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Forord 

Specialet er skrevet i perioden 2009 – 2011, under vejleder, professor Hans Basbøll.  

 

Det at skrive speciale har været en lang proces for os, og vi har hele tiden været drevet 

af, at specialet skulle kunne bruges i praksis. Vi har begge arbejdet som logopæd 

sideløbende med udarbejdelsen af specialet, og vi har hele tiden været motiveret af, at 

dette speciale gerne skulle være relevant for den praktiserende logopæd. Den normale 

fonologiske tilegnelse, er en vigtig faktor indenfor for børnelogopædien, når man 

vurderer og arbejder med børn med sproglige vanskeligheder. Der findes meget lidt 

forskning og litteratur om danske børns fonologiske tilegnelse, og ethvert bidrag synes 

derfor relevant. Vi håber, at andre praktiserende logopæder kan se relevansen af vores 

undersøgelse. 

 

Først og fremmest ønsker vi at takke professor Hans Basbøll, som har vejledt os gennem 

hele processen. Han har ikke været nærig med tid, og været både konstruktiv kritisk, 

lyttende, og en god faglig støtte. 

Dernæst en tak til Center for Børnesprog, som har givet os adgang til deres 

database, og dermed gjort det muligt for os at lave en longitudinel undersøgelse. 

Herunder en særlig tak til Rune N. Jørgensen for teknisk support.  

Og mange tak til vores ihærdige og kompetente korrekturlæsere Elsebeth 

Vinum (Audiologopæd), Rune Præst (Skolelærer), Malene L. Thøgersen (cand.scient.pol). 

Foruden dem var der ikke blevet afleveret et speciale. De har arbejdet effektivt og under 

meget tidspres uden den mindste klage. Endvidere Christian Bødker (Grafiker), som har 

hjulpet med de sidste og afgørende finesser. Og Rolf Liljegren (stud.polit.), hvis 

ekstraordinære kompetencer i Excel, har hjulpet os mange gange.  

En særlig tak til Pia Bak Jensen (Markedsføringsøkonom), som ikke alene 

har læst korrektur i 11. time. Hun har egenhændigt stået for opsætningen og 

systematiseringen af transskriptionerne, samt indtastningen af vel over 1000 ord i 

fonemskrift, i Excel til brug for specialets datasæt. Hun har stået til rådighed ud over det 

sædvanlige, og samtidig været en uvurderlig støtte igennem hele processen.  

Gunnar og Alexander Rasmussen, Niels Vilain, familie og venner vil blive 

husket for støtte og opbakning gennem hele processen.  Uden dem, var det ganske 

enkelt aldrig gået.  
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ABSTRACT 

A phonological order of acquisition is not a definitive term, yet there exist several specific 

contributions as to a phonological order of acquisition within the fields of both linguistics 

and logopedia. 

Within linguistics the main goal of the analysis of phonological acquisition is 

to uncover and find regularities, which will answer complex questions about levels of 

representation. In the field of logopedia it is sought to discover tools to assess whether 

children with phonological disabilities are delayed, compared to normal phonological 

acquisition, or whether these disabilities are deviant. In addition, the order of acquisition 

is used in planning of intervention in regard to the choosing of the phoneme or phonemes 

that need to be worked with. 

Logopedia find its inspiration in linguistic theories, and today’s research and 

development is characterized by implementation of process analysis, and new thoughts 

on a normal phonological order of acquisition. David Ingram (1989) has been very 

significant in the implementation of linguistic theories of phonological acquisition. He 

maintains a practical angle to the two prominent directions that exist within the 

phonological theory of Roman Jakobsen and David Stampe, though without focusing on 

levels of representation. He is an advocate of process analysis as a means to register the 

systematics displayed by children in regards to phonological processes in acquisition. 

