under analysarbetet. Inspelningarna utfördes av 
testledarna i februari månad 2018 på tre olika förskolor i Umeå kommun. Inspelningarna 
gjordes med hjälp av en Zoom H1 och en telefon Samsung Galaxy A5. 
Inspelningsutrustningen placerades så att inte barnet skulle bli störd i leken av denna. 
Leken under inspelningen skedde kring ett dockhus med tillhörande möbler och dockor. 
Muma (1974) menar att situationsbunden lek kring ett dockhus uppmuntrar barnets 
spontantal och ger en bred lingvistisk variation i barnets tal då barnet kan relatera till det 
som leken handlar om. Dockhuset lånades från logopedmottagningen vid Norrlands 
Universitetssjukhus i Umeå efter tillstånd från enhetschef där. Efter varje 
inspelningstillfälle besvarades ett antal frågor i syfte att utvärdera hur det fungerat att 
interagera med barnet och hur det i praktiken fungerar att arbeta med Swe-LARSP. 
Frågorna specificerades i ett formulär (Se bilaga 4). 

 



 

11 
 

Genomförande 

Varje barn spelades in separat i ett avskilt rum på barnets förskola. Samtliga inspelningar 
gjordes på förmiddagen med två närvarande testledare och i vissa fall även en pedagog för 
att barnet skulle känna sig tryggt. Beslut om eventuell pedagognärvaro togs av 
förskolepersonalen. Samtliga inspelningar gjordes under fyra dagar i februari månad och 
vid varje förskolebesök spelades två till tre barn in. Testledarna ledde leken med barnet 
varannan gång och den andra testledaren höll koll på tiden, skötte teknisk utrustning samt 
räknade barnets yttranden. Testledare 1 ansvarade för att interagera med barnet och skapa 
en god leksituation. Samtalet kretsade både kring leken men också kring saker i rummet, 
intressen, familj och barnets kompisar. Varje inspelningssession varade ca 30 minuter. I 
enstaka fall då barnet uppfattades som mycket blygt deltog pedagogen i leken till en början, 
i övriga fall kunde pedagogen bara sitta med i rummet eller så krävdes ingen pedagog alls. 
I vissa fall utnyttjade vi att rummet hade fönster och samtalade då även om saker som fanns 
utomhus. Efter avslutad inspelning besvarades följande frågor av den som lett samtalet (se 
Bilaga 4): 
 

• Hur väl gick det att interagera med barnet? 
• Behövdes en pedagog med i rummet? Ja/nej? Hela besöket/delar av besöket? 
• Hur väl förstod du vad barnet sa? 
• Hur gick det att samtala om saker utanför det aktuella rummet? 

 

Frågorna utformades för att på ett likvärdigt sätt kunna jämföra de 
olika inspelningssituationerna med varandra samt kunna utvärdera arbetssättet efter 
genomförd datainsamling. Efter genomförd transkription och analys noterades också den 
totala tidsåtgången för efterarbetet i formuläret.   

Databehandling 

Efter avslutad inspelning transkriberades varje inspelning ortografiskt. Inför analysen 
numrerades de yttranden som bedömdes ligga på steg III eller högre i Swe-LARSP från 1 
och framåt. Yttranden som bedömdes ligga på en lägre språklig nivå fördes i en andra 
genomgång in i protokollet, men numrerades inte. Vid avidentifiering av materialet 
tilldelades varje barn en kod i form av ett löpnummer. 

Etiska överväganden 

Deltagandet i studien var frivilligt och barnen, föräldrarna eller pedagogerna kunde när 
som helst avbryta deltagandet. Samtycke inhämtades skriftligen av barnets 
vårdnadshavare genom samtyckesformulär som delades ut av förskolans personal. 
Deltagandet var anonymt och samtyckesblanketter (se bilaga 5), transkriptioner och 
ljudupptagningar har kodats och hanterats konfidentiellt. Testledarna strävade efter att 
undvika obehag och stress och göra inspelningssituationen till en trevlig erfarenhet för 
barnet. 

Dataanalys 

Varje transkription analyserades enligt Swe-LARSP för att undersöka hur väl de 
producerade strukturerna stämde överens med strukturerna placerade på steg III i 
protokollet. Enligt den engelska LARSP-manualen bör man ha 30 minuter inspelat 
material från varje barn för att få ihop minst 50 yttranden. Den franska anpassningen av 
LARSP, F-LARSP (Maillart et al., 2012) hävdar dock att 20 minuters inspelning och 50 
analyserbara yttranden kan räcka för att göra en fullgod grammatisk analys. Några av 
barnen var mer tystlåtna än andra och vi då tog beslutet att transkribera hela inspelningen. 
Vi valde att inte ta bort de första tio minuterna av inspelningen, som Crystal et al. (1989) 
rekommenderar, eftersom vi innan analysen påbörjades inte var säkra på om vi skulle få 
ihop 50 analyserbara yttranden.  
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Vi valde att använda 4 barn som en gräns för hur många barn som bör producera en 
struktur för att den ska inkluderas i ett steg. Det motsvarar 44 % vilket är lägre än den 
procentsats som används i GRAMAT (Bol, 2012) men högre än den procentsats som delvis 
använts i F-LARSP (Maillart et al, 2012). 

I ett första skede numrerades de yttranden som ansågs vara analyserbara enligt steg 
III eller högre i Swe-LARSP. Yttranden som var ofullständiga, oförståeliga eller 
grammatiskt inkorrekta markerades i transkriptionen och sedan även på protokollet för 
varje barn. Varje yttrande analyserades sedan på sats-, fras- och ordnivå. Behandlingen av 
dessa tre nivåer gjordes samtidigt för varje yttrande. En tabell för vilka yttranden barnen 
gjorde registrerades i Microsoft Excel, där varje barn fick ett blad, för att sedan överföras 
till en digitaliserad version av Swe-LARSP. I denna tabell noterades även yttrandets 
nummer för att detta skulle gå lätt att återfinna vid behov. I de fall barnets yttrande inte 
gick att placera under någon befintlig struktur noterades strukturen för att se om det fanns 
någon struktur som barnen producerar frekvent och som eventuellt bör läggas till i Swe-
LARSP. 

Vanligtvis i handhavandet av LARSP beräknas MLU, Mean Length of Utterances. Vi 
valde dock att inte göra detta då syftet med vår studie var att utvärdera de befintliga 
strukturerna som placerats på steg III i Swe-LARSP.   

Reliabilitet 

Den testledare som lett samtalet transkriberade också den inspelningen. Vid tveksamheter 
lyssnade studiens båda författare på vissa yttranden och avgjorde tillsammans hur det 
borde transkriberas. Analysarbetet gjordes av båda testledarna tillsammans då det är ett 
krävande arbete som kräver stor noggrannhet. Under analyserna fanns även ljudfilerna 
tillgängliga för att vi skulle kunna lyssna igen om transkriptionerna gav upphov till 
osäkerhet. Vid komplexa yttranden eller frågetecken kring analysen diskuterades och 
analyserades dessa tillsammans med studiens handledare.    
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Resultat 

Efter analys av varje barns spontantal gjordes en sammanställning i ett Swe-LARSP 
protokoll, vilket gav varje barn en grammatisk profil se (bilaga 6–14). I profilen kan man 
se vilka strukturer som barnet producerar samt hur pass frekventa dessa är. Det fanns en 
stor variation i antal yttranden, vilket kan ses i Tabell 3. Samtliga inspelningar gav betydligt 
fler yttranden än de 50 som enligt Boehm et al. (2005) krävs för en tillförlitlig analys. Då 
all terminologi i protokollet är på engelska har även vi valt att använda dessa termer vid 
redovisningen av resultatet. 

 
Tabell 3. Sammanställning av deltagarnas ålder, antal yttranden samt antal olika strukturer 
producerade på steg III 
 P1 F2 P3 P5 F6 P7 P8 F9 P10 

Ålder (år;mån) 2;0 2;3 2;3 2;4 2;4 2;4 2;4 2;4 2;5 

Antal yttranden 295 204 302 333 239 164 145 192 249 

Antal olika strukturer 
producerade på steg 
III 

13 10 2 9 7 9 8 11 14 

 

Förekomst och frekvens av strukturer 

I tabellerna 4, 5, 6 och 7 presenteras de producerade strukturerna på sats-, fras- och 
ordnivå. De strukturer som inte fanns med i protokollet men som ändå producerades av 
fyra eller fler av barnen presenteras i tabell 8. Dessa kan återfinnas under Other i den 
grammatiska profilen.  

Clause level (satsnivå) 

Satsnivån kan delas in i tre underkategorier, Command, Question och Statement. 
Command innebär att barnet begär något, Question att barnet frågar något och Statement 
att barnet berättar något. Det finns tre strukturer som ingår i Command och Question på 
steg III i Swe-LARSP-protokollet. Av dessa produceras två strukturer av fyra barn eller fler. 
Både V XY och Q XY producerades av 66,7 % av barnen medan inget av barnen producerade 
AuxS (X). AuxS (X) når således inte upp till gränsen för att inkluderas i steget (se Tabell 4). 
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Tabell 4. Antal förekommande strukturer på satsnivå steg III (Command, Question). 

 Command Question  

 V X Y Q X Y AuxS (X) 

P1 1 2 0 

F2 1 3 0 

P3 0 0 0 

P5 0 3 0 

F6 4 2 0 

P7 2 0 0 

P8 0 0 0 

F9 3 2 0 

P10 2 1 0 

Andel barn som  
producerar strukturen (%) 

66,7 66,7 0 

 
Det finns sju strukturer som ingår i Statement på steg III. Av dessa produceras sex 
strukturer av fyra barn eller fler (se Tabell 5). SVC förekommer hos 77,8 % av barnen, SVO 
förekommer hos 88,9 % av barnen, SVA förekommer hos 100% av barnen, VOA 
förekommer hos 44,4 % av barnen och NegVinfin förekommer hos 55,6 % av barnen. Två av 
strukturerna, VCA och VfinNeg, förekommer ibland med ett tillagt subjekt. De betecknas då 
som SVCA och SVfinNeg, strukturer som i dagsläget är placerade på steg IV. Det är 22,2 % 
av barnen som producerar VCA med ett tillagt subjekt. VfinNeg produceras med eller utan 
tillagt subjekt av 77,8 % av barnen. Other är en kategori för alla de yttranden som inte faller 
in i någon av strukturerna på steg III i Swe-LARSP. 

