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Sammanfattning  

Bakgrund: Testmaterialet Bedömning av Subtila Språkstörningar (BeSS) togs fram för att 
bedöma subtila språkliga svårigheter hos bland annat personer med neurodegenerativa 
sjukdomar. Testet har sedan använts bland annat i dyslexiutredningar då subtila språkliga 
svårigheter kan förekomma även vid dyslexi.  BeSS saknar dock referensmaterial för flera 
åldersgrupper vilket behövs för att logopeder ska kunna göra tillförlitliga bedömningar med 
materialet. 
 
Mål: Att låta gymnasieungdomar genomgå BeSS och sammanställa ett referensmaterial. Att 
se om det föreligger några prestationsskillnader mellan deltesten och könsskillnader.  
 
Metod: I studien deltog 28 gymnasieungdomar, 16 flickor och 12 pojkar, vilka testades enskilt 
med BeSS. Deltagarna fick inte ha några kända språkliga svårigheter eller läs-
/skrivsvårigheter. Övriga krav var att deltagarna gått i svensk skolklass och fått svensk 
undervisning på svenska under minst 8 år.  
 
Resultat: Det totala medelvärdet för testgruppen (alla deltesten sammanräknade) var 172 
poäng av 210 möjliga med standardavvikelsen 14,5. I studien presenteras även medelvärde 
och standardavvikelse för var och ett av deltesten: Repetition av långa meningar M=20,8 
(SD 4,6), Meningskonstruktion M=27,3 (SD 2,3), Inferens M=25,5 (SD 3,5), Förståelse av 
logikogrammatiska meningar M=25,2 (SD 3,4), Tvetydigheter M=22,1 (SD 5,0), Förståelse 
av metaforer M=25,5 (SD 3,9) och Definitioner av ord M=25,6 (SD 3,2). Det förelåg inga 
könsskillnader.  
 
Slutsats: Denna studie har resultat för 28 gymnasieungdomar vilket är början till ett 
referensmaterial som behövs för att BeSS fortsatt ska kunna användas kliniskt i logopedisk 
verksamhet. Deltesten Repetition av långa meningar och Meningskonstruktion blev de 
deltest där gymnasieungdomarna presterade lägst respektive högst poäng. Det förelåg inga 
signifikanta könsskillnader.  
 
Nyckelord: BeSS, subtila språkliga svårigheter, språkstörning, dyslexi, gymnasieungdomar  



 
 

Abstract 

Background: The test material BeSS was developed to assess subtle language difficulties in 
people with neurodegenerative diseases. The test has also been used in dyslexia evaluations 
since subtle language difficulties also can occur with dyslexia. The material lacks reference 
material for several age groups which is needed to give safer assessments with the material.  
 
Aim: To collect reference material for the BeSS test for high school students. To see if there is 
differences in performance between the test sections and if there is a gender difference. 
 
Method: The study had 28 participants, 16 girls and 12 boys, who were tested individually 
with BeSS. The participants did not have any known language difficulties or reading/writing 
problems and they were required to have attended a Swedish class with Swedish education in 
Swedish for at least 8 years. 
 
Results: For each of the test sections means and standard deviations are presented. For the 
individual test sections the students performed as follows: Repetition of long sentences mean 
20.8 (SD 4.6), Sentence construction 27.3 (SD 2.3), Inference 25.5 (SD 3.5), Understanding 
of grammatically logical sentences 25.2 (SD 3.4), Ambiguities 22.1 (SD 5.0), Understanding 
of metaphors 25.5 (SD 3.9) and Definitions of words 25.6 (SD 3.2). There was not a 
significant gender difference.  
 
Conclusions: This study presents results for 28 students which is the beginning of a reference 
material that is needed for the continued use of the test in clinical speech and language 
pathology work. In the test sections Repetition of long sentences and Sentence construction 
the students performed the lowest and the highest scores. There was not a significant gender 
difference.  
 
Keywords: BeSS, subtle language problems, SLI, dyslexia, high school students, high level 
language  
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Introduktion  

Bedömning av Subtila Språkstörningar (BeSS) är ett testmaterial som används i logopedisk 
verksamhet för att undersöka och bedöma subtila språkstörningar. Materialet undersöker 
subtila språkliga svårigheter vilka uppstår när det finns brister i en persons högre språkliga 
förmågor. Dessa innefattar alla de funktioner som kräver ett samarbete mellan språkliga och 
kognitiva processer (Lethlean & Murdoch, 1997). BeSS utformades från början för att 
användas vid utredning av personer med neurodegenerativa sjukdomar i ett examensarbete i 
logopedi (Brunnegård & Laakso, 1998) som sedan omarbetades och resulterade i Testbatteri 
för Bedömning av Subtila Språkstörningar (TBSS) (Laakso, Brunnegård, Hartelius & 
Ahlsén, 2000). Både TBSS och BeSS används idag för utredningar av språkliga svårigheter 
vid bl.a. neurologiska sjukdomar och läs-/skrivsvårigheter. Idag finns inget referensmaterial 
för bland annat gruppen gymnasieungdomar, som ofta testas med BeSS vid dyslexi-
utredningar. Därför är det av värde att ta fram ett referensmaterial för att kunna göra säkrare 
bedömningar med BeSS.   

Bakgrund 

Förmågan att använda språkliga funktioner tillsammans med andra kognitiva processer har 
av forskare definierats som människans högre språkliga förmåga (Lethlean & Murdoch, 
1997). De högre språkliga förmågorna inräknar bland annat morfologiska färdigheter (Roth & 
Spekman, 1989), semantisk och syntaktisk bearbetning samt bearbetning på textnivå (Catts, 
1996). Det finns även lägre språkliga förmågor som främst innefattar fonologisk medvetenhet 
samt färdigheter inom ljudproduktion (Supple, 2000). I förskoleåldern sker ett upp-
märksamhetsskifte från ords betydelsesida till dess formsida. Barnen går från fonologisk till 
morfologisk medvetenhet och därmed vidare i sin språkliga utveckling från de lägre till de 
högre processerna (Tornéus, 2000). Detta innebär inte att de lägre språkliga processerna, i 
och med skiftet, slutar att utvecklas utan de följer med och fortsätter att byggas på upp till 
och med åren kring puberteten (Nippold, 2007). När det gäller de högre språkliga 
förmågorna har flertalet studier visat att de nödvändigtvis inte slutar att utvecklas, utan 
fortsätter att byggas upp och förfinas under tonåren och sedan fortsatt under resten av livet 
(Scott & Stokes, 1995). Hos barn och ungdomar har man sett att den vita substansen i 
hjärnan förändras i takt med läsutvecklingen (Klingberg et al., 2008). Den vita substansen 
handlar om grad av myelisering, vilket förbinder olika områden i hjärnan och ökar 
hastigheten i processandet. Man såg att den vita substansen fortsätter att utvecklas och 
byggas upp genom tonåren upp i vuxen ålder. Studier med fMRI vid Karolinska institutet 
(Nagy, Westerberg & Klingberg, 2004) har sett att den vita substansen starkt korrelerar med 
både läsförmåga och arbetsminne hos vuxna personer med och utan dyslexi.  

