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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
 
Language Assessment, Remediation and Screening Procedure, LARSP, är ett kliniskt 
verktyg för att genom spontantalsanalys bedöma barns expressiva grammatiska förmåga. 
Materialet är i grunden utvecklat för en engelsktalande population men 2016 gjorde 
Rosenberg och Mellenius en första svensk anpassning. Denna anpassning har inte 
kvalitativt utvärderats i sin helhet men tidigare examensarbeten inom logopedi har tittat på 
steg III och steg IV. 
 

Syfte 
 
Studiens syfte var att kvalitativt utvärdera steg V i Swe-LARSP samt att göra en djupare 
analys av hur barn i åldrarna 3;0–3;6 år (år;månader) producerar bisatser. 
 
Metod 
 
Spontantalsdata från sex barn (3;0–3;6 år) med typisk språkutveckling samlades in. 
Inspelningarna transkriberades ortografiskt och 50 yttranden togs ut och analyserades 
enligt LARSP. Därefter analyserades barnens samtliga producerade bisatser och 
bisatsförelöpare. 
 

Resultat 
 
Två av de nio befintliga strukturerna på steg V i Swe-LARSP förekom hos 50% eller fler av 
barnen i studien. Bisatser förekom hos 66,7% av barnen och bisatsförelöpare förekom hos 
66,7% av barnen. Hälften av deltagarna producerade bisatser och bisatsförelöpare 
parallellt. 
 
Slutsatser 
 
Sammanfattningsvis bedömdes steg V i Swe-LARSP i huvudsak fånga barns förmåga till 
sam- och underordning av satser i åldrarna 3;0–3;6 år. Dock indikerar studiens resultat att 
steget verkar behöva revideras innan dess samtliga strukturer kan anses spegla barns 
grammatiska förmåga i denna ålder. Resultaten visade även att bisatsförelöpare inte verkar 
tillhöra ett avgränsat utvecklingssteg i barns bisatsutveckling utan att de produceras 
parallellt med fullständiga bisatser upp till åtminstone 3;6 års ålder. 
  



 

 

Etiskt tillkännagivande 
 
Detta arbete har genomgått etisk granskning inom Logopedprogrammets programområde 
i enlighet med Medicinska fakultetens Riktlinjer för etisk granskning av studerandearbeten 
(FS 1.1.1072-17). 
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Introduktion 

Barn med typisk språkutveckling börjar producera bisatser vid ungefär två års ålder 
(Håkansson, 2014; Lustigman & Berman, 2016; Waldmann, 2008). Från tre års ålder ökar 
användningen av bisatser (Håkansson, 2014) och med ökad ålder får bisatserna en ökad 
komplexitet och mer specifik funktion (Lustigman & Berman, 2016). För barn med 
språkstörning har det dock visat sig att produktion av bisatser vållar stora problem. 
Generellt gör barn med språkstörning få försök att använda bisatser och de försök som görs 
resulterar sällan i korrekta konstruktioner (Håkansson & Hansson, 2007a). 

För att kunna säkerställa om ett barn har diagnosen språkstörning krävs en 
bedömning av den språkliga förmågan. Denna bedömning kan ske genom formell testning 
eller spontantalsanalys och idealiskt bör båda användas i såväl forskning som i klinisk 
verksamhet då metoderna kompletterar varandra (Hansson & Nettelbladt, 2007). Inom 
logopedin i Sverige idag finns ett flertal formella test att tillgå, men få material för att 
bedöma barns spontantal. För en engelsktalande population finns däremot ett större utbud 
av bedömningsmaterial, varav ett utgörs av Language Assessment, Remediation and 
Screening Procedure, LARSP (Crystal, Fletcher, & Garman, 1989). Detta är ett kliniskt 
verktyg för att genom spontantalsanalys bedöma barns expressiva grammatiska förmåga. 
År 2016 gjorde Rosenberg och Mellenius en första svensk anpassning av detta material, 
Swe-LARSP. Anpassningen bygger på forskning om svenska barns språkutveckling och 
materialet har ännu inte kvalitativt utvärderats i sin helhet. Tidigare examensarbeten inom 
logopedi har utvärderat steg III (Bergström & Werndin, 2018) och steg IV (Bobacken & 
Carlin, 2017), men materialet behöver fortsatt utvärderas och anpassas för att kunna 
användas kliniskt i framtiden. 

Syftet med denna studie är därför att fortsätta arbetet med att kvalitativt utvärdera 
Swe-LARSP genom att behandla steg V. Steg V rör främst barns förmåga att producera sam- 
och underordnade satser och det insamlade materialet kommer därför även att användas 
för att göra en djupare analys av barnens bisatsproduktion. 

Bakgrund 

I detta avsnitt behandlas barns expressiva språkutveckling, svensk bisatsstruktur, barns 
bisatsutveckling och hur bisatsproduktionen ser ut hos barn med språkstörning. 
Avslutningsvis redogörs för olika sätt att bedöma barns språkliga förmåga och LARSP, ett 
bedömningsmaterial för spontantalsanalys, behandlas särskilt. 

Expressiv språkutveckling 

Ett barns språkutveckling sker i samspel med dess omgivning. Från födseln vistas de allra 
flesta barn i en talande miljö och redan i spädbarnsåldern börjar de anpassa sig till de 
språkliga klangerna i sin närhet (Strömqvist, 2010). Spädbarn lär sig snabbt vilka ljud i 
omgivningens språk som har fonemstatus (d.v.s. är betydelseskiljande) men deras 
möjligheter att själva producera dessa ljud är till en början begränsade. Anatomin är inte 
färdigutvecklad och därför saknas förutsättningar att producera vuxenlika fonem. Redan 
vid tre månaders ålder har dock dessa förutsättningar förbättrats, då struphuvudet börjat 
sjunka ner och tungans muskler utvecklats. Detta möjliggör produktion av olika ljud, så 
kallat joller (Håkansson, 2014). Det tidiga jollret består av vokaler i olika former och utökas 
senare till att även innefatta konsonanter. Konsonanterna kombineras med vokalerna till 
räckor av likadana CV-stavelser (stavelser med konsonant plus vokal), så kallat reduplicerat 
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stavelsejoller (t.ex. ”da-da-da”). Vid ca 10–14 månaders ålder övergår detta till icke-
reduplicerat stavelsejoller där produktionen av konsonanter och vokaler varieras inom 
samma räcka av stavelser (t.ex.”ga-de-pa-mu”) (Stark, 1980). 

Barns första egenproducerade ord dyker vanligtvis upp kring ett års ålder och 
fonetiskt liknar dessa ord det sena stavelsejollret. De första orden brukar vara starkt 
kontextbundna, röra specifika, återkommande situationer och vara förknippade med 
rutiner (Nettelbladt, 2007). Nettebladt kallar denna tid i språkutvecklingen för ”de första 
ordens stadium”. Under denna period består barnens ordförråd av cirka 10–50 ord och 
inlärningen av nya ord sker långsamt. Stadiet varar ungefär fram till 18 månaders ålder och 
därefter kommer barnen in i en fas som kallas ordförrådsexplosionen eller 
ordförrådsspurten (Nettelbladt, 2007; Strömqvist, 2010). Under denna period ökar 
inlärningstakten av nya ord kraftigt vilket skapar viktiga förutsättningar för utvecklingen av 
böjningsmorfologi (Strömqvist, 2010). De tidigaste böjningsmorfemen tillhör substantiven 
vilka böjs i plural och bestämd form. Verbböjningarna tenderar att komma något senare än 
substantivböjningarna och infinitiv är den första verbformen. Därefter lär sig barnen att 
böja verb i presens, supinum och preteritum. När barnen tillägnat sig verbböjningarna 
utvecklas användandet av hjälpverb (Håkansson & Hansson, 2007b). 

Någon gång före tvåårsåldern börjar barn att kombinera ord till satser (Håkansson & 
Hansson, 2007b). Satserna består inledningsvis endast av två ord och denna utvecklingsfas 
brukar därför kallas tvåordsstadiet. Barnens tvåordsyttranden utgörs främst av oböjda ord 
och till stor del används substantiv och verb, men även ord från andra ordklasser kan 
förekomma. Exempel på yttranden i detta stadium är ”där bok” och ”pappa sko” 
(Strömqvist, 2010, sid. 66). Ordföljdsmönstren i dessa tidiga yttranden är i stort samma 
som hos vuxna. En del satsdelar kan utelämnas men de satsdelar som ändå finns med följer 
målspråksbrukets ordning (Håkansson & Hansson, 2007b). Barnen lär sig tidigt att 
subjektet kan placeras antingen före eller efter verbet och växlar mellan dessa två 
placeringar i sin produktion. På tvåordsstadiet förekommer således både yttranden av typen 
”häst kissa” och ”äta häst”, där ”häst” i båda fallen är satsens subjekt (Håkansson, 2014, sid. 
95). Allt eftersom barnens ålder ökar, ökar även längden och komplexiteten på yttrandena 
(Håkansson & Hansson, 2007b). Upp till 4–5 års ålder lärs grundläggande fonologiska och 
grammatiska regler i språket in och sitter sedan för resten av livet (Håkansson, 2014). 

Bisatser i svenskan och barns utveckling av dessa 

Grammatik är läran om vårt språkliga system och delas upp i morfologi och syntax. 
Morfologi handlar om ords struktur och böjningsformer (Håkansson & Hansson, 2007b). 
Syntax är satslära och beskriver hur fraser och satser är uppbyggda av över- och 
underordnade led samt hur dessa är relaterade till varandra. Två likvärdiga led samordnas 
med ordklassen konjunktioner och underordning av satser görs oftast med ordklassen 
subjunktioner. Konjunktionerna betecknar relationen mellan de två förenade leden och 
delas in i fem grupper efter sin betydelse: sammanbindande (och, samt), särskiljande 
(eller), motsättande (men, fast, utan), förklarande (för, ty) och konklusiva (så). Även vissa 
subjunktioner betecknar relationen mellan två led (t.ex. medan, eftersom), medan andra 
enbart är formord med mycket liten betydelse (att, om, som, än). En överordnad sats är en 
huvudsats och en underordnad sats är en bisats (Hultman, 2003). 

Vidare karaktäriseras bisatser enligt Josefsson (2009) av att de har bisatsinledare, att 
satsadverbialet kommer före det finita verbet och att de är satsdelar i en överordnad sats 
eller fras. Bisatsinledaren kan vara en subjunktion (t.ex. att), ett relativt adverb (t.ex. när, 
dit, där, då) eller ett relativt pronomen (t.ex. vilken, vars, vad) (Hultman, 2003; Josefsson, 
2009). Satsadverbialets placering följer något som kallas BIFF-regeln, som är en 
förkortning för ”I Bisats kommer Inte Före det Finita verbet”. Regeln innebär att negationen 
inte (och alla andra satsadverbial) ska placeras före det finita verbet i en bisats. Jämför till 
exempel negationens placering i ”han lovade inte något”, som är en huvudsats, med ”att han 
inte lovade något”, som är en bisats. Viktigt att notera när man definierar bisatser är dock 
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att ovanstående karaktärsdrag inte gäller för samtliga bisatser, utan att det finns ett flertal 
undantag. Bland annat kan bisatser i vissa fall vara syntaktiskt självständiga, som till 
exempel i följande utropsbisats: ”Att du aldrig kan lyssna på mig!”. Det finns också vissa fall 
där bisatsinledaren kan vara struken, till exempel ”Jag tror jag såg dig igår”. Även det finita 
verbet kan strykas, om det utgörs av hjälpverbet ha, till exempel ”Vi vet att han haft det 
bra”. Det bör dessutom nämnas att alla bisatser inte följer BIFF-regeln, utan vid vissa verb 
(t.ex. berätta, säga, skrika) kan man få huvudsatsordföljd även i en bisats (Josefsson, 2009). 