Therefore, where previously the order of acquisition of singular phonemes was in 

question, it is now also debated to which extent processes are part of the normal 

phonological acquisition, including the age of suppression of these processes. In other 

words, it is no longer simply a matter of when the children produce the singular 

phonemes correctly, but now also of whether systematics can be attributed to the 

incorrect productions that occur. For example a phoneme can consequently be 

substituted for another, until it is produced correctly at a later time. This development 

means that today’s Danish tests and intervention materials also feature specific offers as 

to a normal phonological order of acquisition in regard to the suppression of processes. 

This in spite of the fact that Danish research in phonological acquisition is extremely 

limited. 

There exists four ideas of an order of acquisition, all of which are offering an 

order of acquisition for the phonemes or groups of phonemes, but only two of these deal 

specifically with the normal phonological acquisition in regard to processes. The SITO test 

(1974), as well as Thomsen and Thomsen (2010), describe phonological acquisition in 
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regard to the age of acquisition of the phonemes. Thomsen (1996) and Dahms (2003) 

describe the order of groups of phonemes, independent of age, yet they write that all 

phonemes are acquired within the first 4-5 years of age. Furthermore Thomsen (1996) 

and Dahms (2003) describe phonological acquisition in regard to processes. Thomsen 

(1996) also includes the age of suppression of phonological processes, whereas Dahms 

(2003) is more focused on the overall processes occurring in normal phonological 

acquisition. 

 

The main objective of this thesis is to illustrate to which extent our set of data 

corresponds with the four Danish assertions of a normal phonological order of acquisition 

that exist within the field of logopedia.  

As an example we study the order of acquisition of singular word initial 

consonant phonemes, according to Basbøll (2005) limiting it to 16 contrastive segments. 

In the Danish language there are 15 initial consonant phonemes but 16 initial consonant 

sounds, since [Å] is a realization of the two phonemes /s/ and /j/. [Å] is in the set of data 

and is noted /sj̋/, since phonetically it is a sound which can be placed between the word 

boundary and the first vowel of the word, and which phonologically is counted as one 

contrastive segment.  

We have undertaken a descriptive analysis of the results from our study. 

The results illustrate correct productions and incorrect productions of singular word initial 

consonant phonemes in Danish, which have been retrieved and treated according to 

Danish phonetics and phonology, as described by Hans Basbøll (2005) and Nina Grønnum 

(2001). We have accounted for all tendencies we have observed between the two twins, 

regarding both the order of acquisition and the occurrence of processes. 

 

Our study is based on longitudinal data, courtesy of Center for Børnesprog (CfB), in the 

form of 15 transcribed video and sound recordings of a pair of fraternal twins from 

Odense Tvillingekorpus (OTK). Both twins are girls. The recordings contain spontaneous 

speech in everyday situations, distributed over the age of 1;2.16 – 4;0.5. 

 

Our set of data contains a registration of all intended words in the OTK data set with a 

singular word initial consonant phoneme. The result and analysis section contains 6184 

intended words with singular word initial consonant phonemes, distributed almost evenly 

between the two children in the study. 
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From a registration of the numbers of correct and incorrect productions, we 

have established the phonological order of acquisition, based on the two children’s 

common tendencies. Furthermore, we have accounted for the systematic behavior in the 

incorrect productions, to identify the processes. In our study the phonological processes 

are seen as an expression of the systems of the children, without us surmising to be able 

to address levels of representation based on these data. Therefore, a process is defined 

as a continuous action which takes place in a certain way. This approach was inspired by 

David Ingram (1989), whose work, along with the Danish logopedic literature, has guided 

us in the analysis and results of the study. 

 

The phonological acquisition of the two children has been established based on the 

increase in percentage of correct productions, illustrated in diagrams for each of the 16 

word initial consonant phonemes. The correctness percentage is calculated based on an 

equally weighted average, and is compared to the number of lexemes, as well as 

systematics in the incorrect productions for the various phonemes. These diagrams, as a 

whole, show an order of acquisition for the 16 phonemes in regard to age, as well as an 

order of groups of phonemes. 

The occurrence of systematics in the incorrect productions as an expression 

of process has been described in accordance with Natural Classes (NC), which are defined 

based on Basbøll’s definition of binary distinctive features. 