Språkstörning och subtila språkliga svårigheter 

När barn inte utvecklar sitt språk som förväntat kan det beror det på en språkstörning (SLI) 
vilket innebär att barnets språk utvecklas långsammare än normalt (Hansson, 2003) och ger 
barnet en utvecklingsbetingad störning. Detta betyder att problemen är åldersberoende och 
kan förändras allteftersom barnet utvecklas (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008). I 
de lättaste fallen av språkstörning handlar det om en språkförsening som barnet kan hämta 
upp och komma ifatt jämnåriga vad gäller språkutvecklingen (Bishop, 1997). En språk-
störning påverkar barnets lägre språkliga förmågor, t.ex. fonologisk medvetenhet och 
färdigheter i ljudproduktion. Störningen kan påverka olika områden, t.ex. fonologi, semantik, 
pragmatik och grammatik och ju gravare språkstörningen är desto fler områden är drabbade 
(Hansson, 2003). Ibland ingår språkstörningen i olika handikapp, t.ex. utvecklingsstörning 
och ADHD, men kan även förekomma hos barn utan andra handikapp (Hansson, 2003). De 
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tidiga problemen med att snabbt kunna bearbeta akustiska signaler och auditiv information 
kan senare försvåra uppbyggandet av ordförrådet. Detta kan leda till svårigheter med den 
fortsatta språkliga inlärningen och läs-/skrivinlärningen (Nettelbladt et al., 2008).  

Forskare har sett att en störning i de lägre språkliga processerna även kan komma att 
blockera tillgången till de högre språkliga processerna och bland annat begränsa 
läsförståelsen (Shaywitz et.al., 1999). En störning i funktioner som kräver samarbete mellan 
olika språkliga och kognitiva processer har setts kunna yttra sig i subtila språkliga svårigheter 
(Lethlean & Murdoch, 1997). Vid brister i högre språklig förmåga ses svårigheter framförallt i 
det komplexa språkanvändandet och i en individs förståelse av sådant som ställer krav på 
annat än det rent lingvistiska. Personer med subtila språkliga svårigheter får ofta problem 
med uppgifter som kräver att språket inte tolkas bokstavligt. Exempelvis blir det svårt att dra 
slutsatser utifrån det språkliga innehållet och att resonera sig fram till sådant som är outtalat 
eller underförstått. Denna typ av språklig kompetens utnyttjas till exempel i förståelse av 
skämt, berättelser och metaforer (Bryan, 1993). Det är vanligt att personer med dessa 
svårigheter även har problem i andra förmågor som bygger på det språkliga systemet, t.ex. 
verbalt minne som i sin tur kan påverka och begränsa den intellektuella kapaciteten hos en 
individ (Crosson, 1996).  

Catts och Kamhi (2005) anser att lässvårigheter bör klassificeras som språkstörning då 
läsning främst är en språklig aktivitet. Läsning kräver att fonologiska, semantiska, 
syntaktiska och pragmatiska aspekter av språket finns väl grundade i personens språkliga 
kunskaper. Svagheter i någon utav dessa aspekter kan störa förmågan att lära sig att läsa.  

Dyslexi  

Dyslexi betyder svårigheter med skrivna ord (dys= svårigheter, lexia= ord). Svenska 
dyslexistiftelsen definierar dyslexi som:  

“Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner, särskilt de fonologiska (fonologi 
avser språkets ljudmässiga form), som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens 
principer för kodning av språket. Störningen ger sig först och tydligast tillkänna 
som svårigheter att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning, men den 
kommer också tydligt fram genom dålig stavning.” (Finer & Kere, 2008).  

Høien och Lundberg formulerade 1991 en definition av dyslexi som kan förkortas till:  

”Dyslexi är en ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en 
svaghet i det fonologiska systemet”. 

Båda definitionerna menar att orsaken till dyslexi är en brist i de lägre språkliga processerna 
såsom fonologisk medvetenhet och fonologiskt processande (Supple, 2000). 

Forskare har sett att personer med dyslexi också ofta uppvisar andra språkliga 
svagheter såsom benämningssvårigheter, dålig artikulationsförmåga, en allmänt försenad 
språkutveckling, problem med korttidsminnet samt förmågan att processa ny information 
snabbt (Høien & Lundberg, 1999; Klingberg et al., 2008; Catts & Kamhi, 2005). Vidare 
skriver Høien & Lundberg (1999) att det är svårt att säga om dessa svagheter i sig kan ses 
som orsaksfaktorer till dyslexi, eller om de kommer sig av de fonologiska bristerna. Oavsett 
vad dessa svagheter beror på har de en negativ inverkan på läsinlärningen.  

Hos ungdomar och vuxna med dyslexi har det visat sig att det ofta förekommer subtila 
språkliga svårigheter. Dessa svårigheter kopplas bland annat samman med brister i verbalt 
minne som i sin tur kan påverka och begränsa den kognitiva kapaciteten (Crosson, 1996). 
Kognitiva funktioner såsom minne, planering och problemlösning anses vara centrala vid 
semantisk och syntaktisk bearbetning samt analys på textnivå (Catts & Kamhi, 2005). Då 
brister i de lägre språkliga processerna har setts kunna blockera tillgången till de högre 
språkliga processerna (Shaywitz et.al., 1999), dit bland annat de morfologiska färdigheterna 
bör räknas (Roth & Spekman, 1989), kan en person med dyslexi också uppvisa svårigheter 
med att tolka och analysera ordens morfologiska uppbyggnad (Supple, 2000). 
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Könsskillnad 
Diagnosen språkstörning är två till tre gånger vanligare hos pojkar än hos flickor (Leonard, 
1998). Flickor klarar generellt sett vissa språkliga uppgifter bättre än pojkar (Burman, Bitan 
& Booth, 2007). Dyslexi är vanligare hos pojkar än hos flickor (Høien & Lundberg, 1999) och 
tidigare har sambandet mellan yttre faktorer och läs-/skrivsvårigheter undersökts, men i 
dagsläget ligger fokus på förklaringsmodeller som utesluter yttre faktorer (Catts & Kamhi, 
2005). Forskare utesluter därmed inte att det kan finnas biologiska förklaringar till 
skillnaderna i språklig förmåga mellan könen. Nyligen har studier med fMRI-kamera, på 
barn utan språkliga svårigheter, visat att flickor visar på mer aktivitet i flera av de språkliga 
områdena i hjärnan jämfört med pojkar. Flickorna uppvisade dessutom språkrelaterad 
hjärnaktivitet i båda hjärnhalvorna medan pojkarna endast uppvisade detsamma i vänster 
hjärnhalva. Barnen fick under tiden de var i fMRI-kameran göra två test; dels bedöma om två 
ord innehöll samma bokstäver efter första konsonanten eller konsonantklustret, dels bedöma 
om två ord rimmade eller ej. Alla barnen fick utföra varje test två gånger, en gång med visuell 
stimuli och en gång med auditiv stimuli. Testningarna skedde med fyra veckors mellanrum 
för att minska den eventuella upprepningseffekten(Burman, Bitan & Booth, 2007).   