 
Tabell 5. Antal förekommande strukturer på satsnivå steg III (Statement) 

 Statement       

 SVC SVO SVA VCA VOA NegVinfin VfinNeg Other 

P1 3 18 19 0 2 1 2 26 

F2 1 9 12 0 0 0 1 15 

P3 0 0 1 0 0 0 0 2 

P5 4 11 18 1 0 0 6 23 

F6 0 3 4 0 1 0 0 1 

P7 1 6 5 0 0 2 1 6 

P8 2 1 3 0 1 1 1 9 

F9 8 1 9 0 0 2 3 42 

P10 1 5 7 1 2 3 4 17 

Andel barn 
som 
producerar 
strukturen 
(%) 

77,8 88,9 100 22,2 44,4 55,6 77,8 - 

 

Phrase level (frasnivå) 

Det finns totalt sex olika strukturer som tillhör frasnivån placerade på steg III (se Tabell 6). 
Av dessa produceras fyra strukturer av fyra barn eller fler. PronP/O förekommer hos 100 % 
av barnen, Cop förekommer hos 77,8 % av barnen, V Part förekommer hos 88,9 % av 
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barnen och AuxM/O förekommer hos 66,7 % av barnen. Det finns två strukturer som inte 
når upp till gränsen för att inkluderas i steget. Dessa är D Adj N och (Pr) DN som båda 
endast förekommer hos 22,2 % av barnen. Även på frasnivå finns det yttranden som inte 
faller in i någon av strukturerna på steg III i Swe-LARSP; dessa placeras under Other. 
 

Tabell 6. Antal förekommande strukturer på frasnivå steg III (Phrase level) 

 D Adj N (Pr) DN Pron P/O Cop V Part Aux M/O Other 

P1 1 0 34 5 5 0 2 

F2 0 0 36 2 2 12 6 

P3 0 0 2 0 0 0 0 

P5 0 1 81 13 5 8 6 

F6 0 0 12 0 15 0 4 

P7 0 0 48 1 2 1 1 

P8 0 0 26 4 2 3 3 

F9 0 0 79 20 4 35 4 

P10 1 1 18 5 7 3 4 

Andel barn som 
producerar 
strukturen (%) 

22,2 22,2 100 77,8 88,9 66,7 - 

 

Word level (ordnivå) 

På Word level finns åtta strukturer representerade i Swe-LARSP-protokollet (se Tabell 7). 
Dessa är alltså inte begränsade till steg III utan sträcker sig från steg II till steg V. Av dessa 
produceras sex strukturer av fyra eller fler av de barn som ingick i studien. Npl förekommer 
hos 77,8 % av barnen, Ndef/gender förekommer hos 100 % av barnen, Artindef/gender förekommer 
hos 88,9 % av barnen, Vpres förekommer hos 88,9 % av barnen, Vsup och Vpret förekommer 
båda hos 66,7 % av barnen. De strukturer som förekommer hos färre än fyra av de barn 
som ingick i studien är Ngen på 22,2 %,  Adjagreement på 33,3 %  och Adjcomp som producerades 
av 11,1 % av barnen. 

 
Tabell 7. Antal förekommande strukturer på ordnivå (Word level) 

 Npl N 

def/gender 

Art 

indef/gender 

Vpres Vsup Vpret Ngen Adj 

agreement 

P1 13 57 21 28 3 2 2 0 
F2 0 16 11 12 0 1 0 0 
P3 13 21 0 0 3 0 0 0 
P5 5 45 3 16 3 0 1 1 
F6 12 48 1 1 3 0 0 1 
P7 0 16 8 7 1 2 0 0 
P8 4 11 2 4 0 2 0 0 
F9 1 17 5 6 0 4 0 0 
P10 9 20 12 5 1 1 0 2 
Andel barn 
som 
producerar 
strukturen (%) 

77,8 100 88,9 88,9 66,7 66,7 22,2 33,3 
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Other 

Under analysarbetet framkom det att det fanns ett antal strukturer under rubriken Other 
som producerades av fyra eller fler av barnen. Det handlar om strukturer på både satsnivå 
och frasnivå och dessa presenteras i Tabell 8. Vi har valt att beskriva strukturerna lite mer 
ingående i kommande stycke samt presentera några exempel från våra insamlade data. 
Vilka av strukturerna som bör övervägas att läggas till i Swe-LARSP kommer att tas upp i 
diskussionen. 
 
SA. Är en struktur som producerades av åtta av barnen vid minst ett tillfälle. Det innebär 
att barnet inleder yttrandet med ett subjekt som sedan följs av ett adverbial. 
 
S  A 
Mormor  också 
Han  där  
 
VA. Denna struktur producerades av fem av barnen som ingick i studien. Strukturen består 
av ett verb följt av ett adverbial.  
 
V  A 
Krama  där 
Äta   lite 

 
Interjektion X. Strukturen användes av sju av barnen och innebär att yttrandet inleds 
med en interjektion som sedan följs av ett valfritt element (X). Denna struktur förekommer 
i hög frekvens hos vissa av de sju barnen och produceras som mest 19 gånger av ett barn.  
 
Interjektion X 

Ja  huset 
Nej  mamman 

 
AVO. Är en struktur som består av tre element. Fyra av barnen använde sig av denna 
struktur vid något tillfälle. Strukturen inleds med ett adverbial, följt av ett verb och med 
objektet sist.  
 
A  V  O 
Också  laga  mat 
Också  ha  byxor 

 
AVS. Denna struktur producerades av fem av barnen vid minst ett tillfälle. Strukturen 
inleds med ett adverbial som följs av ett verb och avslutas med ett subjekt.  
 
A  V  S 
Nu  kan  han 
Här  kommer  jag 

 
Den/det här/där (X). Detta är den enda strukturen på frasnivå som producerades av 
minst 44,4 % av barnen och således kan övervägas att läggas till i protokollet. Fem av 
barnen använde sig av denna struktur vid något tillfälle. Frekvensen varierar mellan en till 
trettiofem gånger per barn. Yttrandet består av ett demonstrativt pronomen den/det 
här/där som kan följas av ytterligare ett element (X).  
 
Den/det  här/där  (X)   
Det  där 
Den  här  lampan    
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Tabell 8. Frekvent förekommande strukturer som ej finns med i Swe-LARSP samt 
frekvens av dessa  

 Statement    Phrase 

 SA VA Interjektion 
(X) 

AVO AVS Den/det 
här/där (X) 

P1 8 6 7 2 1 0 
F2 1 0 3 1 3 2 
P3 0 0 0 0 0 0 
P5 4 0 19 1 0 35 
F6 2 14 8 0 0 0 
P7 4 1 4 2 0 1 
P8 1 0 2 0 1 0 
F9 6 3 4 0 1 25 
P10 5 6 0 0 4 8 
Andel barn som 
producerar 
strukturen (%) 

88,9 55,6 77,8 44,4 55,6 55,6 

Nästkommande stadie (steg IV) 

Under analysarbetet framgick det också att vissa av barnen producerade strukturer som i 
dagsläget tillhör steg IV i Swe-LARSP protokollet (se Tabell 9).  
 

Tabell 9. Frekvent förekomna strukturer på steg IV 

 Clause Phrase 

Barn SVfinNeg cX 

P1 0 12 

F2 1 5 

P3 0 0 

P5 6 13 

F6 0 0 

P7 0 4 

P8 1 3 

F9 3 14 

P10 1 4 

Andel barn som producerar 
strukturen (%) 

55,6 77,8 

 
 
SVfinNeg. En struktur på satsnivå som producerades av fem av barnen och förekom en till 
sex gånger per barn. Strukturen inleds med ett subjekt följt av ett finit verb och en negation. 
I vissa fall följs strukturen av ytterligare ett element (X).  
 
S  Vfin  Neg  (X) 
Jag  vet   inte  
Han  får  inte  det 
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cX. Denna struktur hör i dagsläget till frasnivån på steg IV och producerades av totalt sex 
barn i vår studie. Det är en sammankoppling av två fraser med någon form av koordination, 
exempelvis “och” eller “eller”. I vårt material förekommer främst koordinationen “och”. 
Den gemena bokstaven c står för koordination och X står för ett annat element som i vissa 
fall innefatta flera ord.  
 

 
c  X 
och  spaghetti 
och  mamman 

Tidsåtgång 

Tidsåtgången för transkriptionen och analysen varierade mellan de olika barnen vilket 
presenteras i tabell 10. Den kortaste totaltiden var 4 timmar och 4 minuter medan den 
längsta totaltiden var 8 timmar och 58 minuter. Även om vi inte kan se något direkt 
samband mellan transkriptionsordningen och den totala tidsåtgången så kan testledarnas 
vana av att använda protokollet ha inverkat. Andra faktorer som kan ha påverkat den totala 
transkriptions- och analystiden är antal yttranden och barnens fonologiska färdigheter.  
 

Tabell 10. Tidsåtgång transkription och analys 

Barn Transkriptionstid 
(min) 

Analystid 
(min) 

Total 
tid 
(min) 

Total 
tid  
(h:m) 

Transkriptions-
ordning (1–9) 

P1 230 308 538 8:58 3 
F2 190 211 401 6:41 2 
P3 180 146 326 4:26 9 
P5 227 203 430 7:10 8 
F6 182 130 312 5:12 5 
P7 134 113 247 4:07 4 
P8 136 108 244 4:04 7 
F9 163 153 316 5:16 6 
P10 162 356 518 8:38 1 

Medelvärde 
(h:m): 

6:10  

Medianvärde 
(h:m): 

5:16  

Att samla in spontantalsdata 

En frågeställning inför studien var hur det skulle gå att samla in spontantal hos barn i 

åldern 2;0–2;6 år baserat på fem parametrar (se Bilaga 4). Resultatet visar att sju av tio 

barn hade behov av att ha en pedagog närvarande i rummet under hela eller delar av 

testningen. Fem av tio barn interagerade väl från början av besöket, medan fyra barn var 

lite mer blyga.  Ett barn ville inte samspela med varken testledare eller närvarande 

pedagog. Detta barn kom sedan att uteslutas på grund av för få yttranden.  Pedagogen var 

i regel inte delaktig i leken eller samtalen, men i något enstaka fall behövde barnet stöttning 

för att komma in i leken och börja samspela med testledaren.  