 

Our results indicate the occurrence of common tendencies in the phonological acquisition 

of singular word initial consonant phonemes between the two children during the age of 

1;2.16 – 4;0.5. Both relative to the age of acquisition, and to the order of acquisition of 

the 16 phonemes itself. The results also show the occurrence of tendencies in the order 

of acquisition of groups of phonemes in regard to Natural Classes (NC). In addition, we 

register systematics in the incorrect productions, as an expression of process. These 

processes also show tendencies in regard to NC. In the two children we observe common 

tendencies of the occurrence of processes. These tendencies concern the same 

evolvement of processes among the two children, but are not always occurring at the 

same age. 

These results are comparable to the 4 ideas of a phonological order of 

acquisition that exists within Danish logopedia. This is because we have included the 

specific age of acquisition of the phonemes, the order of acquisition of the phonemes, 

and the processes in order to give valid account of the phonological acquisition. 
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Comparing our results with the logopedic materials offers as to the age of acquisition of 

the phonemes, we find correspondence with the age of acquisition, as indicated by the 

SITO test (1974), in 10 out of 16 phonemes. Regarding Thomsen and Thomsen (2010), 

we see correspondence with only 4 out of 16 phonemes concerning the age of 

acquisition. 

We observe a far earlier acquisition of the first phonemes than registered by 

both the SITO test and Thomsen and Thomsen. Also, our results indicate that the finally 

acquired phonemes have not yet been acquired at the age of 4;0.5. Indicating that the 

last phonemes are acquired later than specified by the SITO test and Thomsen and 

Thomsen. 

Disregarding age as a parameter, our results are slightly more in 

correspondence with the order of acquisition of singular phonemes. 

In the order of acquisition of groups of phonemes, we find correspondence 

to a certain extent, between our results and those of Dahms (2003) and Thomsen 1996). 

Our results correspond with 3 out of 4 of the assertions regarding the order of acquisition 

by Dahms (2003). Compared to the order of acquisition displayed by Thomsen (1996), 3 

out of 6 assertions correspond. 

 

Regarding the processes, our results as a whole do not correspond with Dahms’ (2003) 

typical processes of the normal phonological acquisition, since either they do not occur, 

or they can only be detected in single phonemes and not in whole groups of phonemes, 

as she describes. 

Nor do our results correspond with the processes described by Thomsen 

(1996) as typical in the normal phonological acquisition. Our results even indicate that 

several of the processes defined by Thomsen (1996) as atypical, are in fact typical for 

the normal phonological acquisition. 

 

Thus, regarding processes, there is overall no correspondence between these two Danish 

offers at a normal phonological acquisition and our results. Yet we do see the occurrence 

of processes, and based on our analysis they do have an influence on the acquisition of 

phonemes. We find that the processes occur to a widely varying extent in the 16 initial 

phonemes, and that with some of these phonemes they do not even occur. When 

processes do occur, different tendencies appear for the phonemes. Based on these 

tendencies we have divided the phonemes into 3 different groups. Also, two main 

tendencies appear, regarding the types of processes where phonemes are either omitted 

or substituted. 
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Differing from logopedic literature, as well as Ingram (1989), our results 

indicate a development in the incorrect productions for some phonemes. Thus, there is 

no one specific incorrect production for the single phoneme. The tendency of the 

progression is that the phoneme upon substitution gains more common features with the 

intended phoneme, relative to the progression of acquisition. This indicates that the 

children in the acquisition gradually become more attentive toward the phonological 

differences that separate the phonemes, i.e. the distinctive features. And that the 

phoneme therefore gradually in the substitution increase the conjunction of the 

distinctive features of the intended phoneme.  

 

In the occurrence of processes within NC, we observe tendencies related to substitution, 

but not to omission. 

Omission occur  within certain phonemes, but these share no distinctive 

features regarding either place or manner of articulation, though we do see that for the 

phonemes sharing the distinctive feature [voi], that this is the most prominent process. 