Subtila språkstörningar i andra ungdomsgrupper 

Vuxna personer med neurologisk sjukdom som exempelvis MS och Parkinson har setts 
kunna uppvisa tecken på subtila språkstörningar (Berg, Björnram, Hartelius, Laakso & 
Johnels, 2003; Butch & Enblom, 2002; Laakso, Brunnegård, Hartelius & Ahlsén, 2000). 
Ungdomar med dyslexi uppvisar ofta subtila språkliga svårigheter till följd av brister i 
korttidsminne och kognitivt processande (Catts & Kamhi, 2005). Då subtila språkliga 
svårigheter kommer sig av brister i specifika funktioner i hjärnan bör även andra grupper av 
ungdomar kunna uppvisa subtila språkstörningar. 

Flertalet studier har funnit subtila språkliga svårigheter hos barn som drabbats av 
traumatisk hjärnskada (Chapman, Gamino, Cook, Hanten, Li & Levin, 2006; Docking, 
Murdoch & Jordan, 2000; Moran, Nippold & Gillon, 2006), och ju yngre barnet var då 
traumat inträffade, desto större påverkan såg skadorna ha på individens kognitiva kapacitet 
senare i livet (Verger, Junqué, Jurado, Tresserras, Bartumeus, Nogués & Poch, 2000). Barn 
med vänstersidig lesion uppvisar större problem i skolarbetet, och i hanterandet av språkliga 
uppgifter än barn med högersidig lesion. Svårigheterna ses ofta vara subtila och förekommer 
i båda grupperna. Detta skiljer sig markant från vuxna med fokala hjärnskador där stor 
språklig påverkan ses framförallt vid vänstersidig skada, och inte vid skador i höger hemisfär 
(Nass, 1997). Subtila språkliga svårigheter förekommer också i andra barn- och 
ungdomsgrupper med neurologiska brister och sjukdomar, exempelvis epilepsi (Parkinson, 
2002). 

Testning av högre språkliga förmågor 

Det har tidigare inte funnits några test som undersöker och utreder subtila språkliga 
svårigheter på svenska och därför utformades Bedömning av Subtila Språkstörningar 
(Brunnegård & Laakso, 1998). För att undersöka de högre språkliga förmågorna måste 
uppgifterna ställa krav på en kognitiv-lingvistisk flexibilitet, minne, planering, problem-
lösning och förmåga att fatta beslut (Lethlean & Murdoch, 1997; Murdoch & Lethlean, 1996). 
Crosson (1996) menar att test som undersöker högre språkliga färdigheter bör ha 
referensvärden för en neurologiskt intakt grupp och innehålla en variation av språk-
funktioner.  

BeSS  

Materialet Bedömning av Subtila Språkstörningar (BeSS) är ett svenskt material som togs 
fram i ett examensarbete i logopedi 1998 vid Göteborgs Universitet (Brunnegård & Laakso, 
1998). Testet är avsett att användas kliniskt av logopeder för bedömning av de högre 
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språkliga förmågorna. Materialet skapades för att kunna användas vid testning av personer 
med subtila språkliga svårigheter orsakad av bland annat neurologiska sjukdomar. 
Brunnegård och Laakso (1998) provade sedan ut materialet på 9 personer med multipel 
skleros (MS) samt en kontrollgrupp på 9 personer.  

Materialet innehöll från början tio uppgifter (Repetition av långa meningar, 
Logikogrammatiska meningar, Benämning av kända personer, Förståelse av lexikala och 
syntaktiska tvetydigheter, Ordflöde, Meningskonstruktion, Förståelse av metaforer, 
Förståelse av inferens, Beskrivning av likheter/skillnader i ordpar och Definitioner av ord). 
Deltestet Benämning av kända personer, Ordflöde och Beskrivning av likheter/skillnader 
plockades bort då det redan fanns andra standardiserade test att tillgå som testar samma 
funktioner (Laakso, Brunnegård, Hartelius & Ahlsén, 2000). Idag innehåller BeSS de sju 
återstående deluppgifterna och tillsammans med testen FAS, Boston Naming Test samt 
Meningsanalys och Morfologisk komplettering (ur Elbro, 1990) bildar det Testbatteri 
Bedömning av Subtila Språkstörningar (TBSS).   

Tidigare utprovning 

Tidigare studier har visat att TBSS är ett material som klarar av att upptäcka subtila 
språkstörningar hos vuxna personer med neurologisk sjukdom (Berg, Björnram, Hartelius, 
Laakso & Johnels, 2003; Butch & Enblom, 2002; Laakso, Brunnegård, Hartelius & Ahlsén, 
2000). Testbatteriet har också setts vara lämpligt att använda vid språklig utredning av yngre 
personer som ett komplement till test som testar de lägre språkliga förmågorna (Olsson-
Bolonassos & Sundfors, 2008). Takeffekter har setts för några av deltesten men materialet 
håller sig väl inom de gränser som krävs för att det ska klara av att identifiera och skilja ut 
personer med brister i de undersökta förmågorna (Berg, Björnram, Hartelius, Laakso & 
Johnels, 2003; Holmbro & Olsson, 2000).  

Inga signifikanta skillnader har setts i män och kvinnors prestationer på TBSS. Ett 
negativ samband mellan försöksdeltagarnas ålder och poäng har sett för en grupp vuxna utan 
neurologisk sjukdom (Holmbro & Olsson, 2000). Detta samband var svagare, eller sågs inte 
alls, i undersökningar av patologiska grupper (Berg, Björnram, Hartelius, Laakso & Johnels, 
2003; Butch & Enblom, 2002; Brunnegård & Laakso, 1998). En grupp elever från årskurs 8 
och 9 presterade lägre resultat på BeSS jämfört med en vuxen kontrollgrupp (Olsson-
Bolonassos & Sundfors, 2008). Studier har pekat på samband mellan en persons 
utbildningsnivå, läsvana och generella prestation på testet (Butch & Enblom, 2002; Holmbro 
& Olsson, 2000; Olsson-Bolonassos & Sundfors, 2008).  

Två tidigare examensarbeten i logopedi har tagit fram referensmaterial för TBSS på 
grupper utan språkliga svårigheter (Holmbro & Olsson, 2000; Olsson-Bolonassos & 
Sundfors, 2008). Holmbro och Olsson (2000) testade en grupp vuxna personer i åldrarna 55-
79 år. Olsson-Bolonassos och Sundfors (2008) provade ut TBSS på elever utan språkliga 
svårigheter i årskurs 8 och 9. Utprovningen av TBSS gjordes för att se om materialet kunde 
vara lämpligt att använda vid testning av ungdomars högre språkliga förmågor vid 
exempelvis dyslexiutredningar. Dessa två studier föreslår att ett utökat referensmaterial tas 
fram på fler åldersgrupper på BeSS, då övriga test i TBSS redan har normeringar. Logopeder i 
klinisk verksamhet efterfrågar också ett större referensmaterial för att man ska kunna göra 
säkrare bedömningar med materialet.  