Utifrån syntaktisk funktion delas bisatserna in i tre kategorier: attributiva, nominala 
och adverbiella bisatser. De attributiva bisatserna står som attribut till huvudord i 
nominalfraser. Vanligen är de relativsatser och de kan inledas med subjunktionen som, ett 
relativt pronomen eller ett relativt adverb. De nominala bisatserna kan likt nominalfraser 
fungera som subjekt, objekt, predikativ eller rektion i prepositionsfraser. Vanligen är de att-
satser men de kan även vara frågebisatser, utropsbisatser eller generaliserande bisatser. De 
adverbiella bisatserna är i huvudsak adverbial i verbfraser. De tillhör någon av följande nio 
typer: tidsbisatser, jämförande bisatser, ju-bisatser, generaliserande bisatser, 
orsaksbisatser, följdbisatser, avsiktsbisatser, medgivande bisatser eller villkorsbisatser 
(Hultman, 2003). 

Bisatser produceras inte alls under den tidigaste språkutvecklingen. Detta antas bland 
annat bero på att barn ännu inte behärskar subjunktioner aktivt och att det finns kognitiva 
begränsningar gällande förmågan att planera långa yttranden (Lundin, 1987). Det dröjer 
dock inte särskilt länge förrän barn börjar använda sig av bisatsliknande konstruktioner, så 
kallade protobisatser eller bisatsförelöpare (i denna uppsats kommer termen 
bisatsförelöpare uteslutande att användas) (Håkansson & Hansson, 2007b; Lundin, 1987). 
Bisatsförelöpare förekommer enligt Lundin (1987) från ca 1;6 års ålder (år;månader). Dessa 
är yttranden där den obligatoriska bisatsinledaren är utelämnad, till exempel ”Visa pappa 
kommer hem” (Håkansson & Hansson, 2007b, sid. 156). Förekomst av bisatsförelöpare hos 
svensktalande barn har behandlats i studier av Waldmann (2008) och Lundin (1987) och 
strukturerna har även återfunnits hos engelsktalande (Diessel & Tomasello, 2000) och 
hebreisktalande (Lustigman & Berman, 2016) barn. 

I sin avhandling från 1987 kunde Lundin se en variation gällande strukturen hos de 
producerade bisatsförelöparna. Hon identifierade fyra olika typer av bisatsförelöpare och 
dessa kallade hon sambandssatser, protosatser, konjunktionslösa bisatser och 
subjunktionslösa relativsatser. Sambandssatserna var strukturer där två eller flera korta 
yttranden med ett logiskt samband producerades efter varandra, till exempel ”Det är vått. 
Det har regnat” (sid. 45). Dessa beskrevs som det första steget i utvecklingen mot komplexa 
satser. Protosatserna var strukturer där barnen försökte ge uttryck för två olika tillstånd 
eller händelser inom ett och samma yttrande, till exempel ”Han är sönder ramla” (sid. 52). 
Karaktäristiskt för dessa var att subjektet alltid var utelämnat. De konjunktionslösa 
bisatserna var strukturer där barnen utelämnade den underordnande konjunktionen1, till 
exempel ”Titta en katt gjorde där” (sid. 56). De subjunktionslösa relativsatserna var när en 
verbfras stod i nära relation till en överordnad sats, men utan att något sammanbindande 
ord fanns mellan, till exempel ”En bit slott gått sönder” (sid. 58). Dessa tolkades som ett 
förstadium till de riktiga relativsatserna. Gemensamt för alla fyra typer av bisatsförelöpare 
var att produktionen av dessa till stor del var koncentrerad fram till cirka 2;6 års ålder. 
Denna ålder kunde dock inte bekräftas i en senare studie av Waldmann (2008). Waldmann 
jämförde sina resultat med Lundins (1987) och fann att bisatsförelöpare förekom cirka 10–
12 månader längre, det vill säga fram till ungefär 3;6 års ålder. Han såg även att 
bisatsförelöparna producerades parallellt med de fullständiga bisatserna redan under den 
tidigaste bisatsutvecklingen. 

De första fullständiga bisatserna brukar dyka upp vid ungefär två års ålder 
(Håkansson, 2014; Lustigman & Berman, 2016; Waldmann, 2008). Från 2;6 års ålder 

                                                      
1 Observera att Lundin i detta sammanhang använder termen underordnande konjunktioner för 
samma ordklass som jag tidigare beskrivit som subjunktioner enligt Hultman (2003). 
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börjar bisatser frekvent användas och vid 2;9 års ålder finns alla typer av bisatser i barnens 
produktion, även om det är vanligast att de är adverbial (Lundin, 1987). De första bisatserna 
är relativsatser (Håkansson, 2014; Lundin, 1987) och den första bisatsinledaren som 
(Josefsson & Håkansson, 2000). När barn är i treårsåldern ökar användningen av bisatser 
(Håkansson, 2014) och med ökad ålder får bisatserna en ökad komplexitet och mer specifik 
funktion (Lustigman & Berman, 2016). Tillägnandet av subjunktioner anses vara ett stort 
steg i barns språkutveckling och när barn aktivt börjar använda dessa har de till fullo 
greppat det komplexa systemet med över- och underordnade satser (Håkansson, 2014). 

Bisatsproduktion vid språkstörning 

Om ett barns språk utvecklas påtagligt långsammare än förväntat kan det röra sig om 
språkstörning. Det innebär att det finns uttalade svårigheter att producera och ibland också 
förstå talat språk. Hos barn med språkstörning är den språkliga nivån markant lägre än 
förväntat utifrån kronologisk ålder. De språkliga svårigheterna beror inte på någon annan 
underliggande diagnos utan är barnets mest framträdande funktionsnedsättning. Ungefär 
5–8% av alla barn i förskoleåldern har någon form av språkstörning vilket gör diagnosen 
till en av de största i denna åldersgrupp (Nettelbladt & Salameh, 2007). Språkstörning kan 
drabba fonologi, lexikon, grammatik, semantik och/eller pragmatik. De grammatiska 
svårigheterna kan vara problem med böjningsformer av ord, användning av funktionsord 
och ordföljd (Hansson, 2010). Även bisatser har visat sig vålla svårigheter för barn med 
språkstörning. Barnen gör få försök att använda bisatser och de försök som görs resulterar 
sällan i korrekta konstruktioner. Ofta utelämnas ord så att bisatserna inte blir fullständiga 
och huvudsatsordföljd används för både huvud- och bisatser (Håkansson & Hansson, 
2007a). 

Relativsatser hos barn med språkstörning är något som har undersökts i ett flertal 
studier (Frizelle & Fletcher, 2014; Håkansson, 2017; Håkansson & Hansson, 2000). 
Studierna har visat att barn med språkstörning presterar sämre än barn med typisk 
språkutveckling gällande produktion av relativsatser. Håkansson och Hansson (2000) 
eliciterade relativsatser med meningskomplettering och imitation och fann att barnen med 
språkstörning hade signifikant fler felsvar. Intressant var också att de flesta av barnen med 
språkstörning konsekvent utelämnade relativsatsinledaren som vid imitation. Relativsatser 
förefölls inte tillägnas förrän efter 4;6 års ålder hos barn med språkstörning, vilket således 
är mer än två år senare än för barn med typisk språkutveckling. Håkansson och Hansson 
ansåg därför att en sen förekomst av korrekt producerade relativsatser skulle kunna ses som 
en klinisk markör för språkstörning. 

LARSP – Language Assessment, Remediation and Screening Procedure 

För att diagnosticera språkstörning krävs bedömning av barnets språkliga förmåga. 
Vanligtvis görs detta i förskoleåldern av logoped (Hansson, 2010). Bedömningen kan ske 
genom formell testning eller spontantalsanalys. Idealiskt bör båda användas i såväl 
forskning som i klinisk verksamhet, då metoderna kompletterar varandra. Testning ger 
oftast standardiserade mått på specifika förmågor vilket möjliggör en jämförelse med 
jämnåriga barns prestationer. Här är eliciteringsstrategierna vanligtvis ganska styrda och 
man vill få barnet att producera specifika strukturer. Spontantalsanalys är däremot en friare 
strategi där man i mindre utsträckning styr barnets produktion. Metoden ger mindre 
förutsägbara svar men visar språkförmågan på ett mer generellt plan (Hansson & 
Nettelbladt, 2007). 

LARSP (Crystal et al., 1989) är ett kliniskt verktyg (Fletcher, Klee & Gavin, 2012) för 
att genom spontantalsanalys bedöma barns expressiva grammatiska förmåga. Det 
utvecklades med avsikt att fungera som ett ramverk för screening, där man kan identifiera 
barn i behov av vidare språklig utredning. Materialet består av ett protokoll med sju 
utvecklingssteg indelade halvårsvis i åldrarna 0;9–4;6+ år (se Bilaga A). Varje steg 



 

 5 

innehåller de grammatiska strukturer som barnet förväntas ha tillägnat sig och/eller 
förväntas använda vid respektive ålder. En genomförd analys visar på vilket/vilka av dessa 
steg barnets strukturer kan inplaceras och detta ger en indikation på om den språkliga nivån 
är åldersadekvat eller inte. Resultaten kan även användas som utgångspunkt vid en 
eventuell språklig intervention då man kan se vilka strukturer som är näst på tur för barnet 
att lära sig. LARSP grundar sig på Roger Browns stadieteori (Brown, 1973) om barns 
språkutveckling och utgångspunkten är att alla typiskt utvecklade barn genomgår liknande 
steg i sin språkutveckling. Brown påpekar dock att det finns stora individuella variationer 
gällande hur snabbt barnen passerar dessa steg. Detta medför enligt Fletcher et al. (2012) 
att kopplingen mellan ålder och utvecklingssteg bör tolkas mer flexibelt. 

Det första steget i att göra en grammatisk analys enligt LARSP är att spela in 
spontantal hos det barn man vill bedöma. En inspelning på ungefär 30 minuter är enligt 
Crystal et al. (1989) lämpligt då det ställer rimliga krav på barnets koncentration och 
uppmärksamhet. Minst 50 yttranden behövs för att utgöra ett representativt stickprov av 
barnets tal (Boehm, Daley, Harvey, Hawkins, & Tsap, 2005). Under inspelningssituationen 
rekommenderar Bohem et al. att man använder ett material som är åldersanpassat och 
engagerande för barnet. Som testledare bör man även tänka på att följa barnets initiativ i 
leken och ställa öppna frågor. 