Det fanns en stor individuell variation gällande hur väl vi som testledare kunde förstå 

barnet i leksituationen. I fyra av fallen upplevde vi att det gick att förstå i princip allt barnet 

sa. För ytterligare fyra av barnen gick det att delvis förstå barnens tal, ibland med hjälp av 

kroppsspråket i situationen. Det var ett barn som vi upplevde som mycket svårförståeligt 
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på grund av fonologiska svårigheter. Gällande det barn som uteslöts går det inte att göra 

en bedömning av förståeligheten. 

 
  



 

20 
 

Diskussion 

Syftet med den här studien var att kvalitativt utvärdera steg III i Swe-LARSP, att undersöka 
hur det fungerar att samla in spontantalsdata från barn i åldern 2;0–2;6 år samt att 
utvärdera hur det fungerar att arbeta med protokollet i praktiken. Nedan följer en 
diskussion om resultatet innehållande individuella variationer, strukturer med låg 
förekomst, steg III i relation till nästkommande steg samt övriga strukturer med hög 
förekomst. Vidare diskuteras också hur det fungerat att arbeta med Swe-LARSP protokollet 
och hur det fungerat att samla in spontantal hos barn i 2;0–2;6 år.  En metoddiskussion 
och begränsningar med studien följer därpå, och till sist presenteras studiens slutsatser.  

Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visar att det finns strukturer placerade på steg III i Swe-LARSP som 
inget eller väldigt få av barnen använder sig av och det kan därför diskuteras huruvida dessa 
bör inkluderas i steget eller ej. Resultatet visar också att det finns strukturer som vissa av 
barnen producerar frekvent men som inte finns med i det befintliga protokollet.  Trots detta 
ses ändå att majoriteten av barnen producerar de flesta av strukturerna som finns 
placerade på steg III i Swe-LARSP. Att samla in spontantalsdata från barn i åldern 2;0–2;6 
år fungerar generellt bra.  

Individuella variationer 

Även om den generella språkliga utvecklingen ser ungefär likadan ut för de flesta barn så 
är det viktigt att komma ihåg att det finns stora individuella skillnader även hos barn med 
en typisk utveckling (Berman & Lustigman, 2012). I vår studie kunde man se att det fanns 
både likheter och skillnader i barnens grammatiska utveckling. Framförallt ett av barnen, 
P3, stack ut då han enligt analysen befann sig på en betydligt lägre grammatisk nivå än de 
övriga barnen som ingick i studien. Detta barn producerade endast två av strukturerna på 
steg III i protokollet vilket kan jämföras med det barn som använde flest strukturer och då 
producerade 14 av strukturerna på steg III. Övriga barn använde sig av 7–13 av 
strukturerna som ingår i steget (se Tabell 3).  

Vad gäller antal yttranden så fanns det också en skillnad mellan de olika barnen. Barn 
P5 hade 333 yttranden medan barn P8 endast hade 145 yttranden (se Tabell 3). En 
anledning till variationen kan vara barnens olika personligheter och hur de reagerar på att 
möta nya, för dem okända människor. Vissa av barnen började samtala med testledarna 
direkt medan andra var mer tystlåtna och tog tid på sig att komma igång med leken och 
samtalet. Det förefaller dock inte finnas något samband mellan antal yttranden och 
barnens grammatiska utvecklingsnivå. Vissa av barnen med färre yttranden producerade 
ändå fler strukturer på en högre grammatisk nivå än de barn som hade flest yttranden (se 
Tabell 3). 

Eftersom att mycket kan förändras i barns grammatiska utveckling under sex 
månader så skulle man kunna förvänta sig att det yngsta barnet i studien skulle befinna sig 
på en lägre grammatisk nivå än de äldre barnen. Detta stämmer dock inte överens med 
resultatet. Barn P1 som är yngst producerar näst flest antal olika strukturer på steg III alltså 
fler än samtliga äldre barn med undantag för det allra äldsta barnet. Detta visar alltså på 
stora individuella skillnader i den språkliga utvecklingen även hos barn med en typisk 
utveckling.  

Vidare kan man också se en stor variation i transkriptions- och analystid för de olika 
barnens tal (se Tabell 10). Detta kan delvis förklaras med antal yttranden och barnens olika 
fonologiska utvecklingsnivåer men kan också vara beroende av testledarnas vana av att 
använda protokollet. För det barn som transkriberades och analyserades först, P10, var 
tidsåtgången 8 timmar och 38 minuter medan för det barn som transkriberades och 
analyserades sist, P3, var tidsåtgången 4 timmar och 26 minuter. Det fanns dock enstaka 
barn som hade kortare respektive längre transkriptions- och analystider än dessa två barn. 
Vi kan därför inte säga att det finns ett direkt samband mellan testledarnas vana av att 
använda protokollet och den totala tidsåtgången.   
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Strukturer i steg III med låg förekomst 

Det finns strukturer på steg III i Swe-LARSP som produceras av få eller inga barn. På 
satsnivå är strukturen VCA den som förekommer lägst antal gånger, då det inte är något 
barn som producerar denna struktur. Det finns dock två barn som har gått vidare i sin 
utveckling och som har strukturen SVCA vilket motsvarar strukturen VCA men med ett 
tillagt subjekt. Denna struktur förekommer i dagsläget på steg IV i Swe-LARSP. Även om 
man skulle räkna in barnen som producerar SVCA så skulle procentsatsen bara bli 22,2% 
och strukturen bör alltså kandidera till att exkluderas ur protokollet. Ett annat alternativ 
skulle vara att omarbeta strukturen VCA till (S)VCA, alltså att subjektet i strukturen är 
valfritt. Vilket steg denna struktur skulle tillhöra kan dock diskuteras.  

Även strukturen VfinNeg är en struktur som är lågfrekvent hos barnen då det är tre 
barn som producerar denna struktur. Precis som vid VCA finns det dock barn som gått 
vidare till en mer avancerade grammatisk struktur på steg IV med ett tillagt subjekt (SVCA, 
SvfinNeg). I fallet VfinNeg är det hela fyra barn som istället producerar SVfinNeg. Eftersom 
det är en så pass stor andel av barnen som gått vidare från VfinNeg till SVfinNeg är det 
således inte aktuellt att överväga att ta bort VfinNeg från steg III, barnen har ju denna 
struktur men med ett extra element. Här kan dock diskuteras om även denna struktur 
skulle kunna omarbetas till (S)VfinNeg där subjektet är valfritt.  

På frasnivå fanns det två strukturer som bara producerades av 2 barn (22,2 %), D Adj 
N och (Pr) DN. Gällande D Adj N har vi sett att de flesta barnen sällan kombinerar ihop alla 
tre elementen utan använder två av tre element vilket motsvarar strukturer som i dagsläget 
är placerade på steg II. När det kommer till (Pr) DN har vi sett att barnen ibland utesluter 
D (=determiner, ex. det, en, ett), och istället böjer substantivet till bestämd form, PrNdef. 

Detta skulle kunna ses som en variant på den engelska strukturen eftersom att svenskan 
har både fristående och bunden bestämning till skillnad från engelskan. Detta 
uppmärksammandes även under utvärderingen av steg IV (Bobacken & Carlin, 
2017).  Denna struktur förekommer dock bara hos tre barn i vår studie, vilket tyder på att 
den inte bör inkluderas i steg III i Swe-LARSP. Ett alternativ skulle vara att omarbeta 
strukturen till Pr(D)N, där determinern inte är obligatorisk och substantivet kan stå i valfri 
form.    

I Swe-LARSP-protokollet är ordnivån inte indelad i olika steg utan sträcker sig från 
steg II till steg V. Vi kan se två strukturer på ordnivå som de testade barnen inte använder 
lika högfrekvent som övriga strukturer, Ngen och Adjagreement. Vi satte i vårt arbete en gräns 
på 44,4 % för att en struktur skulle inkluderas i protokollet, det är ett mellanting mot 
GRAMAT (Bol, 2012) som har 50% och F-LARSP (Maillart et al., 2012) som använder 30 % 
som en gräns för vissa strukturer som är centrala i det franska språket. Om vi hade använt 
en längre gräns, exempelvis 30 % skulle Ngen fortfarande inte nå upp till gränsen då endast 
22,2 % av barnen producerade denna struktur. Adjagreement däremot skulle nå upp till denna 
gräns då strukturen används av 33,3 % av barnen.  

När det gäller gränsdragning för vad som bör finnas med och inte i Swe-LARSP så 
finns det både för- och nackdelar med att ha en låg respektive en hög gräns för hur många 
barn som behöver producera strukturen. Om man har en hög gräns för förekomst kan det 
vid en bedömning framstå som att barnen har större grammatiska svårigheter än vad de 
faktiskt har och det kan då ge en skev bild av barnets grammatiska förmåga i relation till 
den kronologiska åldern. Om man strikt ska hålla sig till vår gräns på 44,4 % så ska alltså 
ovan nämnda strukturer plockas bort eller flyttas till ett annat steg, men man kan dock 
tänka sig att strukturer som har en utbyggd variant ändå ska få vara kvar på steget. VfinNeg 
och VCA är exempel på detta, då det finns ett flertal barn som redan börjat använda den 
utbyggda varianten av strukturen. 

I en utvärdering av ett annat logopediskt testmaterial, Reynell Developmental, 
Language Scales III, framhäver Ball (1999) att det är viktigt att komma ihåg att även om ett 
barn kan producera en struktur så är det inte säkert att barnet producerar denna struktur 
under ett speciellt inspelningstillfälle. Utifrån detta kan vi alltså inte anta att barnen i vår 
studie som inte använder en viss struktur är oförmögna att producera denna.  
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Steg III i relation till steg IV 

Under arbetet med de grammatiska analyserna noterades flertalet gånger att barnen 
producerade strukturer som är representerade på det nästkommande steget, steg IV. I de 
flesta fall detta förekommer är det en utbyggnad av den sats som finns på steg III men med 
ett adderat element, exempelvis ett subjekt. Om vi ser tillbaka till gränsen på 44,4 % för att 
en struktur ska inkluderas så skulle utifrån dessa kriterier strukturen SVfinNeg placeras på 
steg III istället för steg IV. Som vi tidigare nämnt så var VfinNeg utan subjekt inte speciellt 
frekvent förekommande på steg III. Ett möjligt sätt att lösa detta är att omformulera 
strukturen på steg III till (S)VfinNeg, där subjektet alltså tillåts vara valfritt.  