Syfte 

Studiens syfte är att testa BeSS, på gymnasieungdomar, utan kända språkliga svårigheter, för 
att ta fram ett referensmaterial. Det finns ett behov av referensmaterial på denna grupp då 
BeSS bland annat används kliniskt vid bedömning av ungdomars och vuxnas högre språkliga 
förmågor i samband med dyslexiutredningar. 
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Frågeställningar 

 Hur presterar svenska gymnasieungdomar, utan kända språkliga svårigheter, när de 
testas med BeSS?  
 

 Visar resultaten på några prestationsskillnader mellan deltesten? 
 

 Visar resultaten på några skillnader med tidigare utprovningar av TBSS? 
 

 Visar resultatet på att det föreligger någon könsskillnad? 

Klinisk nytta 

För att skilja ut språkliga svårigheter från normala variationer i en population bör test som 
används vid språkliga bedömningar ha referensvärden att jämföra med. Resultaten från 
denna studie kan komma att leda till säkrare bedömningar av gymnasieungdomarna vid 
testning med BeSS.  

Metod 

Deltagare 

I studien deltog totalt 28 gymnasieungdomar i årskurs 1-3 från två kommunala gymnasie-
skolor i mellersta Sverige, dessa valdes på basis av att ungdomarna var tillgängliga på dessa 
två orter vid tiden för studien. Rektorer och lärare vid de två gymnasieskolorna kontaktades. 
De informerades om studiens syfte samt fick en förfrågan om att hjälpa till med rekrytering 
av frivilliga elever. Elever från årskurserna 1, 2 och 3 från tre olika gymnasieprogramstyper 
(samhällsprogram, naturvetenskapliga/tekniska och praktiska program) tillfrågades att delta 
i studien.  

Fördelningen av deltagare över de tre årskurserna och programmen gjordes så jämn 
som möjligt även om testledarna inte helt kunde kontrollera vilka som anmälde sig till 
studien. För deltagande i studien krävdes också att man gått i en svensk klass och fått svensk 
skolundervisning där undervisningsspråket varit svenska under minst 8 år då det enligt en 
studie är den tid det krävs för att nå en infödd persons nivå i skolans läsämnen (Collier & 
Thomas, 1999). Då denna studie baseras på testresultat från äldre tonåringar/ungdomar 
valdes 8 år som den minsta gränsen för att utesluta felsvar på grund av bristande förståelse 
av språket.  De ungdomar som eventuellt inte hade svenska som modersmål inkluderades i 
studien så länge de uppfyllde ovanstående kriterier. Deltagarna fick inte ha några kända 
språkliga svårigheter såsom språkstörning eller dyslexi. Fördelningen av testdeltagarna 
återges i tabell 1. Könsfördelningen mellan deltagarna var 16 flickor och 12 pojkar.  

Tabell 1 Deltagarantalet uppdelat i programtyp och årskurs  

    Programtyp      

Årskurs Samhäll Praktiskt Natur/Teknik Antal 

1 4 0 4 8 

2 3 4 0 7 

3 5 6 2 13 

Antal 12 10 6 28 
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Bortfall  
En försöksdeltagare presterade lägre resultat jämfört med den övriga testgruppen på sex av 
deltesten som ingår i BeSS varför samtliga av dennes resultat uteslöts vid uträkning och 
statistisk bearbetning av data. Personens resultat uteslöts efter att det framkommit att denne 
tidigare blivit utredd för koncentrationssvårigheter samt själv upplevde sig ha läs-
/skrivsvårigheter. Valet att utesluta personens resultat togs då författarna bedömde att denna 
persons resultat skulle få alltför stor inverkan på gruppens resultat. Koncentrations-
svårigheter var inget exklusionskriterie för att ej då delta i studien men författarna bedömde 
att i detta fall var det ett tillräckligt starkt skäl till att utesluta personens resultat.   

Dock valdes att låta dennes resultat vara kvar i lådagrammen då median ej är lika 
känsligt för extremvärden och det kan vara av intresse för användare av testet att se vilka 
extremvärden som kan förekomma hos gymnasieungdomar utan kända språkliga svårigheter.  

Det totala antalet försöksdeltagare blev således 27 personer (16 flickor och 11 pojkar) i 
resultatsuträkningen i detta arbete.  

Procedur 

Deltagarna testades en och en i ett enskilt rum tillsammans med en testledare. Testledarna 
var två stycken och testade 14 deltagare var på varsin ort. Varje deltagare fick fylla i en 
godkännandeblankett (bilaga 1) där ålder, kön, stad, årskurs, gymnasieprogram, år i svensk 
skolklass samt modersmål efterfrågades.  För att säkerhetsställa att deltagarna ej hade några 
kända språkliga svårigheter frågades detta muntligt av testledaren. Testet (bilaga 2) utfördes 
enligt de instruktioner som finns att tillgå på testblanketterna. Poängsättningen gjordes 
direkt i testsituationen utom vid osäkerhet kring deltagarens svar då det antecknades och 
diskuterades med den andra testledaren för att ge en rättvis bedömning. Deltagarna 
uppmanades att efter avslutad testning inte samtala med kamrater om testet och dess 
innehåll under den tiden testning fortfarande pågick på skolan. Varje enskild testning tog 
mellan 30-45 min.  

Etiska överväganden 

Inför varje testning informerades deltagaren om studiens syfte samt att all insamlad data 
behandlas konfidentiellt vid analys och i den slutgiltiga rapporten. Eleverna informerades om 
att deltagande i studien var frivilligt och inte efterfrågades av skolan eller hade något med 
skolans verksamhet att göra. De informerades även om att de när som helst kan begära ut sitt 
eget resultat och det slutgiltiga gruppresultat som presenteras i rapporten. Det fick också veta 
att de när som helst kunde välja att avbryta eller dra sig ur studien.  

Material 

BeSS (bilaga 2) som är en del i TBSS (Testbatteri för Bedömning av Subtila Språkstörningar) 
användes i studien. Materialet BeSS består av sju deltest med 10 uppgifter vardera som 
poängsätts efter en tregradig skala (0, 1, 3 poäng). Ett fullständigt svar ger 3 poäng medan ett 
lätt avvikande svar ger 1 poäng. För att urskilja personer med subtila språkliga svårigheter 
används denna typ av skala, vilket ger en större skillnad i resultat mellan de som ger ett 
korrekt svar och de som ger svar som är något avvikande eller felaktiga. Samtliga deltest 
utom två har en tidsbegränsning på 30 sekunder. Repetition av långa meningar har ingen 
tidsbegränsning och Meningskonstruktion har en längre tidsbegränsning på 1 minut. Här 
följer en beskrivning av de sju deltesten i BeSS (delar av beskrivningen är hämtad från Berg 
och Björnram (2000), Bucht och Enblom (2002), Holmbro och Olsson (2000), samt Olsson-
Bolonassos och Sundfors (2008) som i sin tur tagit en del av informationen från 
testblanketterna):  

Repetition av långa meningar  
Meningar bestående av 9-16 ord ska repeteras. För maximal poäng skall meningen återges 



 

7 
 

ordagrant, enstaka omtagningar eller omstarter medges. Exempel: ”Enligt kvällstidningarna 
förväntas julhandeln i år slå alla rekord”.  