Efter avslutad inspelning transkriberas spontantalet ortografiskt. Barnens yttranden 
genomgår en analys på sats-, fras- och ordnivå (Clause, Phrase och Word level) och varje 
grammatisk struktur förs in i protokollet på det utvecklingssteg där strukturen finns 
representerad. Steg I – IV innehåller ett- till fyraordsyttranden i ökande längd och 
komplexitet. Steg V rör i huvudsak sam- och underordning, bland annat olika typer av 
bisatser. Hos de första fem stegen är satsnivån uppdelad i tre delar och man gör skillnad på 
satser som är en uppmaning (Command), en fråga (Question), eller ett påstående 
(Statement). Steg VI – VII innefattar bland annat komplexa verbfraser och pragmatisk 
förmåga. Här markeras även om barnet gör någon felkonstruktion. I tillägg till dessa sju 
utvecklingssteg innehåller protokollet fyra sektioner där man kategoriserar vilken typ av 
yttranden barnet producerat och hur testledaren eliciterat dessa (Boehm et al., 2005). I 
sektion A (Unanalysed och Problematic) noteras yttranden som inte går att tilldela en 
grammatisk kategori för att de till exempel är oförståeliga, ofullständiga eller tvetydiga. I 
sektion B och C räknar man samman antalet yttranden som är svar på något testledaren 
sagt (Responses) eller som barnet producerat spontant (Spontaneous). I sektion D noteras 
testledarens reaktioner på barnens yttranden (Reactions). 

LARSP är i grunden utvecklat för en engelsktalande population men ett flertal 
anpassningar till andra språk har gjorts, bland annat till holländska, GRAMAT (Bol, 2012), 
franska, F-LARSP (Maillart, Parisse, & Tommerdahl, 2012), kinesiska, C-LARSP (Jin, Oh, 
& Razak, 2012) och malaysiska, Malay-LARSP (Razak, Jin, Woan, & Aziz, 2016). Rosenberg 
och Mellenius (2016) utgör en svensk anpassning, Swe-LARSP, vilken i huvudsak utgår från 
engelska LARSP men är något mindre komplex (se Bilaga B). I likhet med den holländska 
anpassningen (Bol, 2012) har sektionerna B, C och D uteslutits för att göra analysen mindre 
tidskrävande. De sju stegen i den svenska anpassningen är de samma som i engelska LARSP 
men strukturerna har anpassats efter svenskan. Nedan följer en kort beskrivning av stegen 
i Swe-LARSP, med fokus på steg V. 
 
Steg I: 0;9–1;6 år. Här finns ettordsyttranden, till exempel ”boll” (N) och ”titta” (V). Dessa 
analyseras som enskilda satsdelar. Om ordet är en fråga hörs detta i barnets intonation. 
Steg II: 1;6–2;0 år. Här finns tvåordsyttranden. Från och med detta steg görs analyser både 
på sats- och frasnivå. Exempel på yttranden på satsnivå är ”mamma äta” (SV) och ”titta bil” 
(VX). På frasnivå förekommer strukturer som till exempel ”stor hund” (Adj N) och ”min 
sko” (DN). 
Steg III: 2;0–2:6 år. Här finns treordsyttranden, till exempel satser som ”jag gillar 
mamma” (SVO) och ”äta glass nu” (VOA). På frasnivå förekommer strukturer som till 
exempel ”en gul boll” (D Adj N) och ”i ett hus” (Pr DN). 
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Steg IV: 2;6–3;0 år. Här finns yttranden bestående av fyra eller fler ord, till exempel satser 
som ”jag har en nalle hemma” (SVOA) och fraser som ”min syster i bilen” (NP Pr NP). På 
satsnivån placeras nu negationen efter det finita verbet. Relativsatser inledda med som 
dyker upp. 
Steg V: 3;0–3;6 år. På satsnivån återfinns strukturer som sam- eller underordnas. 
Samordning (Coord.) förekommer både som Command, Question och Statement, till 
exempel ”borsta tänderna och gå i säng”, ”vad är klockan och när kommer mamma?” och 
”jag vill leka ute men du vill leka inne”. Under Statement finns fyra olika typer av bisatser: 

• Subord. A. Bisats med adverbiell funktion, till exempel ”jag sprang när bilen kom”. 

• Subord. C. Bisats som är ett komplement, till exempel ”han är den jag tycker om”. 

• Subord. O. Bisats som fungerar som objekt, till exempel ”jag fick ta vad jag ville”. 

• Subord Neg (Aux) V. Bisats med negationen före både huvudverbet och ett 
eventuellt hjälpverb, till exempel ”det var tråkigt att Lisa inte kunde komma”. 

Under Statement finns också jämförande satser (Comparative) med än eller som, till 
exempel ”min cykel är större än din cykel”. 

På frasnivån finns endast en struktur, Postmod. Phrase 1 +. Detta är en 
postmodifierande fras som står efter huvudsubstantivet i en nominalfras, till exempel 
”flugan på bordet i rummet”. Oftast är den postmodifierande frasen en prepositionsfras. 

Bredvid några strukturer på steg V står det 1 och 1 +. Detta är för att markera om 
sam- eller underordningen sker i ett (1) eller flera (1+) led. Strukturer i flera led är till 
exempel ”han sa att det blir roligt när du kommer” och ”jag ska ta en spade och gräva en 
grop och lägga ner min boll”. 
Steg VI: 3;6–4;0 år. Här ökar komplexiteten i yttrandena ytterligare. Nu förekommer 
också minus-markeringar om barnen gör felaktiga grammatiska konstruktioner, till 
exempel utelämnar obligatoriska satsdelar eller använder fel ordföljd. 
Steg VII: 4;0–4;6+ år. I det sista steget analyseras mer generella aspekter av barnets språk, 
så som pragmatik, diskurs och syntaktisk förståelse. 
 

Swe-LARSP är en preliminär första anpassning av LARSP och har idag inte kvalitativt 
utvärderats i sin helhet. Tidigare examensarbeten inom logopedi har utvärderat steg III 
(Bergström & Werndin, 2018) och steg IV (Bobacken & Carlin, 2017) men det finns ett 
fortsatt behov av att systematiskt samla in data och kvalitativt utvärdera Swe-LARSP. De 
två tidigare utvärderingarna har visat att vissa strukturer på respektive steg är lågfrekventa 
och eventuellt borde tas bort, samt att vissa strukturer är högfrekventa men inte 
representerade i protokollet. Dessa strukturer bör eventuellt läggas till. Gemensamt för de 
båda studierna är att de funnit en hög förekomst av en struktur som består av ett inledande 
adverbial följt av ett verb och ett subjekt (AVS). Bergström och Werndin (2018) fann att 
strukturen AVS förekom hos 55,6% av deltagarna på steg III. I utvärderingen av 
nästkommande steg fann Bobacken och Carlin (2017) en hög förekomst av samma struktur, 
men med ett tillägg på ett eller flera valfria element (AVS(X+)). AVS(X+) förekom hos 100% 
av deltagarna på steg IV. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att kvalitativt utvärdera steg V i Swe-LARSP genom att jämföra 
de grammatiska strukturer som förekommer i barns spontantal med de grammatiska 
strukturer som presenteras i protokollet. Swe-LARSP har, som nämnts ovan, tidigare 
utvärderats gällande steg III och steg IV men behöver fortsatt utvärderas och anpassas för 
att kunna användas kliniskt. Steg V handlar främst om sam- och underordning av satser 
och således är ett ytterligare syfte med denna studie att göra en djupare analys av barnens 
bisatsproduktion. Få studier har gjorts gällande svenska barns bisatsutveckling och det 
finns alltså behov av mer forskning inom området. Kunskap om barns typiska 
språkutveckling är en förutsättning för att kunna identifiera barn vars språkliga utveckling 
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avviker från den förväntade. Bisatser är av särskilt intresse då forskning har visat att dessa 
strukturer vållar stora problem för barn med språkstörning. 

Frågeställningar 

• Hur väl stämmer de testade barnens grammatiska strukturer överens med de 
grammatiska strukturer som presenteras i steg V i Swe-LARSP? 

• Hur ser barnens bisatsproduktion ut? 

Metod 

För att utvärdera steg V i Swe-LARSP genomfördes en kvalitativ tvärsnittsstudie. Detta 
möjliggjorde en djupgående analys av barnens tal och skapade förutsättningar för att 
jämföra de producerade grammatiska strukturerna med de grammatiska strukturer som 
finns representerade i Swe-LARSP-protokollet. Metoden i denna studie grundar sig på 
utformandet av engelska LARSP (Crystal et al., 1989) och LARSP-manualen (Boehm et al., 
2005). Metoden är även inspirerad av två tidigare studier som utvärderat steg III 
(Bergström & Werndin, 2018) och steg IV (Bobacken & Carlin, 2017). Steg V i Swe-LARSP 
rör främst produktion av samordnade satser och bisatser och studiens insamlade data 
användes även för en detaljerad analys av barnens bisatsproduktion. 

Material 

Studiens material var sex ljudinspelningar av sex barns spontantal. Inspelningarna 
gjordes på två förskolor i Umeå kommun och varade cirka 20 minuter per barn. Denna 
inspelningstid bedömdes vara tillräckligt för att generera de 50 yttranden som enligt 
Boehm et al. (2005) krävs för att utgöra ett representativt stickprov av barnets tal. 50 
yttranden per barn är även vad som användes för den franska versionen av LARSP 
(Maillart et al., 2012) och där uppnåddes detta av en inspelningstid på 20 minuter. Vid 
datainsamlingen användes en Zoom H2n för ljudinspelning och för att stimulera barnen 
till lek och samtal användes ett dockhus i trä med tillhörande möbler och dockor. Lek med 
dockhus har i tidigare studier (Strömqvist, 1984) visat sig vara lämpligt för att samla in 
spontantal från barn i treårsåldern. Dockhuset lånades från logopedmottagningen vid 
Norrlands Universitetssjukhus, Västerbottens läns landsting. 

Deltagare 

I studien deltog 6 barn i åldrarna 3;0–3;6 år (tre flickor och tre pojkar) från två förskolor i 
Umeå kommun. För att delta i studien krävdes att barnen hade normal språkutveckling 
(d.v.s. inte var diagnosticerade med t.ex. språkstörning eller något annat som påverkar tal- 
och språkutvecklingen), normal hörsel och svenska som modersmål. En sammanställning 
av studiens deltagare presenteras i Tabell 1. Rektorerna vid de aktuella förskolorna 
kontaktades via telefon och fick information om studien muntligt. Barn som enligt 
förskolepersonalens bedömning uppfyllde ovanstående inkluderingskriterier valdes ut. 
Vårdnadshavarna till dessa barn fick sedan skriftlig information om studien och 
samtyckesformulär att fylla i (se Bilaga C). I samtyckesformulären framgick tydligt att 
barnens deltagande var frivilligt och att vårdnadshavarna eller barnen när som helst hade 
rätt att avbryta deltagandet. Förskolepersonalen tog emot ifyllda samtyckesformulär vilka 
numrerades och samlades in vid inspelningstillfällena. 
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Tabell 1. Försöksdeltagarnas ålder och kön 

 A B C D E F 

Ålder 
(år;månad) 

3;0 3;1 3;1 3;3 3;3 3;6 

Kön Pojke Flicka Pojke Flicka Flicka Pojke 

Genomförande 

Inspelningarna genomfördes under två förmiddagar i månadsskiftet februari/mars 2019. 
Vid det första tillfället spelades ett barn in och vid det andra tillfället spelades fem barn in. 
Inspelningarna genomfördes enskilt med varje barn i ett tyst rum tillsammans med 
testledaren, cirka 20 minuter vardera. Testledaren ansvarade för att skapa en så trygg och 
lustfylld situation som möjligt för barnen och följde deras initiativ i leken. Det fanns en 
möjlighet att ha en pedagog med i rummet för att barnen skulle känna sig bekväma i 
situationen, men det var ingen av deltagarna som bedömdes behöva detta. Utgångspunkten 
för lek och samtal var det medhavda dockhuset men vid behov kunde även andra leksaker i 
rummet eller saker i omgivningen användas. I likhet med datainsamlingen vid utvecklingen 
av engelska LARSP (Crystal et al., 1989) gjorde testledaren sitt bästa för att samtalet både 
skulle kretsa kring den konkreta leksituationen och kring saker utanför rummet, till 
exempel barnens intressen och familj. 