Regarding the substitution of phonemes our analysis shows, with a few 

exceptions, that the phonemes are primarily substituted with a phoneme that shares 

distinctive features, regarding place of articulation. For manner of articulation, tendencies 

are seen within phonemes sharing the distinctive features [SG], [stop], and [voi]. 

 

On this ground we believe that it is not possible to base an order of acquisition solely on 

the suppression of processes or the age of those, but that the inclusion of processes is a 

factor in acquisition, and comparing this to correctness percentage, is meaningful. 

We also think that a study of the phonological order of acquisition should be 

based on phonological terms, regarding distinctive features. Danish logopedic literature 

primarily concerns phonetic divisions of sounds, and thereby the phonemes, when 

addressing the order of acquisition of groups of phonemes. Furthermore, some terms for 

the processes refer to phonetic terms – for example the “stopping” of fricatives.  We 

think that the phonological terms, based on the distinctive features and divisions 

according to NC, have shown clear tendencies, to suggest that they are also NC in the 

phonological acquisition. 

From our results we can further conclude that in future studies of the Danish 

phonological order of acquisition of singular word initial consonant phonemes, 

longitudinal data are relevant, because we see common tendencies for the two children 

in their phonological acquisition relative to age, but at the same time we also observe 

common tendencies independent on age, but relative to the occurrence of processes. 



  

Fonologisk tilegnelsesrækkefølge af enkeltstående ordinitiale konsonantfonemer på dansk 

   

 

   

 vii 

 

Furthermore, including more informants would be profitable, since our study cannot be 

called representative of Danish phonological acquisition, but rather an insight into Danish 

phonological acquisition, which might form the basis of future studies. 

In such a study our results indicate that data should be included from the 

age of 1;6, up to and beyond the age of 4;0. Our results show, in regard which ages to 

include, that there are both correct and incorrect productions of initial consonant 

phonemes in our set of data before the age of 1;6, but that these are not indicative of 

phonological acquisition. This is in accordance with Ingram, who states that it is not 

possible to talk about phonological acquisition before the age of 1;6, since before this 

age the children do not yet have the words segmented. Also, our results show that some 

phonemes have not been acquired at the age of 4;0.5, which is also in accordance with 

Ingram. He states that a child at the age of 4;0 has a reasonably effective system, yet 

continues to acquire a complete phonological system up to the age of 7;0. 
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RESUMÈ 

En fonologisk tilegnelsesrækkefølge er ikke et definitivt begreb eller en afgrænset 

størrelse, men alligevel findes der mange konkrete bud på en fonologisk 

tilegnelsesrækkefølge inden for både lingvistikken og logopædien.  

Inden for lingvistikken søger man at afdække og finde regularitet i den 

fonologiske tilegnelse, som kan give svar på komplekse spørgsmål om 

repræsentationsniveauer. Inden for logopædien søger man at finde redskaber til at 

vurdere, om børn med fonologiske vanskeligheder er forsinkede i forhold til normal 

fonologisk tilegnelse, eller om vanskelighederne er afvigende. Endvidere bruger man 

tilegnelsesrækkefølgen, når man planlægger undervisningen i forhold til udvælgelsen af 

det eller de fonemer, der skal arbejdes med. 

Logopædien finder sin inspiration i lingvistiske teorier, og 

udviklingen/forskningen er i dag præget af implementering af procesanalyser og deraf 

nye syn på den normale fonologiske tilegnelsesrækkefølge. David Ingram har haft stor 

betydning for implementeringen af lingvistiske teorier om fonologisk tilegnelse. Han 

anlægger en praktisk vinkel til de to prominente retninger, der eksisterer indenfor 

fonologisk teori ved Roman Jakobson og David Stampe, uden dog at rette fokus på 

repræsentationsniveauer. Han mener, det giver mening at lave procesanalyse og 

registrere den systematik, som børnene udviser i forhold til fonologiske processer i 