Meningskonstruktion  
Deltagaren ska med hjälp av tre givna ord bilda en syntaktiskt, semantiskt och pragmatisk 
korrekt talakt som passar i en given situation. Exempel: Deltagaren ska använda orden 
”skyndar”, ”sent” och ”om” i situationen ”vid frukosten”. Möjligt svar: ”Om du inte skyndar 
dig kommer du för sent”.  

Inferens  
Deltagaren ska dra slutsatser av innehållet i en kortare text genom att ”läsa mellan raderna”. 
Exempel: ”Maria hade skrivit det hon skulle och fotografen hade tagit fina bilder som 
verkligen passade ihop med det. Hon plockade ihop sina saker och vinkade till ett par 
kollegor när hon gick, solen sken, vindarna var ljumma för första gången på länge och hon 
behövde inte ta hem arbete ikväll.” Utifrån texten ska deltagaren avgöra vilket yrke Maria 
har. Förväntat svar: ”Journalist” eller ”Reporter”.  

Förståelse av logikogrammatiska meningar  
Deltagaren ska följa uppmaningar eller svara på frågor för att visa förståelse för komplexa 
grammatiska konstruktioner. Exempel: ”Peka först på dörren, ge mig sedan pennan innan du 
vinkar” och ”Om jag tvättade händerna innan jag borstade tänderna, vad gjorde jag då sist?”.  

Tvetydigheter  
Deltagaren ska ge två tolkningar av lexikalt eller syntaktiskt tvetydiga meningar. Tal, skrift 
och gester är tillåtna. Exempel: ”Hon fick en dunk i ryggen” och ”Han slog till mannen med 
käppen”.  

Förståelse av metaforer  
Deltagarna ska med egna ord förklara vad olika metaforer betyder. Korrekt eller vedertagen 
metaforisk betydelse krävs för full poäng. Exempel: ”Han har tummen mitt i handen”. Möjligt 
svar: ”Han är opraktisk”.  

Definitioner av ord  
Deltagaren ska ge en synonym eller förklara vad olika givna ord betyder. Exempel: ”föremål”. 
Möjligt svar: ”ting” eller ”sak”.  

Pilotstudie och statistisk beräkning av interbedömar-
reliabilitet  

För att testledarna skulle lära sig att administrera testet och bedöma svaren genomfördes en 
pilotstudie om fyra personer. Båda testledarna närvarade vid testningarna men förde egna 
protokoll. Testledarna administrerade två test var under pilotstudien. Interbedömar-
reliabilitet kontrollerades för var och ett av deltesten för samtliga deltagare. Med beräkning 
av procent sågs exakt överensstämmelse mellan de två testledarnas poängsättningar för två 
av deltesten Inferens och Förståelse av logikogrammatiska meningar. Lägst var överens-
stämmelsen för deltestet Meningskonstruktion. Sammantaget hela pilotstudien varierade 
överensstämmelsen i de olika deltesten mellan 92-100 % med ett medelvärde på 96,8%. 
Testledarna diskuterade hur de olika svaren skulle bedömas för att, om möjligt, än mer öka 
överensstämmelsen inför studiens testningar.  

Databehandling och statistisk bearbetning 

Vid uträkning av interbedömarreliabilitet, behandling, bearbetning och presentation av data 
användes programmet Microsoft Excel och Advanced data grapher (National Council of 
Teachers of Mathematics). Statistikprogrammet IBM SPSS Statistics version 20 användes för 
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att jämföra resultaten för de olika deltesten med avseende på kön. Eftersom data i vissa fall 
var skevt fördelad användes både ett parametriskt och ett ickeparametriskt test vid 
signifikansanalys; t-test för oberoende grupper och Mann-Whitney U test. Signifikansnivån 
sattes till 5 procent (α=0.05). Toleransnivån för identifiering av eventuella outliers i 
lådagram (bilaga 3) sattes till ±(1)IQR, vilket innebär att data utanför intervallen Q1-(1)IQR 
och Q3+(1)IQR är att betrakta som outliers och markeras därför med en punkt i diagrammen. 

Resultat 

Jämförelse av deltest 

Det totala medelvärdet för testgruppen (alla deltesten sammanräknade) var 172 poäng av 210 
möjliga med standardavvikelsen 14,5. Det deltest som visade högst medelvärde var 
Meningskonstruktion med 27,3 poäng av 30 möjliga, där 8 deltagare uppnådde maxpoäng 
och 75 procent av försöksdeltagarna återfanns inom intervallet 0-5 poäng från max. Fyra av 
deltesten (Inferens, Förståelse av logikogrammatiska meningar, Förståelse av metaforer 
och Definitioner av ord) uppvisade alla liknande medelvärden kring 25,5 ± 0,3 poäng. Lägst 
medelvärde gav deltestet Repetition av långa meningar där ingen av försöksdeltagarna 
uppnådde full poäng och medelvärdet blev 20,8 poäng.  

I samtliga deltest (tabell 2) sammanföll median väl med uträknat medelvärde; som 
sämst 1,5 poängs differens (medianen det större värdet) för deltestet Förståelse av 
metaforer. I de andra deltesten var differensen mellan median och medelvärde aldrig större 
än ±1 poäng. Standardavvikelsen för deltesten Inferens, Förståelse av logikogrammatiska 
meningar, Förståelse av metaforer och Definitioner av ord återfanns inom intervallet 3-4 
poäng. Deltestet Meningskonstruktion uppvisade en påtaglig takeffekt och gav den klart 
minsta standardavvikelsen (SD=2,3). Störst värden för standardavvikelse sågs i deltesten 
Repetition av långa meningar och Tvetydigheter (SD=4,6 respektive SD=5,0). 