Det finns forskning som visar att barn med typisk språkutveckling kommer att lära 
sig samma grammatiska strukturer inom en period på fyra till fem år, men nödvändigtvis 
inte lär sig dessa i en viss ordning (Håkansson & Hansson, 2007). På frasnivå finns 
strukturen cX placerad på steg IV. Denna struktur produceras av sex barn i vår studie vilket 
motsvarar 66,7 %. Det finns även en liknande struktur på steg IV, XcX. Då så pass många 
barn på steg III producerar cX strukturen kan man överväga att flytta denna till steg III och 
ha kvar strukturen XcX på steg IV då denna struktur är en utbyggnad av den föregående 
strukturen. 

Andra strukturer med hög förekomst (Other) 

Under arbetet med analyserna har flera strukturer som inte finns representerade i Swe-
LARSP-protokollet upptäckts. I den grammatiska analysen har dessa noterats under 
kategorin Other under sats- respektive frasnivå. Det finns några strukturer som man bör 
överväga att inkludera i Swe-LARSP-protokollet. Vissa av de frekvent förekommande 
strukturerna vi har funnit kan komma att placeras på andra steg än steg III, exempelvis SA, 
VA och Interjektion X som alla består av två element, vilket är ett av karaktärsdragen för 
satser på steg II. De satser som hittats och som kan bli aktuella för steg tre är AVO och AVS, 
vilka skulle kunna slås ihop till strukturen AVX. Båda satstyperna inleds med ett adverbial 
och följs sedan av ett verb och sist antingen ett objekt eller ett subjekt. Utvärderingen av 
steg IV (Bobacken & Carlin, 2017) visade att strukturen AVS (X+) var vanligt 
förekommande, vilket skulle kunna ses som en utbyggnad av satsen AVX på steg III. I 
dagsläget finns inga strukturer på steg III som inleds med adverbial; det närmaste vi 
kommer är satsstrukturen AX som finns på steg II.  

På frasnivå finns det en struktur som kan övervägas att läggas till, den/det här/där 
(X). Denna fras är ett demonstrativt pronomen som ibland följs av ytterligare ett element. 
Frasen förekommer ofta i kombination med en pekning. Man skulle kunna tänka sig en 
kategori i protokollet för just demonstrativa pronomen, där denna struktur omfattas.  

Vi kan också se att fyra av de barn som använder sig av hjälpverb (AuxM/O) producerar 
ett subjekt innan och ett verb efter, alltså SAuxV. Detta tolkas dock som en SV på satsnivå 
och en AuxM/O på frasnivå och är därför inget som bör övervägas att läggas till i protokollet. 

 

Att arbeta med Swe-LARSP 

En av studiens frågeställningar var att göra en kvalitativ utvärdering av det praktiska 
användandet av Swe-LARSP. Vi kan, precis som Boehm et al. (2005), bekräfta att arbetet 
är tidskrävande och kräver stor förkunskap. I användandet av Swe-LARSP ingår flera delar 
som var och en är väsentliga för en fullgod kartläggning av ett barns grammatiska förmåga. 
Den totala tiden för transkription och analys varierade mellan 4 timmar och 4 minuter och 
8 timmar och 58 minuter, med ett genomsnitt på 6 timmar och 10 minuter och ett 
medianvärde på 5 timmar och 16 minuter. Då några enstaka barn stack ut gällande 
transkriptions- och analystid påverkade detta medelvärdet mycket och vi anser därför att 
medianvärdet ger en mer rättvisande bild.  Det fanns en skillnad i analystid på de första 
analyserna jämfört med de sista analyserna. Det visar att testledarnas vana av att använda 
protokollet kan ha inverkan på analystiden.  

I genomsnitt transkriberades 236 yttranden per barn. Enligt LARSP-manualen krävs 
50 analyserbara yttranden för en tillförlitlig analys (Boehm et al., 2005). Om vi hade haft 
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en kortare inspelningstid, alternativt en gräns för antal yttranden, hade tiden för 
efterarbete kunnat kortas ner avsevärt. Oavsett är efterarbetet krävande för 
testadministratören, vilket är viktigt att ha i åtanke om man ska börja använda Swe-LARSP 
kliniskt. Det har gjorts studier gällande hur det skulle gå att tidseffektivisera LARSP. En av 
dem (Long, 2012) finner att tiden skulle kunna minskas kraftigt vid användandet av ett 
LARSP-anpassat datorprogram istället för att göra manuella analyser. Hans studie gick ut 
på att jämföra tidsåtgången mellan manuell analys och datoriserad analys och resultatet 
visade att man på samma tid som man gör en analys manuellt kan göra 3–4 analyser med 
hjälp av datorprogrammet.  

Som en del av frågeställningen gällande hur det fungerar att arbeta med Swe-LARSP 
valde vi att formulera fyra parametrar utöver tidsåtgången: hur interaktionen med barnet 
fungerade, behov av pedagog i rummet, förståelighet av barnets tal samt hur det gick att 
samtala om saker utanför rummet. Vi upplevde att det i så gott som alla fall gick bra att 
interagera med barnen men att barnen till en början kunde vara lite blyga och eventuellt ty 
sig till pedagogen i rummet. Vi hade en pedagog närvarande vid alla tillfällen utom tre. Vi 
upplevde att det var bra att ha en närvarande pedagog i dessa fall, för att det skulle kännas 
tryggt för barnen.   

Hur väl det gick att förstå barnet varierade mycket mellan de olika barnen. Ett barn 
var mycket svårt att förstå i inspelningssituationen på grund av stora fonologiska 
svårigheter. Det gjorde att analysarbetet i detta fall blev komplicerat. I övrigt så gick de 
flesta barnen bra att förstå i situationen med hjälp av leksakerna och kroppsspråket även 
om det förekom fonologiska begränsningar.  

Efter analysarbetet tillkommer arbetet med att sammanställa den grammatiska 
profilen, något som också kräver förkunskaper om barns grammatiska språkutveckling. I 
dagsläget är samtliga förkortningar i Swe-LARSP-protokollet på engelska. Det är dock inget 
som vi upplever har försvårat arbetet i någon större utsträckning, men som tillför aspekten 
att man bör vara bekant med engelska lingvistiska termer för att kunna genomföra arbetet 
med Swe-LARSP. Att byta till en svensk terminologi i protokollet är en åtgärd som 
eventuellt skulle kunna underlätta den grammatiska analysen av svenskt tal och därmed 
förkorta tiden för efterarbetet.  

Att samla in spontantalsdata 

Det fanns olikheter gällande hur väl det gick att samla in spontantalsdata från de olika 
barnen. Vissa av barnen hade lätt att interagera med testledarna medan andra var mer 
blyga och det tog tid innan samtalet kom igång. Det kan tänkas att det finns flera olika 
anledningar till dessa variationer. En viktig aspekt är barnens olika personligheter, vissa av 
barnen var inte alls blyga utan började samspela med den okända testledaren direkt. Andra 
barn var mer skeptiska och tog tid på sig att börja samtala. Ett av barnen ville inte alls 
interagera med testledarna, vilket kan ses som en förståelig reaktion för ett barn i den 
åldern. Övriga aspekter som kan spela in är i vilket rum på förskolan som testningen 
skedde, hur väl förberedda barnen var på att det skulle få leka med en okänd person samt 
barnens dagsform. 

Något vi valde att göra i denna studie var att låta pedagogerna bedöma om barnet var 
i behov av att ha med en känd person i rummet vid testsituationen. Denna anpassning 
gjordes för att minska risken för att barnet skulle uppleva situationen som obehaglig och 
därför inte vilja delta i leken. Det var sju barn som pedagogerna bedömde ha behov av en 
närvarande pedagog under hela eller delar av inspelningssituationen. Anledningen kunde 
vara att barnet var blygt eller att inspelningen skedde i en lokal som barnet vanligtvis inte 
brukade vistas i. Pedagogen deltog i möjligaste mån inte i inspelningssituationen men det 
fanns enstaka barn som var i behov av stöttning från pedagogen under de första minuterna 
för att komma in i leken. Vi kan se att i vissa fall där pedagogen inte förväntade sig att 
barnet skulle vara blygt så fanns ändå behovet av pedagognärvaro, medan i andra fall blev 
pedagogerna positivt överraskade över hur bekväm barnet var med testledarna samt hur 
mycket barnet pratade. Detta visar att det kan vara svårt att på förhand veta hur ett barn 
kommer att reagera i en inspelningssituation. För att ytterligare öka chansen till god 
interaktion skulle man kunna tänka sig att i förväg informera pedagogerna om hur de ska 
förbereda barnen inför situationen. Man kan även tänka sig att det vore lämpligt att 
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testledarna spenderar tid med barnen innan testningen så att barnen är bekanta med 
testledarna. Ett annat alternativ är att barnets föräldrar gör en inspelning av barnets 
spontantal i hemmet. I sådana fall krävs instruktioner till föräldrarna för hur 
inspelningssituationen ska gå till. 

Metoddiskussion  

Totalt testades 10 barn (varav ett senare kom att uteslutas), vilket vi anser vara ett adekvat 
antal för studiens syfte. Ur vissa aspekter hade man kunnat tänka sig att det varit 
fördelaktigt med fler deltagande barn, men arbetet hade då blivit betydligt mer 
tidskrävande. Rekryteringsprocessen startades tidigt med en initial telefonkontakt med 
förskolechefer och förskolepersonal följt av besök på de aktuella förskolorna. Vi upplevde 
att detta fungerade bra och gav en snabb kontakt. Efter att föräldrarna informerats om 
studien valde vissa av dem att tacka nej vilket gjorde att några förskoleavdelningar inte 
längre blev aktuella för studien. Inspelningarna gjordes i februari månad och ett fåtal av 
barnen föll bort på grund av sjukdom eller ledighet. 