Behandling och analys av data 

Alla inspelningar transkriberades ortografiskt. Materialet avidentifierades och i samband 
med transkriptionen fick deltagarna var sin kod (A-F). Barnens samtliga samtalsturer 
numrerades från 1 och framåt. En samtalstur definierades som alla sammanhängande 
yttranden fram till att testledaren sa något eller en längre paus uppstod. En samtalstur 
kunde således bestå av ett eller flera yttranden. Ett yttrande definierades i sin tur som en 
struktur som var möjlig att placera i Swe-LARSP-protokollet. Oftast var ett yttrande 
detsamma som en sats men i vissa fall bestod ett yttrande endast av en fras eller ett enstaka 
ord. Valet att numrera samtalsturer och inte yttranden gjordes för att undvika att dela upp 
eventuella bisatsförelöpare. 

Ur transkriptionen togs 50 på varandra följande yttranden ut för analys enligt Swe-
LARSP. I likhet med den holländska anpassningen, GRAMAT (Bol, 2012) användes inte de 
tio första minuterna av inspelningen, utan yttrandena togs från inspelningens elfte minut 
och framåt. 50 yttranden är enligt Crystal et al. (1989) den klassiska datastorleken inom 
detta forskningsområde och enligt Boehm et al. (2005) vad som krävs för att få ett 
representativt stickprov av barnets tal. Det är också samma antal yttranden som användes 
när LARSP anpassades till franska (Maillart et al., 2012), kinesiska (Jin et al. 2012) och 
malaysiska (Razak et al. 2016). 

Vart och ett av de 50 uttagna yttrandena analyserades sedan på sats- och frasnivå. 
Bägge nivåerna behandlades samtidigt för respektive yttrande. Den grammatiska struktur 
som producerats noterades i barnets Swe-LARSP-protokoll och samtalsturens nummer 
antecknades för att vid behov kunna gå tillbaka och hitta varje enskilt yttrande. De 
yttranden som hade en grammatisk struktur som inte återfanns i protokollet placerades (i 
de fall det var möjligt) under rubriken Other på det steg som bedömdes lämpligt utifrån 
antal element som yttrandet innehöll. Samtliga av dessa Other-strukturer sammanställdes 
sedan i ett separat dokument och de som bedömdes vara relevanta för utvärderingen av steg 
V togs ut för vidare analys. Dessa var strukturer som inleddes med en konjunktion eller som 
bestod av fyra eller fler element. För samtliga Other-strukturer gällde att de skulle 
produceras av minst 50% av barnen i studien för att de skulle vara aktuella för vidare analys. 
50% är samma gräns som Bol (2012) använde som krav för att en struktur skulle inkluderas 
i protokollet. De yttranden som inte kunde tilldelas en grammatisk struktur placerades 
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under rubrikerna Unanalysed eller Problematic. Detta kunde till exempel vara oförståeliga 
eller ofullständiga yttranden. Barnens Swe-LARSP-protokoll fylldes först i för hand. Antalet 
producerade strukturer räknades samman och fördes sedan in i en digitaliserad version av 
samma protokoll. 

I genomförandet av en analys enligt LARSP analyseras vanligtvis yttranden även på 
ordnivå. Detta gjordes inte i denna studie då ordnivån sträcker sig över alla steg och således 
faller utanför ramen för en utvärdering av steg V. 

För analys av barnens bisatsproduktion användes hela det inspelade materialet, 
inklusive de 50 yttranden som analyserats enligt Swe-LARSP. Barnens samtliga 
producerade bisatsförelöpare och bisatser togs ut från transkriptionen och sammanställdes 
i två separata dokument. Antalet produktioner av dessa strukturer räknades samman för 
varje enskilt barn och totalt. Andelen barn som producerat respektive struktur räknades ut 
i procent. Barnens producerade bisatser kategoriserades utifrån bisatsinledare och 
bisatstyper. Ur barnens producerade bisatsförelöpare sammanställdes även typer av 
bisatsförelöpare utifrån Lundins (1987) kategorisering. Förekomsten av de olika 
strukturerna räknades ut i procent. Både Lundin (1987) och Waldmann (2008) redovisar 
förekomst av bisatsinledare och bisatstyper i procent och denna metod möjliggör således 
jämförelser med deras resultat. 

Reliabilitet 

Den ortografiska transkriptionen genomfördes av testledaren så snart det var möjligt efter 
datainsamlingen. Detta för att på bästa sätt kunna anteckna detaljer kring 
inspelningssituationen vilket skulle kunna vara till hjälp vid tolkning av barnens yttranden. 

Samtliga analyser enligt Swe-LARSP genomfördes av testledaren och där det fanns 
oklarheter gällande hur barnens yttranden skulle analyseras rådfrågades handledarna. För 
bedömning av interbedömmarreliabilitet analyserades transkriptionen från deltagare F av 
testledaren och handledarna oberoende av varandra. Resultaten jämfördes och dessa 
överensstämde till 83% på satsnivån och 83% på frasnivån. De 17% som inte överensstämde 
för respektive nivå diskuterades för att nå en samstämmig analys. Mindre justeringar i 
protokollen gjordes i efterhand utifrån detta. 

Resultat 

Barnens producerade strukturer i förhållande till Steg V i Swe-LARSP 

De analyserade yttrandena sammanställdes i Swe-LARSP-protokoll, vilket gav barnen var 
sin grammatisk profil (se Bilaga D–I). Protokollen visar vilka strukturer barnen 
producerade och hur många gånger varje struktur producerades. Förekomst och frekvens 
av strukturerna på steg V redovisas nedan på sats- och frasnivå. I avsnittet Other redovisas 
därefter några strukturer som var frekvent förekommande men som inte har en given plats 
i protokollet. 

I resultatredovisningen ges exempel från transkriptionerna. Barnets kod och 
samtalsturens nummer anges inom parentes bredvid varje yttrande. 

Clause level (satsnivå) 

Satsnivån i LARSP är indelad i tre delar: Command (uppmaning), Question (fråga) och 
Statement (påstående). Under Statement på steg V återfinns sex strukturer varav tre 
producerades av barnen i studien. Den mest frekvent förekommande var Coord 1/1+, vilken 
förekom hos 83,3 % av barnen. Näst flest barn producerade strukturen Subord. A, vilken 
förekom hos 50% av barnen. 



 

 10 

1. Coord 1/1+: Han ska leka ute på golvet, å sen ta en spade å en hink.  (F116) 
2. Subord. A: De läker när jag sover.    (E98) 

 
Strukturen Comparative (än, som) förekom hos 16,7% av barnen. Subord. C, Subord. 

O och Subord: Neg (Aux) V förekom inte alls i barnens produktion. I Tabell 2 redovisas 
förekomst och frekvens av samtliga strukturer på steg V, Clause level, Statement. 

Under satsnivåns två andra kategorier, Command och Question, producerades endast 
en struktur. Detta var Coord. Question vilken förekom hos ett av barnen (deltagare D) vid 
ett tillfälle. Coord. Command förekom inte alls i barnens produktion. 
 
Tabell 2. Antal förekommande strukturer på steg V, Clause level, Statement 

 Coord. 
1/1+ 

Subord. 
A 

Subord. 
C 

Subord. 
O 

Comparative 
(än, som) 

Subord: 
Neg 
(Aux) V  

A 0 3 0 0 0 0 
B 1 0 0 0 0 0 
C 1 0 0 0 0 0 
D 1 1 0 0 0 0 
E 2 9 0 0 2 0 
F 2 0 0 0 0 0 
Andel barn 
som 
producerar 
strukturen 
(%) 

83,3 50,0  0,0 0,0 16,7 0,0 

Phrase level (frasnivå) 

På steg V, Phrase level finns endast en struktur, Postmod. Phrase 1+. Denna förekom hos 
33,3% av barnen (se Tabell 3). 
 

3. Postmod. Phrase 1+: Jag har också ett hus hemma, i mitt rum.  (D135) 
 
Tabell 3. Antal förekommande strukturer på steg V, Phrase level  

 Postmod. Phrase 1+ 

A 0 
B 0 
C 0 
D 1 
E 1 
F 0 
Andel barn som 
producerar 
strukturen (%) 

33,3 

Other 

Under analysarbetet identifierades några strukturer som förekom hos 50% eller fler av 
barnen men som inte har en given plats i protokollet. Tre av dessa bedömdes vara relevanta 
för utvärderingen av steg V och redovisas nedan (se Tabell 4). 
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AVSX(+). Denna struktur återfanns hos tre av barnen. Som minst producerades den två 
gånger av ett barn och som mest fem gånger av ett annat barn. Strukturen inleds med ett 
adverbial som följs av ett verb och ett subjekt. Därefter följer ytterligare ett (X) eller flera 
(+) valfria element. I barnens Swe-LARSP-protokoll återfinns denna struktur under Other, 
steg IV. 
 

A           V       S   X (+) 
4. Nu           är       det  stängt   (A142) 
5. Då           slog       jag  mig i armen  (F99) 

 
SVAO(+). Denna struktur producerades en gång var av tre av barnen. Strukturen inleds 
med ett subjekt som följs av ett verb, ett adverbial och ett objekt. Därefter kan ytterligare 
ett eller flera valfria element (+) följa. I barnens Swe-LARSP-protokoll återfinns denna 
struktur under Other, steg IV. 
 

S            V          A       O (+) 
6. Dom            vill          också       de   (F105) 
7. Han            har          också       en vind faktiskt  (E109) 

 
Initial coord. Denna struktur återfanns hos fyra av barnen. Som minst producerades den 
två gånger av ett barn och som mest fem gånger av ett annat barn. Strukturen innefattar 
alla typer av yttranden som inleds med en konjunktion, men där konjunktionen inte har 
någon samordnande funktion till ett tidigare yttrande utan konjunktionerna står i 
satsinledande position. Därför tillhör denna struktur inte Coord 1/1+, utan utgör en egen 
kategori. 
 

8. Å de dä ä en rutschkana.    (D109) 
9. Men, den andra gjorde illa sig också.   (F76) 

 
Tabell 4. Förekomst och frekvens av de strukturer i kategorin Other som bedömdes vara 
relevanta för utvärderingen av steg V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barnens bisatsstrukturer 

Samtliga producerade bisatser och bisatsförelöpare togs ut från transkriptionerna för 
analys. För detta användes hela det inspelade materialet, inklusive de 50 yttrandena som 
analyserats enligt Swe-LARSP. Det fanns en variation gällande barnens totala antal 
samtalsturer vilket redovisas i Tabell 5. 
  