Tabell 2 Medelvärde, standardavvikelse, median, max- och minpoäng för de deltest som ingår i BeSS, 
samt den totala poängen alla deltesten sammanräknade 

  Uträkningar 

Deltest 
Medel- 
värde SD Median max min 

1. Repetition av långa meningar 20,8 4,6 22 28 10 

2. Meningskonstruktion 27,3 2,3 27 30 21 

3. Inferens 25,5 3,5 26 30 18 

4. Förståelse av logikogrammatiska meningar 25,2 3,4 26 30 18 

5. Tvetydigheter 22,1 5,0 23 30 13 

6. Förståelse av metaforer 25,5 3,9 27 30 17 

7. Definitioner av ord 25,6 3,2 27 30 16 

Totalt resultat på BeSS 172 14,5 174 192 150 

Könsskillnader i medelvärden för deltesten 

Det totala medelvärdet för de två grupperna var M=175,5, för männen, och M=171,5 för 
kvinnorna. Ett oberoende t-test visade att inga signifikanta skillnader fanns mellan 
grupperna (t(25)=-0,187, p=, 853). Ett Mann-Whitney U-test visade inte heller det på några 
signifikanta skillnader (U = 87,5, N1=11, N2=16, p =, 98). Tabell 3 visar uträkningen av 
medelvärde, standardavvikelse och median uppdelat på kön. Störst skillnad sågs i deltestet 
Tvetydigheter där männen presterade bättre än kvinnorna (M=24,2 för männen, mot 
M=20,7 för kvinnorna).  
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Tabell 3 Medelvärde, standardavvikelse och median för de deltest som ingår i BeSS uppdelat på kön, 

samt den totala poängen alla deltesten sammanräknade 

 
Kvinnor (n=16)   Män (n=11) 

Deltest 
Medel- 
värde SD Median     

Medel- 
värde SD Median 

1. Repetition av långa meningar 20,6 5,5 22 
 

21,2 3,1 22 

2. Meningskonstruktion 27,8 2,1 27,5 
 

26,4 2,4 27 

3. Inferens 26,2 3,4 26,5 
 

24,6 3,4 25 

4. Förståelse av logikogrammatiska meningar 25,5 3,4 25 
 

24,8 3,4 26 

5. Tvetydigheter 20,7 4,9 20,5 
 

24,2 4,6 24 

6. Förståelse av metaforer 25,4 4,1 26,5 
 

25,6 3,7 27 

7. Definitioner av ord 26,4 2,7 27   24,5 3,7 25 

Totalt resultat på BeSS 171,5 12,6 176 
 

172,6 15,1 172 
 

Resultatet för samtliga sju deltest redovisas också som lådagram i en bilaga till arbetet. Detta 
för att på ett tydligt sätt åskådliggöra variationsvidden i deltagarnas svar för var och ett av 
deltesten (bilaga 3).  

Diskussion  

Syftet med studien var att ta fram ett referensmaterial för hur svenska gymnasieungdomar, 
utan kända språkliga svårigheter, presterar vid testning med bedömningsmaterialet BeSS.  
Resultatet visade att gymnasieungdomarna presterade högre medelvärden på tre av sju 
deltest jämfört med den utprovning som gjordes på elever i årskurs 8 och 9 (Olsson-
Bolonassos & Sundfors, 2008). Vid jämförelse av gymnasieungdomarnas resultat med de 
resultat som presenterats för en grupp vuxna (55–79 år) (Holmbro & Olsson, 2000) sågs inga 
skillnader i prestation för något av deltesten. Vidare sågs inte heller några signifikanta 
skillnader mellan könen när resultaten jämfördes inom den egna testgruppen.  

Tolkning av resultaten 

Crosson (1996) menar att om ett testinstrument är utformat så att >80% av testdeltagarna 
uppnår maxpoäng klarar testet mest troligt inte att skilja ut personer med svårigheter från 
den normala variationen inom en grupp. Denna studie visar, frånsett vissa takeffekter, en 
relativt jämn fördelning av poäng på var och ett av deltesten. Detta skulle kunna betyda att 
testinstrumentet klarar av att fånga upp den variation som vanligtvis förekommer inom en 
population. Även om några deltest uppvisar takeffekter håller sig materialet väl inom de 
gränser som krävs för att det ska kunna påstås att instrumentet klarar av att urskilja och 
identifiera individer med subtila språkliga svårigheter. Samtidigt diskuterar Holmbro och 
Olsson (2000) att spridningen inom en grupp ibland kan vara stor och viss överlappning av 
resultat är således ofrånkomlig vid undersökning med ett material som BeSS. Med andra ord; 
är de subtila språkliga svårigheterna inte så stora är det inte säkert att testet alltid lyckas 
identifiera och skilja ut personer med språkstörning från individer med de lägsta resultaten 
inom normalvariationen. 

Resultaten visade att fördelningen av poäng skilde sig åt mellan deltesten; i vissa 
deltest var spridingen stor medan den i andra sågs vara betydligt mindre. Detta skulle kunna 
bero på att deltesten ställer krav på olika språkliga och kognitiva förmågor.  
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Deltestet Repetition av långa meningar var den uppgift som uppvisade störst 
spridning av poäng mellan deltagarna. Detta kan bero på att deltestet i huvudsak belastar 
deltagarens verbala korttidsminne. Det är även känt att omgivande faktorer som exempelvis 
stress och nervositet kan ha en negativ inverkan på en persons minneskapacitet 
(Hellhammer, Kirschbaum, May, Wippich & Wolf, 1996). Repetition av långa meningar är 
det deltest som alltid administreras först i testningen och deltagarna står därmed alltid nya 
inför situationen, vilket kan medföra nervositet. Många av försöksdeltagarna i denna studie 
uppgav efter avslutad testning att de kände sig nervösa under just deltestet Repetition av 
långa meningar då de inte hade varit i en liknande situation tidigare och kände osäkerhet 
inför vad de skulle göra. Hellhammer et al. (1996) menar att nervositet och stress kan 
påverka en persons minneskapacitet negativt vilket kan förklara att en del deltagare fick lägre 
resultat på detta deltest men på resterande deltest presterade högre poäng.  

Stor spridning sågs också i deltestet Tvetydigheter som ställer krav på semantisk 
förmåga och lingvistisk flexibilitet. I de lexikala tvetydigheterna var det framförallt några få 
uppgifter som sågs vara svåra då en del försöksdeltagare inte kände till att det aktuella ordet 
kunde ha fler än en betydelse. De syntaktiska tvetydigheterna hade flertalet försöksdeltagare 
till en början svårigheter med innan de förstod meningarnas struktur och hur de skulle 
kunna tolkas på två olika sätt.  

Några av deltesten uppvisade tendens till takeffekt vilket kan inträffa då en grupp 
individer utan språkliga svårigheter testas med ett material som är tänkt att användas 
kliniskt för att skilja ut och identifiera personer som brister i vissa språkliga funktioner. 
Starkast blev takeffekten i deltestet Meningskonstruktion där 30 % av försöksdeltagarna 
uppnådde maxpoäng. De generellt höga poängen i detta deltest var till viss del förvånande då 
en stor del av deltagarna själva uppgav att deltestet tillsammans med Repetition av långa 
meningar var de som var svårast att genomföra. Detta trots att deltesten egentligen visade sig 
vara varandras extremer och genererade högst respektive lägst medelvärden; något som även 
har noterats i ett tidigare examensarbete i logopedi (Olsson-Bolonassos & Sundfors, 2008). 
En förklaring, som Olsson-Bolonassos och Sundfors framför, till att deltestet Menings-
konstruktion subjektivt upplevs svårare än de övriga deltesten, kan vara att det kräver mer av 
deltagaren i fråga om aktivt deltagande och kreativitet. Detta ses som en rimlig förklaring 
även om andra förklaringsmodeller också är tänkbara. Till skillnad från övriga deltest får 
testdeltagarna veta att de har en minut till sitt förfogande för varje uppgift. Detta kan 
medföra att deltagarna tar god tid på sig och utför uppgiften noggrannare än då de känner 
tidspress vid utförande av uppgifterna. En tänkbar strategi är att deltagarna först formulerar 
sitt svar tyst för sig själva innan de framför det till testledaren.  