Vid inspelningssituationen kretsade samtalet kring lek med ett dockhus. Vi upplevde 
att detta fungerade bra och uppmuntrade barnen till lek och samtal med testledarna. 
Barnen var mycket intresserade av dockhuset vilket bidrog till ett stort antal yttranden. 
Enligt LARSP-manualen rekommenderas att en del av samtalet även ska kretsa kring saker 
utanför det aktuella rummet (Boehm et al., 2005). Vi upplevde att barnen hade svårt att 
skifta fokus från leken till att samtala om något utanför rummet samt att intresset för att 
samtala om annat än leken var mycket begränsat. Detta kan förklaras med att små barn 
ofta lever helt i nuet (Psykologiguiden, 2016). Det framgår inte heller i manualen exakt vad 
samtalet bör handla om. Några av barnen kunde samtala lite kort om sin familj och sitt 
hem men i överlag var det svårt att locka fram tal om saker som rörde annat än den aktuella 
leken. Enligt manualen så bör testledaren också undvika att ställa ja/nej frågor (Boehm et 
al., 2005). Detta var något vi försökte tillämpa i största möjliga mån. 

Vi valde att analysera hela inspelningen då vi initialt inte var säkra på att få ihop 
tillräckligt med yttranden. Det visade sig i efterhand att samtliga barn, med undantag för 
det barn som uteslöts ut studien, producerade betydligt fler än 50 yttranden under 
inspelningen. Det hade därför varit möjligt att utesluta de första 10 minuterna av 
inspelningarna och på så vis spara tid vid analysarbetet. Det kan även tänkas att man skulle 
kunna ha en övre gräns för antal yttranden med syftet att göra arbetet mindre tidskrävande. 
Våra analyser genomfördes i två steg där vi initialt numrerade och analyserade strukturer 
tillhörande steg III eller högre steg för att sedan i ett andra skede analysera övriga 
strukturer. Även här hade vi kunnat spara tid genom att analysera samtliga strukturer vid 
den första genomgången av materialet. Oavsett så är analysarbetet med LARSP ett 
tidskrävande arbete, framförallt om man inte har vana av att arbeta med protokollet.  

En annan aspekt gällande analysen som vi finner intressant att diskutera är vilka 
yttranden som bör kategoriseras som Problems. Vi valde att räkna in alla de yttranden som 
antingen var ej hörbara eller ej analyserbara i denna kategori. Men det kan diskuteras 
huruvida det kan finnas en nytta i att skilja på dessa olika typer av problematiska yttranden. 

Begränsningar med studien 

I studien ingick endast nio barn vilket skulle kunna ses som en begränsning. Eftersom det 
kan finnas stora individuella variationer mellan barn med en typisk språklig utveckling så 
går det inte med säkerhet att säga att de barn som ingick i studien är representativa för 
svensktalande barn i ålderskategorin. Dock visar ändå resultatet stora likheter mellan 
barnen, och att de flesta barnen producerar de flesta av strukturerna på steg III i Swe-
LARSP vilket bekräftar tidigare teorier om att den grammatiska utvecklingen ser liknande 
ut för olika barn (Håkansson, 2014). Vi hade som strävan att uppnå en jämn könsfördelning 
bland deltagarna men detta uppnåddes inte till fullo på grund av begränsad tillgång på barn 
i rätt ålder på de förskolor som valde att delta. Detta gjorde att sex pojkar och tre flickor 
kom att delta. Det finns tydliga könsskillnader när det gäller språkstörning; i förskoleåldern 
är det 2–3 gånger vanligare med språkstörning hos pojkar än hos flickor (Nettelbladt, 
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Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008). Såldes är det inte omöjligt att resultatet hade blivit 
annorlunda med en annan könsfördelning.  
Barnen i studien är i åldern 2;0–2;6 år vilket innebär att de ännu inte genomgått den 
kontroll som görs på barnavårdscentralen vid 2;6–3;0 års ålder där språkliga svårigheter 
kan komma att uppmärksammas (1177 Vårdguiden, 2018). I vår studie efterfrågade vi barn 
som inte hade några kända språkliga svårigheter men eftersom detta inte var testat fick vi 
förlita oss på föräldrarnas och förskolepedagogernas utlåtande. Eftersom det kan vara svårt 
för föräldrar och förskolepersonal att upptäcka dessa svårigheter i ett så tidigt skede kan vi 
inte utesluta att något av barnen som deltog skulle kunna ha språkliga svårigheter. Inget 
barn behövde dock uteslutas på grund av fonologiska svårigheter men vi upplevde ändå att 
det fanns en mycket stor variation i barnens fonologiska utvecklingsnivå. Att ett barn 
uteslöts ur studien berodde på att barnet producerade för få yttranden vid 
inspelningstillfället. Socioekonomiskt status kan också ha inverkan på barns 
språkutveckling (Fernald, Marchman, & Weisleder, 2012). I vår studie kontrollerades dock 
inte huruvida barnens socioekonomiska bakgrund skulle kunna kopplas till språklig nivå.  

Aspekter som de som nämnts ovan skulle kunna vara värt att ta i beaktning i framtida 
studier inom området. 

Slutsatser 

Sammanfattningsvis visar studien att de flesta av barnen producerar de flesta av 
strukturerna placerade på steg III i Swe-LARSP men att det också finns strukturer som bör 
övervägas att läggas till, tas bort eller modifieras. Att arbeta med Swe-LARSP är ett 
tidskrävande arbete som dels ställer stora krav på förkunskaper om protokollet men också 
om barn grammatiska språkutveckling. Swe-LARSP ger dock en heltäckande bild av 
barnets grammatiska förmåga och ger information om på vilken nivå barnet befinner sig. 
För att Swe-LARSP ska kunna användas i den kliniska verksamheten krävs det att övriga 
steg utvärderas samt att protokollet normeras och valideras för svensktalande barn. Att 
överföra protokollet till en svensk terminologi samt till ett digitalt format skulle kunna 
förenkla arbetet ytterligare. 
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Bilaga 1: LARSP (Crystal et al., 1981) 
 



 

 
 

Bilaga 2: Swe-LARSP-protokollet (Rosenberg & Mellenius, 2016) 

 

Name Age Sample date Type 
 

 
A Unanalysed 1 Unintelligible 2 Symbolic Noise 3 Deviant 

Problematic 1 Incomplete 2 Ambiguous 3 Stereotypes 

Stage I  Command Question Statement   

(0;9- Other Problems 

‘V’ ‘Q’ (inton.) ‘V’ ‘N’ 

1;6)   

Stage Clause Phrase Word 

II (1;6- 
2;0) 

VX QX 
(wh 

SV AX 
SO VO 

(D)N 
Adj N 

VV 
Part 

Npl 

Ndef/gender 

Artindef/gender 

Vpres 

Vsup 

Vpret 

Ngen 

Adjagreement 

 
-astAdj:superlat 

-areAdj:comp 

  optional) SC VC NN Int X 
  VS Neg X Other Other  

Stage  

III 

(2;0- 
2;6) V X Y Q X Y 

(wh 

optional) 

SVC VCA 

SVO VOA 
SVA Neg Vinfin/ 

D Adj N 
(Pr) DN 
PronP/O) 

Cop 
V Part 
AuxM/O 

  AuxS(X) Other Vfin Neg Other  

Stage  

IV 
(2;6- 
3;0) + S 

V X Y + 

QVS 

Q X Y + 
(wh 

SVOA AA X Y 

SVCA SVfin Neg 

Subord. (relative som) 

NP Pr NP 

Pr D Adj N 
cX 

XcX 

Neg X 

Other 
  optional) Other   

  VS(X+)    

Stage och Coord. Coord. Coord. 1 1 + Postmod. phrase 1 + 

V c Other Other Subord. A 1 1 +   

(3;0- s   Subord. C   

3;6) Other   Subord. O   

    Comparative (än, som)   

    Subord.: Neg (Aux) V   

Stage (+) (–) Errors 

VI NP VP Clause Conn. Clause Phrase Word 
(3;6- 

4;0) 

Initiator 

Coord 

Complex Passive 

Complement 

och 
c 

Element Ø 


NP: 
*D *Pr 

VP: 
AuxM Ø 

N irreg 
N reg 

   Exclamation s Tense D Ø Pr Ø AuxO Ø  

   (vad, så)   D  Pr  *Cop V irreg 
      *PronP

  V reg 
      *Adjagreement   

 Other Other Ambiguous 

Stage 
VII 

(4;6+) 

Discourse Syntactic Comprehension 

A Connectivity 

Comment Clause 

Emphatic Order 

det 

Other 

Style 

  



 

 
 

Bilaga 3: Informationsblad till förskolepersonal 
 

 
 

UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för klinisk vetenskap 
Enheten för logopedi 
 
Hej! 
 
Vi är två logopedstudenter som läser sista terminen på logopedprogrammet på Umeå 
Universitet. Under den kommande vårterminen skriver vi vårt examensarbete som går ut 
på att undersöka spontantalet hos barn i åldrarna 2;0 - 2;6 år i en så naturlig och lekfull 
miljö som möjligt. Man har nyligen gjort en svensk anpassning av ett engelskspråkigt 
grammatiktest som ska användas för att upptäcka tecken på språkliga svårigheter i tidig 
ålder, och syftet med vårt arbete är att kontrollera detta test mot en grupp 
normalspråkiga barn i ovan nämnda ålder.  
 
Testerna kommer äga rum i slutet av februari - början av mars 2018 och går ut på att vi 
kommer att komma till förskolan och träffa barnen enskilt i ett separat rum och leka med 
dem i ungefär 30 minuter. Vi kommer att ha ett dockhus med oss och samtalet som 
uppstår kommer att spelas in för framtida analys av barnets språk och grammatiska 
förmåga. För att välja ut de barn som skulle passa bra för studien ber vi om er hjälp - 
barnen bör ha normal språkutveckling, inte ha någon konstaterad diagnos som påverkar 
språkutvecklingen eller ha tvåspråkighet i familjen då det kan påverka utvecklingen av 
det svenska språket. Barnen behöver även vara inom åldersramen 2;0 - 2;6 år under 
tiden för testningen.  
 
Inspelningarna kommer att hanteras konfidentiellt och inga resultat kommer att kunna 
härledas till ett specifikt barn för någon utomstående. Det som kommer framgå i 
rapporten är barnets kön och ålder vid testtillfället.  
 
Om det är så att ni har möjlighet att ställa upp med barn till vår studie så kommer vi 
gärna och lämnar blanketter med information samt samtycke till barnens föräldrar. Detta 
sker i så fall i början av januari. Vi kan även skicka blanketterna per post eller digitalt via 
e-post om det föredras.  
 
Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till oss: 
 
Sandra Werndin: s.werndin@hotmail.com 
Sofia Bergström: sofia_bergstrom@outlook.com    
  

mailto:s.werndin@hotmail.com
mailto:sofia_bergstrom@outlook.com


 

 
 

Bilaga 4: Frågeformulär efter genomförd testning 
 

Barn:___________  

  

Fråga Svar 

Hur väl gick det att interagera med barnet 
från början av besöket? 
 
 
 

 

Behövdes det en pedagog med i rummet? 
Ja/Nej? Hela besöket/delar av besöket? 
 
 
 

 

Hur väl förstod du vad barnet sa? 
 
 
 

 

Hur gick det att samtala om saker utanför 
det aktuella rummet?  
 
 
 

 

Tidsåtgång för transkription och analys  



 

 
 

 
Bilaga 5: Informationsblad och samtyckesformulär till föräldrar 

 

 
 

UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för klinisk vetenskap 
Enheten för logopedi 
 
Hej! 
 
Vi är två logopedstudenter som läser sista terminen sista terminen på 
logopedprogrammet på Umeå Universitet. Under vårterminen skriver vi vårt 
examensarbete där vi vill undersöka spontantalet hos barn i åldrarna 2 år och 0 månader 
(24 månader) och 2 år och 6 månader (30 månader). Undersökningen kommer gå till så 
att vi träffar barnet i ett enskilt rum i en för barnet bekant miljö på förskolan under 
ungefär 30 minuter. Vi kommer att ha med oss ett stort dockskåp med tillhörande 
figurer. Barnet kommer sedan att få leka med en av oss testledare och vi spelar in 
samtalet för att sedan kunna göra en djupare grammatisk analys av barnens spontantal. 
Inspelningarna kommer att hanteras konfidentiellt och inga resultat kommer att kunna 
härledas till ett specifikt barn för någon utomstående. Det som kommer framgå i 
rapporten är barnets kön och ålder vid testtillfället.  
 
Testningarna kommer att äga rum i slutet av februari - början av mars 2018. För att ett 
barn ska inkluderas i studien behövs att han/hon vid testtillfället har en ålder mellan 24 
och 30 månader, ha normal språkutveckling och inte ha någon diagnos som påverkar tal - 
och språkutvecklingen. Just till den här studien så söker vi efter barn som endast har 
svenska som modersmål.  
 
Vi kommer bara att träffa barnet vid ett enskilt tillfälle, och ni eller barnet har när som 
helst möjlighet att avbryta studien utan påföljande konsekvenser. Vid behov kommer vi 
även att ha med en förskolepedagog i rummet för barnets trygghets skull.  
 
Inspelningen av barnet kommer ingå som en del i vårt examensarbete och endast 
användas i denna studie och eventuellt i framtida forskning inom samma område av våra 
handledare.  
 
Om ni har några frågor gällande studien är ni varmt välkomna att kontakta oss: 
 
Sandra Werndin: s.werndin@hotmail.com 
Sofia Bergström: sofia_bergstrom@outlook.com  
 
Vi blir tacksamma om ni läser och fyller i samtyckesblanketten som bifogas i detta brev. 
Är ni inte intresserade av att delta behöver ni inte göra något speciellt. Vi tackar för att vi 
får låna era barn i forskningssyfte! 
  

mailto:s.werndin@hotmail.com
mailto:sofia_bergstrom@outlook.com


 

 
 

Samtycke till deltagande i studie 
 
  
Jag har informerats om studiens grundläggande syfte och att mitt barns deltagande är 
frivilligt samt att han/hon när som helst kan avbryta deltagandet utan vidare 
konsekvenser. Jag har blivit informerad om att materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt och att ingen utomstående kommer kunna härleda testresultat till ett 
specifikt barn.  
  
Jag samtycker härmed till att mitt barn får delta i studien och att det material som samlas 
in får användas för forskningsändamål. 
   
  
  
______________________ 
Ort och datum 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
Underskrift 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
Namnförtydligande 
  



 

 
 

Bilaga 6: Testprotokoll P1 
 

Name P1  Age 2;0  Sample date   Type 

 

 

A 

 

Unanalysed 1 Unintelligible 2 Symbolic Noise 3 Deviant 

Problematic 1 Incomplete 2 Ambiguous 3 Stereotypes 

Stage I 

(0;9-

1;6) 

 Command Question Statement  

Other 88                                     Problems 40 ‘V’  ‘Q’ (inton.) ‘V’ 2                       ‘N’ 26 

Stage 

II (1;6-

2;0) 

Clause Phrase Word 

VX 2 QX 

(wh 

optional) 

VS 1 

SV 21                    AX 2 

SO 4                      VO 10 

SC 2                      VC 8 

Neg X  2                Other 52 

(D)N 1                             VV 

Adj N 5                            Part 

NN 5                                Int X 

Other 9 

Npl 

13 

Ndef/gender 

57 

Artindef/gender 

21 

Vpres 

28 

Vsup 

3 

Vpret 

2 

Ngen 

2 

Adjagreement 

 

-astAdj:superlat 

-areAdj:comp 

 

Stage 

III 

(2;0-

2;6) 

 

V X Y 1 Q X Y 2 

(wh 

optional) 

AuxS(X) 

SVC 3                   VCA  

SVO 18                 VOA 2 

SVA 19                 Neg Vinfin/ 1 

Other 26                 Vfin Neg 2 

D Adj  N 1                    Cop 5 

(Pr) DN                       V Part 5 

PronP/O34                     AuxM/O   

Other 2                                      

Stage 

IV 

(2;6-

3;0) 

 

+ S 

V X Y + 

QVS 

Q X Y + 

(wh 

optional) 

VS(X+) 

SVOA                    AA X Y 

SVCA                    SVfin Neg  

Subord. (relative som) 

Other 

 

NP Pr NP                         XcX 3  

Pr D Adj N                      Neg X 2 

cX 12                               Other  

Stage 

V (3;0-

3;6) 

och 

c 

s 

Other 

Coord. 

Other 

Coord. 

Other 

Coord.                 1          1 + 

Subord. A           1           1 + 

Subord. C 

Subord. O 

Comparative (än, som) 

Subord.: Neg (Aux) V 

Postmod. phrase       1 + 

 

Stage 

VI 

(3;6-

4;0) 

(+) (–) Errors 

NP VP Clause Conn. Clause Phrase Word 

Initiator 

Coord 

 

 

Complex Passive  

Complement 

Exclamation 

(vad, så) 

och 

c 

s 

Element Ø  

 

Tense 

NP: 

*D       *Pr 

D Ø       Pr Ø 

D       Pr  

*PronP *Adjagreement 

VP: 

AuxM Ø 

AuxO Ø 

*Cop 

N irreg 

N reg 

 

V irreg 

V reg 

Other Other Ambiguous 

Stage 

VII 

(4;6+) 

Discourse Syntactic Comprehension 

A Connectivity                   det    

Comment Clause               Other               

Emphatic Order                      

Style 

 

 
  



 

 
 

Bilaga 7: Testprotokoll F2 
 

Name  F2  Age 2;3  Sample date   Type 

 

 

A 

 

Unanalysed 1 Unintelligible 2 Symbolic Noise 3 Deviant 

Problematic 1 Incomplete 2 Ambiguous 3 Stereotypes 

Stage I 

(0;9-

1;6) 

 Command Question Statement  

Other 74                                     Problems 21 ‘V’ 3 ‘Q’ (inton.) ‘V’ 2                       ‘N’ 15 

Stage 

II (1;6-

2;0) 

Clause Phrase Word 

VX 3 QX 

(wh 

optional) 

VS 1 

SV 6                      AX 6 

SO 1                      VO 3 

SC 1                      VC 1 

Neg X                    Other 6 

(D)N 2                               VV 

Adj N 1                              Part 

NN                                     Int X 

Other 9 

Npl 

 

Ndef/gender 

16 

Artindef/gender 

11 

Vpres 

12 

Vsup 

 

Vpret 

1 

Ngen 

 

Adjagreement 

 

-astAdj:superlat 

-areAdj:comp 

 

Stage 

III 

(2;0-

2;6) 

 

V X Y 1 Q X Y 3 

(wh 

optional) 

AuxS(X) 

SVC 1                   VCA  

SVO 9                   VOA 

SVA 12                 Neg Vinfin/ 

Other 13                 Vfin Neg 

D Adj  N                     Cop 2 

(Pr) DN                       V Part 2 

PronP/O36                     AuxM/O 12  

Other 6                                      

Stage 

IV 

(2;6-

3;0) 

 

+ S 

V X Y + 

QVS 

Q X Y + 

(wh 

optional) 

VS(X+) 

SVOA                    AA X Y 

SVCA                    SVfin Neg 1 

Subord. (relative som) 

Other 

 

NP Pr NP                            XcX   

Pr D Adj N                         Neg X 

cX 5                                    Other  

Stage 

V (3;0-

3;6) 

och 

c 

s 

Other 

Coord. 

Other 

Coord. 