 AVSX(+) SVAO(+) Initial coord. 

A 4 0 2 
B 0 0 0 
C 0 0 0 
D 0 1 5 
E 2 1 3 
F 5 1 4 
Andel barn som 
producerade 
strukturen (%) 

50,0 50,0 66,7 
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Tabell 5. Totalt antal samtalsturer per inspelning och deltagare 

 A B C D E F 

Antal 
samtalsturer 

169 120 167 192 169 141 

Bisatser 

Barnens producerade bisatser och bisatsförelöpare räknades samman var för sig och 
redovisas i Tabell 6. Bisatser förekom hos 66,7% av barnen. Av dessa producerades som 
minst fyra bisatser av ett barn och som mest elva bisatser av ett annat barn. Av det totala 
antalet producerade bisatser var 74,1% adverbiella, 22,2% attributiva och 3,7% nominala 
till sin funktion. De vanligaste bisatsinledarna var som och för (25,9% vardera). Därefter 
kom så (22,2%) följt av när (11,1%) och för att (7,5%). De minst frekventa bisatsinledarna 
var om och att (3,7% vardera). 
 

10. De ä mamman som ska va inne.    (D25) 
11. Jag gör såhär, så når jag täcket.     (E118) 
12. En som ligger å sover.     (F3) 

 
Tabell 6. Antal producerade bisatser och bisatsförelöpare samt andelen barn som 
producerade strukturerna 

 Bisatser Bisatsförelöpare 

A 7 0 
B 0 0 
C 0 3 
D 4 2 
E 11 4 
F 5 2 
Andel barn som 
producerade 
strukturen (%) 

66,7 66,7 

Bisatsförelöpare 

Bisatsförelöpare förekom hos 66,7% av barnen (se Tabell 6 ovan). Av dessa producerades 
som minst två bisatsförelöpare av ett barn och som mest fyra bisatsförelöpare av ett annat 
barn. Ett barn producerade endast bisatsförelöpare men inga fullständiga bisatser, ett annat 
barn endast fullständiga bisatser men inga bisatsförelöpare. Tre barn producerade både 
bisatsförelöpare och fullständiga bisatser. Inget samband kunde ses mellan antalet 
producerade bisatsförelöpare och antalet producerade fullständiga bisatser. 
 

13. Ja, ja når faktiskt ja. Jag är väldigt stor.    (D4) 
”Jag når faktiskt för jag är väldigt stor”. 
 

14. Hä en gubbe äter mycke.     (C162) 
”Här är en gubbe som äter mycket.” 

 
15. Å ligga i man ä sjuk.     (E94) 

”Och ligga i när man är sjuk.” 
 

Två olika typer av bisatsförelöpare kunde identifieras bland barnens produktioner. 
Med Lundins (1987) termer var den ena typen sambandssatser och den andra typen 
konjunktionslösa bisatser/subjunktionslösa relativsatser. Sambandssatser är ett eller flera 



 

 13 

korta yttranden i rad, där yttrandena har ett logiskt samband mellan varandra (se exempel 
13). Sambandssatserna utgjorde 45,5% av barnens producerade bisatsförelöpare. 
Konjunktionslösa bisatser och subjunktionslösa relativsatser är båda satser där den 
obligatoriska bisatsinledaren utelämnats (se exempel 14 och 15). Dessa två typer slogs 
därför ihop till en kategori: utelämnad bisatsinledare. Utelämnade bisatsinledare utgjorde 
55,5% av barnens producerade bisatsförelöpare. Inget samband kunde ses mellan typ av 
producerad bisatsförelöpare och barnens ålder. 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att kvalitativt utvärdera steg V i Swe-LARSP och att undersöka 
hur barns bisatsproduktion ser ut i åldrarna 3;0–3;6 år. Resultaten visade att endast två av 
de nio befintliga strukturerna på steg V i Swe-LARSP (Coord. 1/1+ och Subord. A) var 
frekvent förekommande i barnens tal. I avsnittet Steg V i Swe-LARSP nedan diskuteras 
huruvida de strukturer som var lågfrekventa eller inte alls producerades ändå bör finnas 
kvar på steg V, tas bort eller flyttas till steg VI. Under analysarbetet framkom även att 
barnen frekvent producerade några strukturer som inte finns representerade i Swe-LARSP-
protokollet (AVSX(+), SVAO(+) och Initial coord.). Dessa strukturers eventuella plats i 
protokollet diskuteras också i detta avsnitt. 

Gällande barnens bisatsproduktion visade resultaten i denna studie en något låg 
förekomst av bisatser och en något hög förekomst av bisatsförelöpare med tanke på barnens 
ålder. Tänkbara orsaker till detta diskuteras i avsnittet Barnens bisatsproduktion. Där 
diskuteras också typer av bisatsförelöpare, då resultaten i denna studie på flera sätt skiljer 
sig från Lundins (1987) resultat gällande förekomst av dessa. Avslutningsvis följer 
kommentarer kring studiens metod. 

Steg V i Swe-LARSP 

Två av de nio befintliga strukturerna på steg V i Swe-LARSP var frekvent förekommande i 
barnens tal. Övriga sju strukturer producerades av få eller inga barn i denna studie. 

Postmod. Phrase 1/1+ förekom hos två av barnen (33,3%). Detta är en lägre frekvens 
än de 50% som Bol (2012) använde som kriterium för att en struktur ska inkluderas i ett 
steg. Därför skulle man kunna argumentera för att strukturen bör strykas från steg V eller 
flyttas till steg VI, då det inte verkar självklart att barn i denna ålder producerar strukturen. 
Samtidigt hade det bara behövts att ett barn till använde denna struktur för att uppnå 
kriteriet på 50%. Med tanke på att denna utvärdering grundar sig på relativt få deltagare 
och att detta är ett gränsfall, bör nog Postmod. Phrase 1/1+ tills vidare stå kvar på steg V. 

Comparative (än, som) förekom endast hos ett av barnen (16,7%), vilket inte heller 
är tillräckligt för att uppnå Bols kriterium på 50%. Att strukturen förekom hos så få 
deltagare kan tolkas som att barn i denna ålder är på väg att lära sig denna grammatiska 
struktur, men att de flesta ännu inte producerar den. Utifrån studiens resultat verkar 
således Comparative (än, som) inte vara relevant för steg V utan bör kanske flyttas till steg 
VI. För att nå ett mer välgrundat antagande om strukturens placering behövs dock en 
utvärdering av nästkommande steg. 

Coord. Question förekom endast hos ett av barnen i denna studie och Coord. 
Command producerades inte av något barn. Utifrån detta skulle man med samma argument 
som ovan kunna föreslå att dessa två strukturer bör strykas från steg V eller kanske flyttas 
till något av de nästkommande stegen. Dock kan man argumentera för att detta inte vore 
rimligt att göra. Visserligen hade båda strukturerna låg förekomst i denna studie, men på 
en grammatisk nivå förefaller de lika komplexa som Coord. 1/1+, Statement och därför är 
det motiverat att de står kvar på steg V. Enligt Crystal et al. (1989) har steg V som 
huvudfokus att barnen ska kunna använda konjunktioner och subjunktioner för att sam- 
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och underordna satser. Då Coord 1/1+ var den mest frekvent förekommande strukturen på 
steg V i denna studie kan man anta att barnen visat att de behärskar samordning, även om 
de inte i någon större utsträckning producerat dessa i strukturer som uttrycker begäran eller 
frågor. 

Subord C., Subord. O och Subord: Neg (Aux) V producerades inte av något barn i 
denna studie. Man bör därför överväga att ta bort dessa tre strukturer från steg V, alternativt 
slå samman dem med Subord. A till en struktur: Subord. Så som nämndes tidigare är 
huvudfokus på detta steg att barnen faktiskt producerar underordnade satser, inte på vilket 
sätt de gör det. Därför kanske det bara behövs en struktur i protokollet för barnens bisatser. 
Att endast behålla Subord. A skulle kanske vara mest logiskt med tanke på att bisatser med 
adverbiell funktion var den vanligaste bisatstypen både i denna studie och i Lundins (1987) 
studie. En nackdel med en sådan lösning skulle dock vara att produktioner av någon annan 
bisatstyp inte får en given plats i protokollet. Om man i stället slog ihop alla bisatstyper till 
en struktur, Subord., skulle man undvika detta problem. Protokollet skulle dessutom gå 
något snabbare att fylla i eftersom man inte behövde analysera vilken typ av bisats barnet 
producerat. En nackdel med att bara ha en kategori för bisatser skulle dock innebära att den 
grammatiska analysen blir något mindre detaljerad. Trots detta är nog Subord. det 
alternativ som är att föredra. 

Under analysarbetet med Swe-LARSP identifierades även ett antal strukturer som 
barnen frekvent producerade men som inte har en given plats i protokollet. Av dessa 
bedömdes tre vara relevanta för utvärderingen av steg V: SVAO(+),  AVSX(+) och Initial 
coord. SVAO(+) kan tolkas som en utbyggd variant av strukturen SVOA som finns på steg 
IV. Den enda skillnaden är att adverbialet har en annan position och att strukturen 
avslutningsvis kan följas av ett eller flera valfria element (+). AVSX(+) är däremot en 
struktur som i dagsläget inte har någon liknande motsvarighet i Swe-LARSP-protokollet. 
Strukturen är dock en mer utbyggd version (d.v.s. har fler valfria, avslutande element) av 
AVS(X+), vilket är en struktur som var frekvent förekommande vid utvärderingen av steg 
IV (Bobacken & Carlin, 2016) och som därför antogs behöva föras in i protokollet. 

Både SVAO(+) och AVSX(+) kan således anses vara utbyggda varianter av strukturer 
som redan finns eller borde finnas på steg IV. Dessa två strukturer indikerar att barn på steg 
V kan producera utbyggda och mer grammatiskt komplexa varianter av strukturer som 
ligger på de tidigare stegen och som barnen alltså redan tillägnat sig. Resultaten kan tolkas 
som att barn i denna ålder uppnått en språklig förmåga som gör att de börjar bygga ut sina 
satser med allt fler element. Detta är också vad man kan förvänta sig utifrån barns typiska 
språkutveckling, då yttrandelängd och -komplexitet generellt ökar med ökad ålder 
(Håkansson & Hansson, 2007a). Med tanke på den höga förekomsten av AVSX(+) i både 
denna studie och i Bobacken och Carlins studie kan man argumentera för att strukturen bör 
läggas till i protokollet. Dock kan AVSX(+) inte sägas vara relevant för steg V, utan den bör 
sannolikt införas på steg IV. Detta dels med tanke på strukturens antal element och 
grammatiska komplexitet men också för att den faller utanför ramen för steg V, där ju 
huvudfokus ligger på sam- och underordning av satser. Genom att placera denna struktur 
på steg IV skulle det bli underförstått att den, liksom de flesta andra strukturer, kan byggas 
ut med fler element allteftersom barnets språkförmåga växer. 