Könsskillnader  

Inga signifikanta skillnader noterades mellan könen. På deltestet Tvetydigheter sågs en 
tendens till att männen presterade bättre än kvinnorna medan å andra sidan kvinnorna 
presterade lika bra eller bättre på deltesten Inferens och Förståelse av metaforer, vilka kan 
sägas testa olika aspekter av likande förmågor. De tre uppgifterna ställer i huvudsak krav på 
kognitiv-lingvistisk flexibilitet och att deltagaren inte tolkar orden/meningarna bokstavligt. 
Tidigare studier har sett liknande resultat; att ett av könen presterat bättre på ett deltest även 
om skillnaderna inte ses vara signifikanta (Holmbro & Olsson, 2000).  

Jämförelse med tidigare utprovningar 

I tabell 4 ses en jämförelse av denna studies resultat med de resultat som presenterats i en 
utprovning av BeSS på ungdomar i årskurs 8 och 9 (Olsson-Bolonassos & Sundfors, 2008). 
Där ser man att gymnasieungdomarna presterade högre medelvärden på tre av deltesten 
(Tvetydigheter, Förståelse av metaforer och Definitioner av ord) medan de övriga fyra 
deltesten uppvisade liknande medelvärden mellan grupperna. En tänkbar förklaring till 
skillnaderna i medelvärden mellan grupperna kan vara att de deltesten testar förmågor som 
kan anses stärkas med ökad erfarenhet. Forskare har sett att många av de funktioner som 
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testas med BeSS fortsätter att utvecklas under och efter tonåren och språkanvändningen blir 
allt mer komplex med ålder (Scott & Stokes, 1995). Förståelse av metaforer och ordspråk är 
en färdighet som utvecklas först senare i livet. Ordförrådets storlek korrelerar starkt med 
ålder, utbildning och läsvana (Nippold, 2007) och man kan anta att många ungdomar stärker 
sin analytiska förmåga och förmågan att se saker ur olika perspektiv under gymnasietiden. 
 
Tabell 4 Skillnader i medelvärden mellan gymnasie- och högstadieungdomarna (Olsson-Bolonassos & 

Sundfors, 2008). Positiva värden under ”skillnad” utläses till gymnasieungdomarnas fördel 

  Jämförelse av medelvärden 

Deltest Gymnasiet (n=27) Högstadiet (n=11) Skillnad 

1. Repetition av långa meningar 20,8 19,1 1,7 

2. Meningskonstruktion 27,3 26,8 0,5 

3. Inferens 25,5 22,8 2,7 

4. Förståelse av logikogrammatiska meningar 25,2 26,7 -1,5 

5. Tvetydigheter 22,1 18 4,1 

6. Förståelse av metaforer 25,5 19,3 6,2 

7. Definitioner av ord 25,6 19,1 6,5 
 

Vid jämförelse med ett annat examensarbete i logopedi (Holmbro & Olsson, 2000) som 
testat vuxna personer i åldrarna 55-79 år med BeSS visar tabell 5 att gymnasieungdomarna 
presterade marginellt högre medelvärden på två av deltesten (Meningskonstruktion och 
Förståelse av logikogrammatiska meningar). Medelvärdesskillnaderna var dock inte större 
än 2,5 poäng vilket inte ens motsvarar en felbesvarad uppgift. Dessa små differenser behöver 
inte betyda att det föreligger några faktiska skillnader mellan grupperna, utan beror snarare 
på poängskalans utformning som ska visa tydliga skillnader i poäng vid avvikande svar. De 
övriga fem deltestens medelvärden är likartade mellan grupperna.  

En annan förklaring till små skillnader i medelvärden kan vara att den vuxna gruppen 
bestod av 60 personer medan gruppen gymnasieungdomar bestod av 27 personer vilket kan 
leda till att medelvärdesuträkningen blir högre för gymnasieungdomarna än om de hade varit 
lika många i båda grupperna.  

Det som kan ses som positivt med de små skillnaderna mellan gymnasieungdomarna 
och den vuxna gruppens resultat är att gymnasieungdomarna förmodligen har utvecklat de 
förmågor som högstadieungdomarna inte hade kommit lika långt i. Detta stödjs av forskning 
som visat att de förmågor som testas med BeSS utvecklas först under senare delen av tonåren 
och fortsatt upp i vuxen ålder (Nippold, 2007; Scott & Stokes, 1995).  

Tabell 5 Skillnader i medelvärden mellan gymnasieungdomarna och en grupp vuxna (Holmbro & 
Olsson, 2000). Positiva värden under ”skillnad” utläses till gymnasieungdomarnas fördel 

  Jämförelse av medelvärden 

Deltest Gymnasiet (n=27) Vuxna (n=60) Skillnad 

1. Repetition av långa meningar 20,8 20,3 0,5 

2. Meningskonstruktion 27,3 25,1 2,2 

3. Inferens 25,5 25,4 0,1 

4. Förståelse av logikogrammatiska meningar 25,2 22,7 2,5 

5. Tvetydigheter 22,1 22,4 -0,3 

6. Förståelse av metaforer 25,5 26 -0,5 

7. Definitioner av ord 25,6 24,7 0,9 
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Metodologiska brister  

Eftersom insamlingen av data genomfördes på två olika skolor med en testledare placerad på 
vardera orten kan bedömningarna ha skilt sig något åt beroende på vilken testledare som höll 
i testningen. En pilotstudie genomfördes med gott resultat gällande interbedömmarreabilitet 
men det går inte att utesluta att samstämmigheten i bedömningarna minskat något under 
testningens gång. Testledarna försökte säkerställa fortsatt hög samstämmighet i 
bedömningarna genom att hålla kontakten och diskutera rättningarna vid eventuell 
osäkerhet.  

Testningen följde testblanketternas ordningsföljd. Eventuellt skulle intrabedömar-
reabiliteten kunna ha påverkats av att testledarna efterhand vande sig vid testets utformning 
vilket kan ha resulterat i att instruktioner till försöksdeltagarna ibland givits mer på 
automatik och det kan ha lett till att nyanser i instruktionerna utelämnats.  