tilegnelsen. Hvor man før har talt om rækkefølgen for tilegnelsen af enkeltfonemer, taler 

man derfor nu også om, i hvor høj grad processer er en del af den normale fonologiske 

tilegnelse, og deraf alder for undertrykkelse af processer. Dette frem for alene at tale om 

en rækkefølge eller alder for tilegnelse af de enkelte fonemer. Med andre ord kigger man 

altså ikke længere alene på, hvornår børnene producerer de enkelte fonemer korrekt, 

men også på om der er systematik i de fejlproduktioner, der forekommer. Eksempelvis at 

et fonem substitueres konsekvent af et andet, inden det senere produceres korrekt. 

Denne udvikling har betydet, at vi i dag også ser konkrete bud på en normal fonologisk 

tilegnelsesrækkefølge i forhold til undertrykkelsen af processer i danske tests og 

undervisningsmaterialer. Dette på trods af at danske undersøgelser af fonologisk 

tilegnelse er ekstremt begrænsede.  

 

Der findes fire bud på en tilegnelsesrækkefølge, hvor alle fire giver et bud på 

tilegnelsesrækkefølgen for enkeltfonemer, eller grupper af fonemer, men kun to af disse 

giver et konkret bud på den normale fonologiske tilegnelse i forhold til processer. SITO-
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testen (1974) og Thomsen og Thomsen (2010) beskriver fonologisk tilegnelse i forhold til 

alderen for tilegnelse af enkeltfonemer. Thomsen (1996) og Dahms (2003) beskriver 

rækkefølgen for grupper af fonemer uafhængigt af alderen, men skriver samtidig at alle 

fonemer er tilegnet omkring 4-5 års alderen. Endvidere beskriver Thomsen (1996) og 

Dahms (2003) fonologisk tilegnelse i forhold til processer. Thomsen (1996) inkluderer 

også alderen for undertrykkelse af fonologiske processer, hvor Dahms (2003) mere 

forholder sig overordnet til at beskrive, hvilke processer der forekommer i den normale 

fonologiske tilegnelse.  

 

Formålet med denne undersøgelse er at belyse, i hvilket omfang vores datasæt stemmer 

overens med de fire danske bud på en normal fonologisk tilegnelsesrækkefølge, der 

findes indenfor logopædien.  

Vi undersøger som eksempel tilegnelsesrækkefølgen for enkeltstående 

ordinitiale konsonantfonemer, hvor vi i henhold til Basbøll (2005) har afgrænset dette til 

16 kontrastive segmenter. Vi har på dansk 15 initiale konsonantfonemer, men 16 initiale 

konsonantlyde, da [Å] er en realisation af de 2 fonemer /s/ og /j/. [Å] er med i 

datasættet, og noteres /s̋j/, da den fonetisk er en lyd, som kan stå mellem ordgrænsen 

og ordets første vokal, og som fonologisk regnes for ét kontrastivt segment.  

Vi har lavet en deskriptiv analyse af resultaterne fra vores undersøgelse. 

Resultaterne omhandler korrekte produktioner og fejlproduktioner af enkeltstående 

ordinitiale konsonantfonemer på dansk, som er indsamlet og behandlet med 

udgangspunkt i den danske fonetik og fonologi beskrevet af Hans Basbøll (2005) og Nina 

Grønnum (2001). Vi har redegjort for de samlede tendenser, der ses for de to tvillinger, 

både i forhold til tilegnelsesrækkefølgen og forekomsten af processer. 

 

Vores undersøgelse bygger på longitudinelle data, udlånt af Center for Børnesprog (CfB) i 

form af 15 transskriberede video- og lydoptagelser af et tveægget tvillingepar fra Odense 

Tvillingekorpus (OTK). Tvillingerne er begge piger. Optagelserne indeholder spontantale i 

dagligdagssituationer, og de er fordelt over alderen 1;2.16 – 4;0.5.  