SVAO(+) och AVSX(+) kan även anses visa att barn i denna ålder aktivt behärskar att 
adverbialet i svenskan kan inta många olika positioner i en sats. Denna variation är dock 
inte något som på ett tydligt sätt speglas i Swe-LARSP-protokollet. Hos de flesta 
satsstrukturer i protokollet där ett adverbial ingår står detta i final position, medan 
adverbialet i dessa två strukturer har placerats medialt respektive initialt i satsen. Swe-
LARSP verkar alltså i sin nuvarande form inte ge en helt rättvis bild av hur flexibelt 
adverbialet kan placeras i svenska satser och hur detta i sin tur realiseras i barnens tal. 
Utifrån resultaten i denna studie kan man därför argumentera för att ändringar i Swe-
LARSP-protokollet borde göras med hänsyn till adverbialets varierande position. Detta 
skulle kunna innebära att ett adverbial (A) förs in inom parentes i flera positioner och i flera 
strukturer. Till exempel skulle man kunna bilda strukturen SV(A)O(A) och således 
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möjliggöra att adverbialet placeras både finalt (SVOA) och medialt (SVAO) inom samma 
grundstruktur. Alternativt skulle man kunna tydliggöra adverbialets flexibla position i 
svenskan genom att lägga till en struktur där både de omgivande elementen och 
adverbialets position är valfria: (A) X (A) Y (A) (+). 

Initial coord. är min benämning på alla typer av yttranden som inleddes med en 
konjunktion, men där konjunktionen inte samordnade två satser. Strukturen bedömdes 
vara relevant för utvärderingen av steg V just för att den innehöll konjunktioner, vilka bland 
annat är i fokus på detta steg. Initial coord. producerades frekvent av barnen i denna studie 
och strukturen sågs även i Bobacken och Carlins (2017) studie, det vill säga vid 
utvärderingen av steg IV. Där kallades strukturen Initial conjunction och placerades in på 
ordnivån. Bobacken och Carlin upplevde att den inledande konjunktionen fungerade som 
en pragmatisk markör för att ta ordet, vilket bekräftas av denna studie. Genom att inleda 
ett yttrande med ett ord som inte har någon tydlig grammatisk funktion kan man fånga 
lyssnarens uppmärksamhet utan att något av innehållet i det man vill säga går förlorat. 

Enligt Bobacken och Carlin skulle den inledande konjunktionen även kunna fungera 
som en diskursiv länk till tidigare yttranden och därför kunna vara en föregångare till 
produktionen av koordinerade satser. Denna teori styrks av resultaten i deras studie, då 
dessa eventuella föregångare (Initial conjunction, 87,5%) hade en högre förekomst än 
produktionen av samordnade satser (Coord 1/1+, 62,5%). I min studie var resultatet det 
omvända, då de samordnade satserna (83,3%) hade en högre förekomst än de eventuella 
föregångarna (66,7%), vilket kan anses ytterligare stärka denna teori. Då deltagarna i denna 
studie var 6 månader äldre än i Bobacken och Carlins studie kan de förväntas ha kommit 
längre i sin språkliga utveckling, vilket rent teoretiskt innebär att de borde producera fler 
samordnade satser och färre förelöpare. Detta blev också resultatet, varför denna studie kan 
anses styrka antagandet att Initial coord./Initial conjunktion skulle vara en föregångare till 
produktionen av samordnade satser. Resultaten i denna studie, sammantaget med 
Bobacken och Carlins studie, indikerar således att Initial coord. eller Initial conjunktion 
bör läggas till i Swe-LARSP-protokollet. Strukturerna hade en hög förekomst i båda 
studierna vilket tyder på att detta är en konstruktion som barn frekvent använder i sitt tal. 
Strukturen skulle då kunna placeras på satsnivå och läggas till som ett enstaka element på 
steg IV, i likhet med Subord. (relative som). Dock behövs det mer forskning för att 
säkerställa vilken funktion och vikt Initial coord./Initial conjunktion har i barns tal. 

Sammanfattningsvis visar resultaten i denna studie att steg V i Swe-LARSP i 
huvudsak fångar barns förmåga till sam- och underordning av satser i åldrarna 3;0–3;6 år. 
Detta eftersom de två mest frekventa strukturerna i denna studie var Coord 1/1+ 
(samordnade satser) och Subord. A (bisatser med adverbial funktion). I denna utvärdering 
framkom dock resultat som indikerar att steg V verkar behöva revideras innan dess samtliga 
strukturer kan anses spegla barns grammatiska förmåga i denna ålder. För att säkerställa 
vissa strukturers placering i protokollet och för att Swe-LARSP ska kunna användas kliniskt 
behövs dessutom fler kvalitativa utvärderingar. Fyra av de sju stegen i protokollet är ännu 
inte utvärderade och en omarbetning av hela protokollet kommer därefter behöva göras 
innan Swe-LARSP kan börja användas av logopeder i Sverige. 

Barnens bisatsproduktion 

Både bisatser och bisatsförelöpare förekom hos 66,7% av barnen i denna studie. I relation 
till tidigare forskning är detta en något låg förekomst av bisatser och en något hög förekomst 
av bisatsförelöpare med tanke på barnens ålder. 

Enligt Lundin (1987) börjar bisatser frekvent produceras vid 2;9 års ålder och 
Håkansson (2014) hävdar att användningen av bisatser ökar när barn är i treårsåldern. 
Eftersom deltagarna i denna studie var 3 år eller äldre hade man därför kunnat förvänta sig 
att samtliga skulle producera bisatser, men detta visade alltså inte resultatet. Således skulle 
resultatet i denna studie kunna tyda på att bisatser inte är så vanligt förekommande i 
treåringars tal som man tidigare trott och/eller att vissa barn i denna ålder inte behärskar 
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produktion av fullständiga bisatser. Resultaten bör dock tolkas med försiktighet med tanke 
på att studiens data endast består av spontantal och att resultaten baseras på ett enda 
relativt kort inspelningstillfälle per barn. Detta gör att något/några av barnen skulle kunna 
ha den språkliga kompetensen att producera bisatser utan att göra det just vid 
inspelningstillfället. Om man dessutom tittar specifikt på de två barn (B och C) som inte 
producerade bisatser ser man att båda ligger i den nedre hälften gällande totalt antal 
samtalsturer. Färre samtalsturer ger såklart färre möjligheter att producera bisatser jämfört 
med de andra deltagarna, vilket kan ha haft en inverkan på resultatet. I denna studie blir 
det således svårt att säkerställa om de barn som inte producerade bisatser behärskar 
bisatser eller ej, resultatet bör därför ses som en indikation på att mer forskning behövs för 
att fastställa åldern för barns begynnande bisatsproduktion. 

Bisatsförelöpare förekom hos fyra av sex barn i denna studie och barnen som 
producerade dessa var mellan 3;1–3;6 år. Detta är en senare förekomst av bisatsförelöpare 
än vad Lundin (1987) redovisar, då bisatsförelöparna i hennes studie främst producerades 
fram till cirka 2;6 års ålder. Resultaten i denna studie är i stället i linje med Waldmanns 
(2008) resultat, då han fann att bisatsförelöpare förekom fram till cirka 3;6 års ålder. 
Waldmann såg även en parallell produktion av fullständiga bisatser och bisatsförelöpare, 
vilket också förekom hos tre av deltagarna i denna studie. Sammantaget stödjer således 
mina resultat Waldmanns, gällande att bisatsförelöpare produceras under en längre period 
än vad Lundin (1987) angett och att bisatsförelöparna inte verkar tillhöra ett avgränsat 
utvecklingssteg i barns bisatsutveckling. 

I denna studie analyserades typer av bisatsförelöpare utifrån Lundins (1987) 
kategorisering och terminologi. Vid en jämförelse av studiens resultat och Lundins 
framkom att dessa skiljer sig åt på flera sätt. Bland annat producerades en hög andel 
konjunktionslösa bisatser i min studie (5 av totalt 6 satser med utelämnad bisatsinledare), 
medan Lundin endast hade några få exempel på strukturen i sin studie. Med så få 
produktioner kunde Lundin inte se de konjunktionslösa bisatserna som klara föregångare 
till de fullständiga bisatserna, medan de i min studie verkar vara en typ av bisatsförelöpare 
som barn frekvent producerar. När man jämför dessa resultat är det dock viktigt att ha i 
åtanke att våra studier skiljer sig åt något gällande både studiedesign och antal deltagare. 
Lundins studie var longitudinell och innefattade fem barn (1;6–3;6 år) medan min studie 
var en tvärsnittsstudie med sex deltagande barn (3;0–3;6 år). Eftersom Lundin totalt sett 
analyserat en större mängd inspelat spontantal är det å ena sidan inte helt motiverat att 
ifrågasätta hennes resultat enbart baserat på min studie. Å andra sidan är det 
anmärkningsvärt att de konjunktionslösa bisatserna hade en så hög förekomst i min studie, 
just med tanke på att jag hade en förhållandevis liten mängd spontantal att analysera.  

Även gällande produktion av sambandssatser skiljer sig resultaten i denna studie från 
resultaten i Lundins studie. Sambandssatser var strukturer där två eller flera korta 
yttranden med ett logiskt samband producerades efter varandra. I min studie utgjorde 
dessa ungefär hälften (45,5%) av de producerade bisatsförelöparna och jag kunde inte se 
något samband mellan barnens ålder och typ av producerad bisatsförelöpare. Lundin 
däremot, beskrev sambandssatserna som det första steget i barns utveckling mot 
produktion av komplexa satser och att nästa steg i denna utveckling var produktion av 
protosatser. Att dessa två typer av bisatsförelöpare skulle läras in stegvis på detta sätt kunde 
alltså inte bekräftas i denna studie. Visserligen studerades barn här i en snävare 
ålderskategori än i Lundins studie och därför saknas data om hur deltagarnas 
bisatsutveckling sett ut före tre års ålder, men bara det faktum att sambandssatser 
producerades i min studie tyder på att dessa inte enbart tillhör den tidigaste 
bisatsutvecklingen. Sambandssatserna i denna studie förekom dessutom parallellt med 
både andra typer av bisatsförelöpare och fullständiga bisatser, vilket visar att de inte verkar 
tillhöra ett avgränsat utvecklingssteg. 

I den litteratur som ligger till grund för denna studie är det endast Lundin som gjort 
en uppdelning bland de bisatsförelöpare som studerats. Håkansson och Hansson (2007b) 
definierar bisatsförelöpare endast som bisatser där den obligatoriska bisatsinledaren är 
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utelämnad. I en sådan definition ryms alla Lundins (1987) typer av bisatsförelöpare utom 
möjligen sambandssatserna. Med detta i åtanke i kombination med att mina resultat skiljer 
sig från Lundins på flera sätt tycker jag att det kan diskuteras vilken funktion det fyller att 
dela in bisatsförelöparna i olika kategorier. Både jag och Lundin hade förhållandevis få 
produktioner av bisatsförelöpare totalt sett i våra studier och kanske är bisatsförelöparna 
en sådan liten del av barns språkutveckling att en kategorisering inte fyller någon funktion. 
Samtidigt indikerar detta att det är viktigt att fortsatt studera detaljerna i barns 
bisatsutveckling och det är en prövningsbar hypotes att de olika typerna av bisatsförelöpare 
eventuellt lärs in stegvis. Inom detta område finns alltså ett behov av mer forskning gällande 
bisatsförelöpare och deras funktion i barns typiska språkutveckling. 