Studien har gjorts på ett mindre antal ungdomar från två kommunala gymnasieskolor, 
och deltagarna har ej blivit helt jämnt fördelade med avseende på årskurs och kön. 
Resultaten blir därför inte generaliserbara då 28 personer från två skolor inte kan anses 
representativa för befolkningen i stort. Tidigare testningar och utprovningar av BeSS har 
även de gjorts på mindre grupper (Brunnegård & Laakso, 1998; Holmbro & Olsson, 2000; 
Olsson-Bolonassos & Sundfors, 2008) vilket gör resultaten i studierna jämförbara men inte 
helt tillförlitliga. 

Fortsatta studier 

Logopeder i klinisk verksamhet har efterfrågat referensmaterial för BeSS då testet används 
vid bedömning av ungdomar och vuxnas högre språkliga förmågor. Denna studie har resultat 
för 28 gymnasieungdomar och utgör således en del av ett sådant referensmaterial. Det vore 
dock önskvärt med fortsatt testning av BeSS, dels på gruppen gymnasieungdomar men även 
på yngre elever och vuxna personer, för att få fram en så heltäckande bild av olika gruppers 
prestationer på testet. Ett större referensmaterial ger ökad tillförlitlighet och leder till att 
säkrare bedömningar av subtila språkstörningar kan göras i framtiden. 

Slutsats 

Målet med denna studie var att testa BeSS på gymnasieungdomar och sammanställa ett 
referensmaterial. Den testade gruppen var relativt liten och resultaten bör därför tolkas med 
viss försiktighet. En styrka ses i att resultaten går att jämföra och förklara mot de resultat 
som presenterats i tidigare examensarbeten i logopedi som testat med BeSS på grupper utan 
språkliga svårigheter. Gymnasieungdomarna ser ut att ha utvecklat sina högre språkliga 
förmågor i jämförelse med ungdomarna i årskurs 8 och 9 (Olsson-Bolonassos & Sundfors, 
2008) och de presterar medelvärden som ligger i linje med de som presenterats för den 
vuxna gruppen (Holmbro och Olsson, 2000). 

Tidigare studier har visat att BeSS är ett material som lämpligt att använda för 
bedömning av ungdomars högre språkliga förmågor vid utredning av dyslexi och SLI. Även 
om resultaten i denna studie inte kan anses vara direkt generaliserbara på en population är 
det en början till ett referensmaterial som behövs för att logopeder ska kunna göra säkrare 
bedömningar i den kliniska verksamheten.  
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Meningskonstruktion 

eller  paj  ha 

 

inte  trots att  faktiskt 

 

fastän  matchen  de 

 

mycket  inte  men 

 

innan  måste  vi 

 

även  länge  idag 

 

och  jag  i 

 

efter  skriva  dokument 

 

att  det  maten 

 

varken  vill  pengar 
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Inferens 

Krister stod och diskade när hans bror kom insläntrande i rummet. En tallrik hade gått sönder och 

Krister var inte på sitt bästa humör. Brodern satte sig på en pall och började berätta om vad som hänt 

honom nyss. ”Kom igen nu”, avbröt Krister ordflödet, ”handduken ligger på bordet!”. 

 

Evert och Mona satt och drack kaffe vid köksbordet. Gardinerna fladdrade i vinden och man kunde 

höra fåglarna sjunga. Mona svepte koftan om sig och sade: ”Hu, vad det är kallt!”. 

 

- Skynda dig nu, sade kvinnan till pojken. - Glöm inte väskan! 
- Jag kommer, svarade han. 
- Men var har jag lagt biljetterna nu igen, muttrade kvinnan medan de skyndade utmed 

vagnarna. 
- När kommer vi hem? frågade pojken. 
- Inte på länge, vi ska åka hela dagen. 

 

- Det är vatten överallt!, sa kvinnan. 
- Ta det lugnt. Eriksson borde vara på väg nu, svarade hennes make. 
- Vi borde ringt honom med en gång, du måste fatta att det finns saker du inte kan göra själv! 
- Ja, ja, muttrade maken. 
- Är någon hemma?, hörs en man ropa. 
- Vad bra att du kom! Vi är här nere! 
- Jag ska bara hämta sakerna i bilen, svarade mannen. 

 

Maria hade skrivit klart det hon skulle och fotografen hade tagit fina bilder som verkligen passade 

ihop med det. Hon plockade ihop sina saker och vinkade till ett par kollegor när hon gick. Solen sken, 

vindarna var ljumma för första gången på länge och hon behövde inte ta hem arbete ikväll. 

 

Det var eftermiddag och redan mörkt ute, varje dag blev det mörkt lite tidigare. Alla var trötta men 

snart skulle de få gå hem. Anders försökte få tyst på barnen som satt och pratade högljutt om sina 

grupparbeten. Han satte sig ner och tittade ut på de kala träden. 

 

 

Erik tyckte att det var lite spännande att smyga upp tidigt på morgonen och försiktigt tassa förbi 

föräldrarnas sovrum. I köket var Ellen i färd med att leta efter rätt antal ljus i skåpet. Inne i mörkret i 

garaget grävde Erik fram det som var gömt bakom gräsklipparen. Erik var fortfarande lite sömnig, 

men mamma hade varit vaken en god stund för att ordna med allting. När han kom in i köket med 

det han hade hämtat i garaget stod Ellen och tände alla de fyrtio ljusen. Köket lyste upp i mörkret. -Är 

alla klara?, frågade mamma.  
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Förståelse av logikogrammatiska meningar 
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Lexikala tvetydigheter 

Hon fick en mjuk klapp av honom. 

 

Järnvägsarbetarna litade på att banken var stabil. 

 

Affärsbiträdet hävdade att den andra filen var bättre. 

 

Buljongen var klar. 

 

De tillhörde olika klasser. 

 

Han balanserade kronan på huvudet 

 

 

Syntaktiska tvetydigheter 

Han slog till mannen med käppen. 

 

Elisabeth lämnade Hans olycklig. 

 

Han gillar Malin mer än Robert. 

 

Anders kysste flickan i kiosken. 
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Förståelse av metaforer 

Nu är de ute på djupt vatten. 

 

Familjen Johansson har alltid badat i pengar. 

 

De kunde inte mäta sig med sina konkurrenter. 

 

Kvinnan kastade ett öga på tidningen. 

 

Allt var byggt på luft. 

 

Pojken vet inte vilket ben han ska stå på. 

 

Han har ett stenansikte. 

 

Han är bara en skugga av sitt forna jag. 

 

Hon har tagit dem under sina vingar. 

 

Atmosfären i rummet var varm. 
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Definitioner av ord 

Föremål 

 

Upprepa 

 

Spontan 

 

Sällsynt 

 

Nämna 

 

Generös 

 

Anförtro 

 

Torftig 

 

Distans 

 

Trauma 
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Gymnasieungdomarnas poängfördelning presenterat för vart och ett av deltesten i BeSS. 

 

 

Deltest 1: Repetition av långa meningar  
Deltest 2: Meningskonstruktion  
Deltest 3: Inferens  
Deltest 4: Förståelse av logikogrammatiska meningar  
Deltest 5: Tvetydigheter  
Deltest 6: Förståelse av metaforer  
Deltest 7: Definitioner av ord  