Other 

Coord.                 1          1 + 

Subord. A           1           1 + 

Subord. C 

Subord. O 

Comparative (än, som) 

Subord.: Neg (Aux) V 

Postmod. phrase       1 + 

 

Stage 

VI 

(3;6-

4;0) 

(+) (–) Errors 

NP VP Clause Conn. Clause Phrase Word 

Initiator 

Coord 

 

 

Complex Passive  

Complement 

Exclamation 

(vad, så) 

och 

c 

s 

Element Ø  

 

Tense 

NP: 

*D       *Pr 

D Ø       Pr Ø 

D       Pr  

*PronP *Adjagreement 

VP: 

AuxM Ø 

AuxO Ø 

*Cop 

N irreg 

N reg 

 

V irreg 

V reg 

Other Other Ambiguous 

Stage 

VII 

(4;6+) 

Discourse Syntactic Comprehension 

A Connectivity                   det    

Comment Clause               Other               

Emphatic Order                      

Style 

 
 
  



 

 
 

Bilaga 8: Testprotokoll P3 
 

Name P3  Age 2;3  Sample date   Type 

 

 

A 

 

Unanalysed 1 Unintelligible 2 Symbolic Noise 3 Deviant 

Problematic 1 Incomplete 2 Ambiguous 3 Stereotypes 

Stage I 

(0;9-

1;6) 

 Command Question Statement  

Other 54                                     Problems 76 ‘V’ 1 ‘Q’ (inton.)  ‘V’ 39                       ‘N’ 54 

Stage 

II (1;6-

2;0) 

Clause Phrase Word 

VX 1 QX 2 

(wh 

optional) 

VS  

SV 6                     AX 19 

SO                       VO 3 

SC                       VC   

Neg X                  Other 12 

(D)N                               VV  

Adj N                              Part  

NN                                  Int X 

Other 1 

Npl 

13 

Ndef/gender 

21 

Artindef/gender 

 

Vpres 

 

Vsup 

3 

Vpret 

 

Ngen 

 

Adjagreement 

 

-astAdj:superlat 

-areAdj:comp  

 

 

Stage 

III 

(2;0-

2;6) 

 

V X Y  Q X Y  

(wh 

optional) 

AuxS(X) 

SVC                     VCA  

SVO                     VOA   

SVA 1                  Neg Vinfin/   

Other 2                 Vfin Neg  

D Adj  N                       Cop  

(Pr) DN                        V Part  

PronP/O 2                       AuxM/O   

Other                                      

Stage 

IV 

(2;6-

3;0) 

 

+ S 

V X Y +  

QVS 

Q X Y + 

(wh 

optional) 

VS(X+) 

SVOA                    AA X Y 

SVCA                    SVfin Neg  

Subord. (relative som) 

Other 

 

NP Pr NP                     XcX  

Pr D Adj N                  Neg X   

cX                                Other  

Stage 

V (3;0-

3;6) 

och 

c 

s 

Other 

Coord. 

Other 

Coord. 

Other 

Coord.                 1          1 + 

Subord. A           1           1 + 

Subord. C 

Subord. O 

Comparative (än, som) 

Subord.: Neg (Aux) V 

Postmod. phrase       1 + 

 

Stage 

VI 

(3;6-

4;0) 

(+) (–) Errors 

NP VP Clause Conn. Clause Phrase Word 

Initiator 

Coord 

 

 

Complex Passive  

Complement 

Exclamation 

(vad, så) 

och 

c 

s 

Element Ø  

 

Tense 

NP: 

*D       *Pr 

D Ø       Pr Ø 

D       Pr  

*PronP *Adjagreement 

VP: 

AuxM Ø 

AuxO Ø 

*Cop 

N irreg 

N reg 

 

V irreg 

V reg 

Other Other Ambiguous 

Stage 

VII 

(4;6+) 

Discourse Syntactic Comprehension 

A Connectivity                   det    

Comment Clause               Other               

Emphatic Order                      

Style 

 
 
  



 

 
 

Bilaga 9: Testprotokoll P5 
 

Name P5  Age 2;4  Sample date   Type 

 

 

A 

 

Unanalysed 1 Unintelligible 2 Symbolic Noise 3 Deviant 

Problematic 1 Incomplete 2 Ambiguous 3 Stereotypes 

Stage I 

(0;9-

1;6) 

 Command Question Statement  

Other 95                                     Problems 6 ‘V’  ‘Q’4 

(inton.)  

‘V’ 3                       ‘N’ 17 

Stage 

II (1;6-

2;0) 

Clause Phrase Word 

VX 3 QX  

(wh 

optional) 

VS  

SV 20                     AX 18 

SO 3                       VO 3 

SC 7                       VC 1  

Neg X  3                 Other 25 

(D)N                               VV 1 

Adj N                              Part  

NN                                  Int X 

Other 5 

Npl 

5 

Ndef/gender 

45 

Artindef/gender 

3 

Vpres 

16 

Vsup 

3 

Vpret 

 

Ngen 

1 

Adjagreement 

1 

-astAdj:superlat 

-areAdj:comp  

 

 

 

Stage 

III 

(2;0-

2;6) 

 

V X Y  Q X Y 3 

(wh 

optional) 

AuxS(X) 

SVC 4                   VCA  

SVO 12                 VOA   

SVA 19                 Neg Vinfin/   

Other 18               Vfin Neg  

D Adj  N                     Cop 13 

(Pr) DN 1                    V Part 5 

PronP/O 81                    AuxM/O  8 

Other 6                                      

Stage 

IV 

(2;6-

3;0) 

 

+ S 

V X Y + 1 

QVS 

Q X Y + 

(wh 

optional) 

VS(X+) 

SVOA 1                    AA X Y 

SVCA 1                   SVfin Neg 6 

Subord. (relative som) 

Other 

 

NP Pr NP                     XcX 5 

Pr D Adj N                  Neg X 2  

cX 51                           Other  

Stage 

V (3;0-

3;6) 

och 

c 

s 

Other 

Coord. 

Other 

Coord. 

Other 

Coord.                 1          1 + 

Subord. A           1           1 + 

Subord. C 

Subord. O 

Comparative (än, som) 

Subord.: Neg (Aux) V 

Postmod. phrase       1 + 

 

Stage 

VI 

(3;6-

4;0) 

(+) (–) Errors 

NP VP Clause Conn. Clause Phrase Word 

Initiator 

Coord 

 

 

Complex Passive  

Complement 

Exclamation 

(vad, så) 

och 

c 

s 

Element Ø  

 

Tense 

NP: 

*D       *Pr 

D Ø       Pr Ø 

D       Pr  

*PronP *Adjagreement 

VP: 

AuxM Ø 

AuxO Ø 

*Cop 

N irreg 

N reg 

 

V irreg 

V reg 

Other Other Ambiguous 

Stage 

VII 

(4;6+) 

Discourse Syntactic Comprehension 

A Connectivity                   det    

Comment Clause               Other               

Emphatic Order                      

Style 

 
  



 

 
 

Bilaga 10: Testprotokoll F6 
 

Name F6  Age 2;4  Sample date   Type 

 

 

A 

 

Unanalysed 1 Unintelligible 2 Symbolic Noise 3 Deviant 

Problematic 1 Incomplete 2 Ambiguous 3 Stereotypes 

Stage I 

(0;9-

1;6) 

 Command Question Statement  

Other 111                                     Problems 25 ‘V’ 6 ‘Q’  (inton.) ‘V’ 8                       ‘N’ 30 

Stage 

II (1;6-

2;0) 

Clause Phrase Word 

VX 9 QX 

(wh 

optional) 

VS  

SV 8                    AX 8 

SO 1                    VO 21 

SC 2                    VC  

Neg X                  Other 28 

(D)N 2                             VV  

Adj N 5                            Part  

NN 2                                 Int X 

Other 1 

Npl 

12 

Ndef/gender 

48 

Artindef/gender 

1 

Vpres 

1 

Vsup 

3 

Vpret 

 

Ngen 

 

Adjagreement 

1 

-astAdj:superlat 

-areAdj:comp 1 

 

 

Stage 

III 

(2;0-

2;6) 

 

V X Y 4 Q X Y 2 

(wh 

optional) 

AuxS(X) 

SVC                  VCA  

SVO 3               VOA 1  

SVA 4               Neg Vinfin/  

Other 1              Vfin Neg  

D Adj  N                     Cop  

(Pr) DN                       V Part 15 

PronP/O12                     AuxM/O   

Other 4                                      

Stage 

IV 

(2;6-

3;0) 

 

+ S 

V X Y + 

QVS 

Q X Y + 

(wh 

optional) 

VS(X+) 

SVOA                    AA X Y 

SVCA                    SVfin Neg  

Subord. (relative som) 

Other 

 

NP Pr NP                     XcX   

Pr D Adj N                  Neg X  

cX                                Other  

Stage 

V (3;0-

3;6) 

och 

c 

s 

Other 

Coord. 

Other 

Coord. 

Other 

Coord.                 1          1 + 

Subord. A           1           1 + 

Subord. C 

Subord. O 

Comparative (än, som) 

Subord.: Neg (Aux) V 

Postmod. phrase       1 + 

 

Stage 

VI 

(3;6-

4;0) 

(+) (–) Errors 

NP VP Clause Conn. Clause Phrase Word 

Initiator 

Coord 

 

 

Complex Passive  

Complement 

Exclamation 

(vad, så) 

och 

c 

s 

Element Ø  

 

Tense 

NP: 

*D       *Pr 

D Ø       Pr Ø 

D       Pr  

*PronP *Adjagreement 

VP: 

AuxM Ø 

AuxO Ø 

*Cop 

N irreg 

N reg 

 

V irreg 

V reg 

Other Other Ambiguous 

Stage 

VII 

(4;6+) 

Discourse Syntactic Comprehension 

A Connectivity                   det    

Comment Clause               Other               

Emphatic Order                      

Style 

 
 
  



 

 
 

Bilaga 11: Testprotokoll P7 
 

Name P7  Age 2;4  Sample date   Type 

 

 

A 

 

Unanalysed 1 Unintelligible 2 Symbolic Noise 3 Deviant 

Problematic 1 Incomplete 2 Ambiguous 3 Stereotypes 

Stage I 

(0;9-

1;6) 

 Command Question Statement  

Other 56                                     Problems 21 ‘V’ 10 ‘Q’ 1 

(inton.) 

‘V’ 3                       ‘N’ 7 

Stage 

II (1;6-

2;0) 

Clause Phrase Word 

VX 9 QX 

(wh 

optional) 

VS 1 

SV 15                    AX 7 

SO 1                      VO 3 

SC 1                      VC  

Neg X  1                Other 11 

(D)N                              VV 1 

Adj N                             Part 2 

NN                                 Int X 

Other 6 

Npl 

 

Ndef/gender 

16 

Artindef/gender 

8 

Vpres 

7 

Vsup 

1 

Vpret 

2 

Ngen 

 

Adjagreement 

 

-astAdj:superlat 

-areAdj:comp 

 

 

Stage 

III 

(2;0-

2;6) 

 

V X Y 2 Q X Y  

(wh 

optional) 

AuxS(X) 

SVC 1                 VCA  

SVO 6                 VOA  

SVA 5                 Neg Vinfin/ 2 

Other 6              Vfin Neg 1 

D Adj  N                     Cop 1 

(Pr) DN                       V Part 2 

PronP/O48                     AuxM/O  1 

Other 1                                      

Stage 

IV 

(2;6-

3;0) 

 

+ S 

V X Y + 

QVS 

Q X Y + 

(wh 

optional) 

VS(X+) 

SVOA                    AA X Y 

SVCA                    SVfin Neg  

Subord. (relative som) 

Other 

 

NP Pr NP                      XcX   

Pr D Adj N                    Neg X  

cX 4                               Other  

Stage 

V (3;0-

3;6) 

och 

c 

s 

Other 

Coord. 