Metoddiskussion 

I denna studie deltog sex barn, vilket bedömdes vara tillräckligt för att uppnå studiens syfte. 
Visserligen har något fler barn studerats vid en del anpassningar av LARSP till andra språk 
(t.ex. Bol, 2012), men antalet barn i denna studie kan ändå motiveras utifrån att LARSP är 
en kvalitativ spegling av typisk utveckling av grammatik. Fokus ligger på de grundläggande 
och framträdande strukturer som barn med typisk språkutveckling producerar under ett 
visst stadium och därför borde också varje deltagande barns produktion stämma överens 
med strukturerna i Swe-LARSP. Deltagarantalet i denna studie kan även motiveras utifrån 
att det är större än i ett flertal tidigare studier av barns grammatikutveckling (Brown, 1972; 
Lundin, 1987; Waldmann 2008). Tidigare utvärderingar av både steg III (Bobacken & 
Carlin, 2017) och steg IV (Bergström & Werndin, 2018) i Swe-LARSP har dessutom visat att 
de transkriptioner och analyser som behöver göras i en sådan här typ av studie är mycket 
tidskrävande. Därför bedömdes sex deltagare även vara lämpligt utifrån studiens tidsram. 

För att inkluderas i denna studie krävdes att barnen skulle ha typisk språkutveckling. 
Att deltagarna uppfyllde dessa krav baserades på vårdnadshavares och förskolepersonals 
bedömning och kontrollerades inte närmre. Det finns därför en möjlighet att något eller 
några av barnen i denna studie hade oupptäckta språkliga svårigheter vid datainsamlingen 
(som i så fall även treårskontrollen på barnavårdscentralen med sin språkliga bedömning 
har undgått att uppmärksamma, i den mån barnen genomgått denna eller inte). Dock är det 
i detta sammanhang relevant att framföra några kommentarer kring tal- och 
språkförmågan hos deltagare C. Utifrån analysen med Swe-LARSP verkar denna deltagare 
befinna sig på en lägre språklig nivå än de andra barnen i studien. Deltagare C producerade 
främst grammatiska strukturer placerade på steg III och 25 (d.v.s. hälften) av de 
analyserade yttrandena noterades i sektion A för att de var oförståeliga eller avvikande. 
Under analysarbetets gång övervägdes därför att utesluta denna deltagare från 
resultatredovisningen, men då det i LARSP-protokollet finns kategorier för ett flertal typer 
av yttranden som inte går att tilldela en grammatisk struktur, så gick analysen trots allt att 
genomföra helt enligt manualen. Totalt sett producerade deltagaren även tillräckligt många 
yttranden och sammantaget gjordes bedömningen att resultaten fortsatt borde vara en del 
av studiens resultat. 

Precis som Hansson och Nettelbladt (2007) påpekar kan (och bör) man vid insamling 
av spontantal endast i liten utsträckning styra barnens språkproduktion, vilket resulterar i 
mindre förutsägbara data än vid formell testning, men som å andra visar språkförmågan på 
ett mer generellt plan. Detta är något man måste vara medveten om när man tolkar 
resultaten från spontantalsdata. Att vissa strukturer på steg V i Swe-LARSP producerades 
av få eller inga barn i denna studie behöver inte nödvändigtvis betyda att barnen saknar 
förmågan att producera dessa strukturer utan innebär egentligen bara att de inte 
producerade strukturerna inom ramen för de 50 yttranden som analyserades. Detta är 
något man måste ha i åtanke när man jämför de strukturer barnen producerade med de 
strukturer som återfinns i Swe-LARSP. 

Avslutningsvis vill jag framföra några kommentarer kring arbetet med att analysera 
bisatsförelöpare. Det bör tas i beaktande att själva identifierandet av en sambandssats (och 
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till viss del även andra bisatsförelöpare) i flera avseenden är en tolkningsfråga. Lundin 
(1987) beskriver att hon i mycket utgått från sin språkliga intuition som vuxen när hon tagit 
ut sambandssatserna och att det därför finns en risk att hon övertolkat barnens yttranden. 
En sådan risk för övertolkning föreligger således även i denna studie. Enligt Lundin har det 
säkert även funnits yttranden i hennes data där sam- eller underordning varit tänkbart men 
där hon inte uppmärksammat detta. Hon betonar att hon främst varit uppmärksam på 
produktionen av sambandssatser innan barnen uppnått den ålder då de i formellt avseende 
börjat visat prov på underordning. Detta är något som eventuellt kan ha påverkat 
prevalensen av sambandssatser i hennes studie och är således något man måste ha i åtanke 
när man jämför våra studier. I denna studie har dock Lundins kriterier tillämpats för att 
sortera ut bisatsförelöpare och de styrkor och svagheter som finns gällande att analysera 
bisatsförelöpare på detta sätt torde alltså vara liknande i både min och Lundins studie. Detta 
gör studierna jämförbara i de avseenden som diskuterats. 

Slutsatser 

Resultaten i denna studie visade att två av de nio grammatiska strukturer som presenteras 
i steg V i Swe-LARSP frekvent förekom bland de grammatiska strukturer som de testade 
barnen producerade. Dessa två frekvent förekommande strukturer var en samordnad sats 
och en bisats. Därför görs sammanfattningsvis bedömningen att steg V i Swe-LARSP i 
huvudsak fångar barns förmåga att producera sam- och underordnade satser i åldrarna 
3;0–3;6 år, även om barnen i denna studie inte producerade dessa i alla typer och 
sammanhang som finns i protokollet. Dock indikerar resultaten även att steg V verkar 
behöva revideras innan dess samtliga strukturer kan anses spegla barns grammatiska 
förmåga i denna ålder. Utifrån denna utvärdering föreslås följande ändringar i protokollet: 
 

• Flytta Comparative (än, som) från steg V till steg VI. 

• Slå ihop Subord C., Subord. O och Subord: Neg (Aux) V till en struktur: Subord. 

• Lägg till AVSX(+) på steg IV. 
• Lägg till Initial coord. på steg IV. 

• För in A in inom parentes i flera positioner och i flera strukturer. 
 

Gällande barnens bisatsproduktion så visade resultaten i denna studie en något låg 
förekomst av bisatser och en något hög förekomst av bisatsförelöpare i förhållande till vad 
som var förväntat med tanke på barnens ålder. Detta skulle eventuellt kunna tyda på att 
bisatser inte är så vanligt förekommande i treåringars tal som man tidigare trott och bör ses 
som en indikation på att mer forskning behövs inom detta område, bland annat för att 
fastställa tidpunkten för barns begynnande bisatsproduktion. Vidare indikerar resultaten i 
denna studie att bisatsförelöpare inte verkar tillhöra ett avgränsat utvecklingssteg i barns 
bisatsutveckling utan att de produceras parallellt med fullständiga bisatser upp till 
åtminstone 3;6 års ålder. 
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Bilagor 

Bilaga A: LARSP-protokoll (Crystal et al., 1989) 

 
Name  Age  Sample date  Type 

 

 
A 

 

Unanalysed 1 Unintelligible 2 Symbolic Noise 3 Deviant 

Problematic 1 Incomplete 2 Ambiguous 3 Stereotypes 

B  Responses 

 

 
 

Stimulus Type                            Totals 

 

 

 
Repet-

itions 

Normal Response Abnormal  

 

 
Prob-

lems 

Major  

 
 

Minor 

 

 
Struc

-tural 

 

 
 

Ø 

Elliptical  
Red-

uced 

 
 

Full 
   

 Questions 

Others 

          

           

C Spontaneous         

D Reactions  General Structural Ø Other Problems 

     

Stage I 

(0;9-
1;6) 

Minor                             Responses                              Vocatives                                Other                               Problems 

Major Command Question Statement  
Other                                      Problems ‘V’ ‘Q’ ‘V’                        ‘N’ 

Stage 

II (1;6-

2;0) 

Conn. Clause Phrase Word 

 VX QX SV                         AX 

SO                         VO 
SC                         VC 

Neg X                    Other 

DN                                      VV 

Adj N                                  V part 
NN                                      Int X 

Pr N                                    Other 

-ing 

 
pl 

 

-ed 

 

-en 
 

3s 

gen 

 

n’t 
 

‘cop 

‘aux 

 

-est 
-er 

 

-ly 

Stage 

III 

(2;0-
2;6) 

X + S:NP                    X + V:VP            X + C:NP                X + O:NP           X + A:AP 

V X Y 

let X Y 

do X Y 

Q X Y 

VS(X) 

SVC                      VCA 

SVO                      VOA 

SVA                      VOdOi 

Neg X Y                 Other 

D Adj  N                             Cop 

Adj Adj N 

                                           AuxM/O 

Pr  DN 
PronP/O

                                   Other 

Stage 

IV 

(2;6-

3;0) 

X Y + S:NP                 X Y + V:VP                X Y + C:NP                 X Y + O:NP                X Y +A:AP 

+ S 

V X Y + 

QVS 

Q X Y + 
VS(X+) 

tag 

SVOA                   AA X Y 

SVCA                   Other 
SVOdOi 

SVOC 

NP Pr NP                            Neg V 

Pr D Adj N                          Neg X 
cX                                        2 Aux 

XcX                                     Other  

Stage 

V 

(3;0-
3;6) 

and 

c 

s 
Other 

Coord. 

Other 

Coord. 

Other 

Coord.                 1          1 + 

Subord. A           1           1 + 

Subord. S 
Subord. C 

Subord. O 

Comparative 

Postmod.      1               1 + 

clause 

 
Postmod.      1 + 

phrase         

Stage 

VI 
(3;6-

4;0) 

(+) (–) Errors 

NP VP Clause Conn. Clause Phrase Word 

Initiator 
Coord 

 

 

Complex Passive  
Complement 

how  

what 

and 
c 

s 

Element 
Ø  
 

Concord

NP: 
*D 

*Pr 

*PronP 

D Ø 

Pr Ø 
D   

Pr  

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                        it 
Comment Clause                    there 

Emphatic Order                      Other 
Style 

 Total No.  