Other 

Coord. 

Other 

Coord.                 1          1 + 

Subord. A           1           1 + 

Subord. C 

Subord. O 

Comparative (än, som) 

Subord.: Neg (Aux) V 

Postmod. phrase       1 + 

 

Stage 

VI 

(3;6-

4;0) 

(+) (–) Errors 

NP VP Clause Conn. Clause Phrase Word 

Initiator 

Coord 

 

 

Complex Passive  

Complement 

Exclamation 

(vad, så) 

och 

c 

s 

Element Ø  

 

Tense 

NP: 

*D       *Pr 

D Ø       Pr Ø 

D       Pr  

*PronP *Adjagreement 

VP: 

AuxM Ø 

AuxO Ø 

*Cop 

N irreg 

N reg 

 

V irreg 

V reg 

Other Other Ambiguous 

Stage 

VII 

(4;6+) 

Discourse Syntactic Comprehension 

A Connectivity                   det    

Comment Clause               Other               

Emphatic Order                      

Style 

 
  



 

 
 

Bilaga 12: Testprotokoll P8 
 

Name P8  Age 2;4  Sample date   Type 

 

 

A 

 

Unanalysed 1 Unintelligible 2 Symbolic Noise 3 Deviant 

Problematic 1 Incomplete 2 Ambiguous 3 Stereotypes 

Stage I 

(0;9-

1;6) 

 Command Question Statement  

Other 81                                     Problems 20 ‘V’ 3 ‘Q’  (inton.) ‘V’ 6                       ‘N’ 16 

Stage 

II (1;6-

2;0) 

Clause Phrase Word 

VX  QX 1 

(wh 

optional) 

VS  

SV 9                       AX 3 

SO 1                       VO 2 

SC                          VC   

Neg X  2                 Other 5 

(D)N                               VV 1 

Adj N 1                           Part 2 

NN 3                               Int X 

Other 1 

Npl 

4 

Ndef/gender 

11 

Artindef/gender 

2 

Vpres 

4 

Vsup 

 

Vpret 

2 

Ngen 

 

Adjagreement 

 

-astAdj:superlat 

-areAdj:comp  

 

 

Stage 

III 

(2;0-

2;6) 

 

V X Y  Q X Y  

(wh 

optional) 

AuxS(X) 

SVC 2               VCA  

SVO 1               VOA 1  

SVA 3               Neg Vinfin/ 1  

Other 8              Vfin Neg  

D Adj  N                     Cop 4 

(Pr) DN                       V Part 2 

PronP/O26                     AuxM/O  3 

Other 3                                      

Stage 

IV 

(2;6-

3;0) 

 

+ S 

V X Y + 

QVS 

Q X Y + 

(wh 

optional) 

VS(X+) 

SVOA 1                    AA X Y 

SVCA                    SVfin Neg 1 

Subord. (relative som) 

Other 

 

NP Pr NP                     XcX   

Pr D Adj N                  Neg X  

cX 3                             Other  

Stage 

V (3;0-

3;6) 

och 

c 

s 

Other 

Coord. 

Other 

Coord. 

Other 

Coord.                 1          1 + 

Subord. A           1           1 + 

Subord. C 

Subord. O 

Comparative (än, som) 

Subord.: Neg (Aux) V 

Postmod. phrase       1 + 

 

Stage 

VI 

(3;6-

4;0) 

(+) (–) Errors 

NP VP Clause Conn. Clause Phrase Word 

Initiator 

Coord 

 

 

Complex Passive  

Complement 

Exclamation 

(vad, så) 

och 

c 

s 

Element Ø  

 

Tense 

NP: 

*D       *Pr 

D Ø       Pr Ø 

D       Pr  

*PronP *Adjagreement 

VP: 

AuxM Ø 

AuxO Ø 

*Cop 

N irreg 

N reg 

 

V irreg 

V reg 

Other Other Ambiguous 

Stage 

VII 

(4;6+) 

Discourse Syntactic Comprehension 

A Connectivity                   det    

Comment Clause               Other               

Emphatic Order                      

Style 

 

  



 

 
 

Bilaga 13: Testprotokoll F9 
 

Name F9  Age 2;4  Sample date   Type 

 

 

A 

 

Unanalysed 1 Unintelligible 2 Symbolic Noise 3 Deviant 

Problematic 1 Incomplete 2 Ambiguous 3 Stereotypes 

Stage I 

(0;9-

1;6) 

 Command Question Statement  

Other 49                                     Problems 13 ‘V’ 2 ‘Q’  (inton.) ‘V’ 3                       ‘N’ 5 

Stage 

II (1;6-

2;0) 

Clause Phrase Word 

VX 1 QX 1 

(wh 

optional) 

VS  

SV 11                   AX 8 

SO                       VO 3 

SC                       VC  

Neg X                  Other 14 

(D)N 1                           VV  

Adj N                             Part  

NN 1                               Int X 

Other 5 

Npl 

1 

Ndef/gender 

17 

Artindef/gender 

5 

Vpres 

6 

Vsup 

 

Vpret 

4 

Ngen 

 

Adjagreement 

 

-astAdj:superlat 

-areAdj:comp  

 

Other 

1 

Stage 

III 

(2;0-

2;6) 

 

V X Y 3 Q X Y 2 

(wh 

optional) 

AuxS(X) 

SVC 13              VCA  

SVO 5               VOA   

SVA 10              Neg Vinfin/ 2  

Other 25            Vfin Neg  

D Adj  N                     Cop 20 

(Pr) DN                       V Part 4 

PronP/O79                     AuxM/O  35 

Other 4                                      

Stage 

IV 

(2;6-

3;0) 

 

+ S 

V X Y + 

QVS 

Q X Y + 

(wh 

optional) 

VS(X+) 

SVOA 2                    AA X Y 

SVCA                    SVfin Neg 3 

Subord. (relative som) 

Other 

 

NP Pr NP                     XcX  1 

Pr D Adj N                  Neg X  

cX 14                           Other  

Stage 

V (3;0-

3;6) 

och 

c 

s 

Other 

Coord. 

Other 

Coord. 

Other 

Coord.                 1          1 + 

Subord. A           1           1 + 

Subord. C 

Subord. O 

Comparative (än, som) 

Subord.: Neg (Aux) V 

Postmod. phrase       1 + 

 

Stage 

VI 

(3;6-

4;0) 

(+) (–) Errors 

NP VP Clause Conn. Clause Phrase Word 

Initiator 

Coord 

 

 

Complex Passive  

Complement 

Exclamation 

(vad, så) 

och 

c 

s 

Element Ø  

 

Tense 

NP: 

*D       *Pr 

D Ø       Pr Ø 

D       Pr  

*PronP *Adjagreement 

VP: 

AuxM Ø 

AuxO Ø 

*Cop 

N irreg 

N reg 

 

V irreg 

V reg 

Other Other Ambiguous 

Stage 

VII 

(4;6+) 

Discourse Syntactic Comprehension 

A Connectivity                   det    

Comment Clause               Other               

Emphatic Order                      

Style 

 

  



 

 
 

Bilaga 14: Testprotokoll P10 
 

Name P10  Age 2;5  Sample date   Typ 

 

 

A 

 

Unanalysed 1 Unintelligible 2 Symbolic Noise 3 Deviant 

Problematic 1 Incomplete 2 Ambiguous 3 Stereotypes 

Stage I 

(0;9-

1;6) 

 Command Question Statement  

Other 49                                     Problems 14 ‘V’ 2 ‘Q’1 

(inton.)  

‘V’ 8                       ‘N’ 7 

Stage 

II (1;6-

2;0) 

Clause Phrase Word 

VX 6 QX 1 

(wh 

optional) 

VS  

SV 3                     AX 7 

SO 1                      VO 12 

SC 3                      VC   

Neg X 4                 Other 15 

(D)N 2                             VV  

Adj N 3                           Part  

NN                                  Int X 

Other 9 

Npl 

9 

Ndef/gender 

20 

Artindef/gender 

12 

Vpres 

5 

Vsup 

1 

Vpret 

1 

Ngen 

 

Adjagreement 

2 

-astAdj:superlat 

-areAdj:comp  

 

 

Stage 

III 

(2;0-

2;6) 

 

V X Y 2 Q X Y 1 

(wh 

optional) 

AuxS(X) 

SVC 1                 VCA  

SVO 5                 VOA 2  

SVA 7                 Neg Vinfin/3   

Other 16              Vfin Neg 3 

D Adj  N 1                    Cop 5 

(Pr) DN 1                    V Part 7 

PronP/O 18                    AuxM/O  3 

Other 4                                      

Stage 

IV 

(2;6-

3;0) 

 

+ S 

V X Y +  

QVS 

Q X Y + 

(wh 

optional) 

VS(X+) 

SVOA 2                    AA X Y 

SVCA 1                   SVfin Neg 1 

Subord. (relative som) 

Other 

 

NP Pr NP                     XcX 1 

Pr D Adj N                  Neg X 4  

cX 3                             Other  

Stage 

V (3;0-

3;6) 

och 

c 

s 

Other 

Coord. 

Other 

Coord. 

Other 

Coord.                 1          1 + 

Subord. A           1           1 + 

Subord. C 

Subord. O 

Comparative (än, som) 

Subord.: Neg (Aux) V 

Postmod. phrase       1 + 

 

Stage 

VI 

(3;6-

4;0) 

(+) (–) Errors 

NP VP Clause Conn. Clause Phrase Word 

Initiator 

Coord 

 

 

Complex Passive  

Complement 

Exclamation 

(vad, så) 

och 

c 

s 

Element Ø  

 

Tense 

NP: 

*D       *Pr 

D Ø       Pr Ø 

D       Pr  

*PronP *Adjagreement 

VP: 

AuxM Ø 

AuxO Ø 

*Cop 

N irreg 

N reg 

 

V irreg 

V reg 

Other Other Ambiguous 

Stage 

VII 

(4;6+) 

Discourse Syntactic Comprehension 

A Connectivity                   det    

Comment Clause               Other               

Emphatic Order                      

Style 

 
 