Sentences 

Mean No. Sentences 

Per Turn 

Mean Sentence 

Length 
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Bilaga B: Swe-LARSP-protokoll (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 

(0;9-

1;6) 

 Command Question Statement  

Other                                      Problems ‘V’ ‘Q’ (inton.) ‘V’                        ‘N’ 

Stage 

II (1;6-

2;0) 

Clause Phrase Word 

VX QX 

(wh 

optional) 

VS 

SV                         AX 

SO                         VO 

SC                         VC 

Neg X                    Other 

(D)N                                  VV 

Adj N                                 Part 

NN                                     Int X 

Other 

Npl 

 

Ndef/gender 

 

Artindef/gender 

 

Vpres 

 

Vsup 

 

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                      Neg Vinfin/ 

Other                     Vfin Neg 

D Adj  N                            Cop 

(Pr) DN                              V Part 

PronP/O)                              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 

Figure 1. A first version of Swe-LARSP. 
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Bilaga C: Information och samtyckesformulär till vårdnadshavare 
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Bilaga D: Testprotokoll, deltagare A 

 
Name A Age 3;0 Sample date   Type 

 

 

A 

 

Unanalysed 1 Unintelligible 4 2 Symbolic Noise 2 3 Deviant 

Problematic 1 Incomplete 3 2 Ambiguous 3 Stereotypes 

Stage I 

(0;9-

1;6) 

 Command Question Statement  

Other 1                                    Problems ‘V’ 1 ‘Q’ (inton.) ‘V’ 1                      ‘N’ 3 

Stage 

II (1;6-

2;0) 

Clause Phrase Word 

VX QX 

(wh 

optional) 

VS 

SV                         AX 

SO                         VO 1 

SC                         VC 

Neg X                    Other 

(D)N                                  VV 

Adj N                                 Part 

NN                                     Int X 1 

Other 

Npl 

 

Ndef/gender 

 

Artindef/gender 

 

Vpres 

 

Vsup 

 

Vpret 

 

Ngen 

 

Adjagreement 

 

-astAdj:superlat 

-areAdj:comp 

 

Stage 

III 

(2;0-

2;6) 

 

V X Y 1 Q X Y 

(wh 

optional) 

AuxS(X) 

SVC 2                   VCA 

SVO 1                   VOA 

SVA 3                   Neg Vinfin/ 

Other 5                  Vfin Neg 

D Adj  N                       Cop 8 

(Pr) DN 6                      V Part 4 

PronP/O) 29                     AuxM/O 19 

Other                                      

Stage 

IV 

(2;6-

3;0) 

 

+ S 

V X Y + 

QVS 2 

Q X Y + 

(wh 

optional) 

VS(X+) 

SVOA 2                 AA X Y 

SVCA                    SVfin Neg 3 

Subord. (relative som) 

Other 5 

 

NP Pr NP 1                         XcX   

Pr D Adj N                         Neg X 

cX                                       Other  

Stage 

V (3;0-

3;6) 

och 

c 

s 3 

Other 

Coord. 

Other 

Coord. 

Other 

Coord.                 1          1 + 

Subord. A           1 3        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) 1 

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 

Figure 1. A first version of Swe-LARSP. 
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Bilaga E: Testprotokoll, deltagare B 

 
Name B Age 3;1 Sample date   Type 

 

 

A 

 

Unanalysed 1 Unintelligible 16 2 Symbolic Noise 3 Deviant 

Problematic 1 Incomplete 2 Ambiguous 3 Stereotypes 

Stage I 

(0;9-

1;6) 

 Command Question Statement  

Other 1                                     Problems ‘V’ 1 ‘Q’ (inton.) ‘V’ 2                     ‘N’ 2 

Stage 

II (1;6-

2;0) 

Clause Phrase Word 

VX QX 1 

(wh 

optional) 

VS 

SV 2                      AX 1 

SO                         VO 2 

SC                         VC 

Neg X                    Other 

(D)N                                  VV 

Adj N                                 Part 

NN                                     Int X 1 

Other 2 

Npl 

 

Ndef/gender 

 

Artindef/gender 

 

Vpres 

 

Vsup 

 

Vpret 

 

Ngen 

 

Adjagreement 

 

-astAdj:superlat 

-areAdj:comp 

 

Stage 

III 

(2;0-

2;6) 

 

V X Y Q X Y 

(wh 

optional) 

AuxS(X) 

SVC 1                    VCA 

SVO 2                   VOA 

SVA 2                   Neg Vinfin/ 

Other 4                  Vfin Neg 

D Adj  N                          Cop 5 

(Pr) DN 2                        V Part 

PronP/O) 20                      AuxM/O 9 

Other                                      

Stage 

IV 

(2;6-

3;0) 

 

+ S 1 

V X Y + 

QVS 4 

Q X Y + 

(wh 

optional) 

VS(X+) 4 

SVOA                    AA X Y 

SVCA                    SVfin Neg 

Subord. (relative som) 

Other 

 

NP Pr NP                          XcX   

Pr D Adj N                       Neg X 2 

cX                                     Other  

Stage 

V (3;0-

3;6) 

och 1 

c 

s  

Other 

Coord. 

Other 

Coord. 

Other 

Coord.                 1 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 

Figure 1. A first version of Swe-LARSP. 
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Bilaga F: Testprotokoll, deltagare C 

 
Name C Age 3;1 Sample date   Type 

 

 

A 

 

Unanalysed 1 Unintelligible 17 2 Symbolic Noise 3 Deviant 8 

Problematic 1 Incomplete 2 Ambiguous 3 Stereotypes 

Stage I 

(0;9-

1;6) 

 Command Question Statement  

Other                                      Problems ‘V’ ‘Q’ (inton.) ‘V’                        ‘N’ 

Stage 

II (1;6-

2;0) 

Clause Phrase Word 

VX QX 

(wh 

optional) 

VS 

SV 3                      AX 4 

SO                         VO 

SC                         VC 1 

Neg X                    Other 1 

(D)N                                  VV 

Adj N                                 Part 

NN                                     Int X 

Other 2 

Npl 

 

Ndef/gender 

 

Artindef/gender 

 

Vpres 

 

Vsup 

 

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 1                   VOA 

SVA 3                   Neg Vinfin/ 

Other 3                  Vfin Neg 

D Adj  N                         Cop 2 

(Pr) DN 1                        V Part 3 

PronP/O) 3                        AuxM/O  

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 2 

 

NP Pr NP                            XcX   

Pr D Adj N                         Neg X 

cX                                       Other  

Stage 

V (3;0-

3;6) 

och 1 

c 

s 

Other 

Coord. 

Other 

Coord. 

Other 

Coord.                 1 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 

Figure 1. A first version of Swe-LARSP. 
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Bilaga G: Testprotokoll, deltagare D 

 
Name D Age 3;3 Sample date   Type 

 

 

A 

 

Unanalysed 1 Unintelligible 2 Symbolic Noise 1 3 Deviant 

Problematic 1 Incomplete 1 2 Ambiguous 3 Stereotypes 

Stage I 

(0;9-

1;6) 

 Command Question Statement  

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

Stage 

II (1;6-

2;0) 

Clause Phrase Word 

VX 1 QX 

(wh 

optional) 

VS 

SV 1                      AX 

SO                         VO 

SC                         VC 

Neg X                    Other 1 

(D)N                                  VV 

Adj N 2                              Part 

NN                                     Int X 4 

Other 

Npl 

 

Ndef/gender 

 

Artindef/gender 

 

Vpres 

 

Vsup 

 

Vpret 

 

Ngen 

 

Adjagreement 

 

-astAdj:superlat 

-areAdj:comp 

 

Stage 

III 

(2;0-

2;6) 

 

V X Y 2 Q X Y 

(wh 

optional) 

AuxS(X) 

SVC 3                      VCA 

SVO 6                      VOA 

SVA 8                      Neg Vinfin/ 

Other 4                     Vfin Neg 

D Adj  N 2                    Cop 11 

(Pr) DN 10                    V Part 2 

PronP/O) 43                    AuxM/O 14 

Other                                      

Stage 

IV 

(2;6-

3;0) 

 

+ S 

V X Y + 

QVS 1 

Q X Y + 

(wh 

optional) 

VS(X+) 1 

SVOA                      AA X Y 

SVCA 1                   SVfin Neg 5 

Subord. (relative som) 

Other 4 

 

NP Pr NP                            XcX  4  

Pr D Adj N                         Neg X 

cX                                       Other  

Stage 

V (3;0-

3;6) 

och 2 

c 

s 1 

Other 

Coord. 

Other 

Coord. 1 

Other 

Coord.                 1 1          1 + 

Subord. A           1 1          1 + 

Subord. C 

Subord. O 

Comparative (än, som) 

Subord.: Neg (Aux) V 

Postmod. phrase       1 + 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 

Figure 1. A first version of Swe-LARSP. 
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Bilaga H: Testprotokoll, deltagare E 

 
Name E Age 3;3 Sample date   Type 

 

 

A 

 

Unanalysed 1 Unintelligible 1 2 Symbolic Noise 1 3 Deviant 2 

Problematic 1 Incomplete 2 2 Ambiguous 3 Stereotypes 

Stage I 

(0;9-

1;6) 

 Command Question Statement  

Other 3                                      Problems ‘V’ ‘Q’ (inton.) ‘V’                        ‘N’ 

Stage 

II (1;6-

2;0) 

Clause Phrase Word 

VX 1 QX 

(wh 

optional) 

VS 

SV 1                      AX 

SO                         VO 

SC                         VC 

Neg X                    Other 

(D)N                                  VV 

Adj N 1                              Part 

NN                                     Int X 

Other 

Npl 

 

Ndef/gender 

 

Artindef/gender 

 

Vpres 

 

Vsup 

 

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 2                   VOA 

SVA 3                   Neg Vinfin/ 

Other 3                  Vfin Neg 

D Adj  N 2                       Cop 11 

(Pr) DN 3                         V Part 1 

PronP/O) 46                       AuxM/O 8 

Other                                      

Stage 

IV 

(2;6-

3;0) 

 

+ S 

V X Y + 

QVS 2 

Q X Y + 

(wh 

optional) 

VS(X+) 1 

SVOA 1                 AA X Y 

SVCA                    SVfin Neg 3 

Subord. (relative som) 

Other 7 

 

NP Pr NP                            XcX   

Pr D Adj N                         Neg X 

cX                                       Other  

Stage 

V (3;0-

3;6) 

och 1 

c 

s 9 

Other 1 

Coord. 

Other 

Coord. 

Other 

Coord.                 1 2        1 + 

Subord. A            1 9        1 + 

Subord. C 

Subord. O 

Comparative (än, som) 2 

Subord.: Neg (Aux) V 

Postmod. phrase       1 + 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 

Figure 1. A first version of Swe-LARSP. 
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 Bilaga I: Testprotokoll, deltagare F 

 
Name F Age 3;6 Sample date   Type 

 

 

A 

 

Unanalysed 1 Unintelligible 2 Symbolic Noise 6 3 Deviant 1 

Problematic 1 Incomplete 4 2 Ambiguous 3 Stereotypes 

Stage I 

(0;9-

1;6) 

 Command Question Statement  

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

Stage 

II (1;6-

2;0) 

Clause Phrase Word 

VX QX 

(wh 

optional) 

VS 

SV 2                      AX  

SO                         VO 2 

SC                         VC 

Neg X                    Other 

(D)N 2                               VV 

Adj N                                 Part 

NN                                     Int X 

Other 2 

Npl 

 

Ndef/gender 

 

Artindef/gender 

 

Vpres 

 

Vsup 

 

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 1                   VOA 

SVA 8                   Neg Vinfin/ 

Other 4                  Vfin Neg 

D Adj  N 3                    Cop 1 

(Pr) DN 8                       V Part 7 

PronP/O) 42                     AuxM/O 8 

Other                                      

Stage 

IV 

(2;6-

3;0) 

 

+ S 

V X Y + 

QVS 

Q X Y + 

(wh 

optional) 

VS(X+) 1 

SVOA 1                 AA X Y 

SVCA                    SVfin Neg 

Subord. (relative som) 

Other 10 

 

NP Pr NP                            XcX 4  

Pr D Adj N                         Neg X 

cX                                       Other  

Stage 

V (3;0-

3;6) 

och 1 

c 1 

s 

Other 

Coord. 

Other 

Coord. 

Other 

Coord.                 1 2        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 

Figure 1. A first version of Swe-LARSP. 
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