 

Vores datasæt indeholder en registrering af alle intenderede ord i OTK datasættet med 

enkeltstående ordinitialt konsonantfonem. Resultat og analyseafsnittet omhandler 6184 

intenderede ord med enkeltstående ordinitiale konsonantfonemer fordelt næsten ligeligt 

på de to børn, der er med i undersøgelsen. 
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Ud fra en registrering af antal korrekte produktioner og fejlproduktioner har 

vi fastlagt den fonologiske tilegnelsesrækkefølge ud fra samlede tendenser for de to 

børn. Derudover har vi redegjort for forekomsten af systematik i fejlproduktionerne, som 

udtryk for processer. De fonologiske processer anses i vores undersøgelse som et udtryk 

for børnenes system, uden at vi formoder at kunne sige noget om 

repræsentationsniveauer i vores datasæt. Derfor defineres en proces som en kontinuerlig 

handling, der foregår på en bestemt måde. Denne tilgang er inspireret af David Ingram 

(1989), som i sammenhæng med den danske logopædiske litteratur har været 

vejledende for undersøgelsens resultat og analyse.  

 

Den fonologiske tilegnelse hos de to børn er fastlagt ud fra udviklingen af 

korrekthedsprocenten, som er illustreret i diagrammer for hvert af de 16 ordinitiale 

konsonantfonemer. Korrekthedsprocenten er udregnet efter et ligevægtet gennemsnit, 

og sammenholdes med antallet af leksemer, og systematik i fejlproduktionerne for de 

enkelte fonemer. Disse diagrammer viser samlet set en tilegnelsesrækkefølge for de 16 

fonemer, både i forhold til alder, men også rækkefølge for grupper af fonemer.   

Forekomsten af systematikker i fejlproduktionerne som udtryk for processer 

er beskrevet i forhold til Natural Classes (NC), der er defineret ud fra Basbøll’s definition 

af binære distinktive træk. 

 

Vores resultater viser, at der forekommer samlede tendenser for den fonologiske 

tilegnelse af enkeltstående ordinitiale konsonantfonemer for de to børn i alderen 1;2.16 – 

4;0.5. Både i forhold til alder for tilegnelse og for selve tilegnelsesrækkefølgen af de 16 

fonemer. Samtidig viser resultaterne, at der forekommer tendenser i 

tilegnelsesrækkefølgen for grupper af fonemer i forhold til Natural Classes (NC). 

Endvidere finder vi systematikker i fejlproduktionerne, som udtryk for processer. Disse 

processer viser også tendenser i forhold til NC. For de to børn ser vi samlede tendenser 

for forekomsten af processer. Disse tendenser omhandler samme udvikling af processer 

for det to børn, men forekommer ikke altid i samme alder.  

Disse resultater er sammenlignelige med de 4 bud på en fonologisk 

tilegnelsesrækkefølge, der findes indenfor logopædien i Danmark. Dette da vi har 

medtaget den konkrete alder for tilegnelse af fonemerne, samt tilegnelsesrækkefølgen af 

fonemerne, og herudover også processerne til at give et samlet billede af den fonologiske 

tilegnelse. 
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I sammenligning af vores resultater med de logopædiske bud på alderen for tilegnelse af 

enkeltfonemerne, finder vi overensstemmelser med SITO-testens (1974) angivelse af 

tilegnelsesalder for 10 ud af 16 fonemer. Hvad angår Thomsen og Thomsen (2010) så 

finder vi kun overensstemmelser for 4 ud af 16 fonemer i forhold til alder for tilegnelsen.  

Vi ser, at tilegnelsen af de første fonemer begynder langt tidligere end både 

SITO-testen og Thomsen og Thomsen har registreret. Samtidig viser vores resultater, at 

tilegnelsen af de sidste fonemer endnu ikke er opnået i alderen 4;0.5. Dermed tilegnes 

de sidste fonemer også senere end de er angivet til i SITO-testen og af Thomsen og 

Thomsen. 

Hvis man ser bort fra alderen som parameter, viser vores resultater lidt flere 

overensstemmelser i forhold til rækkefølgen for tilegnelsen af enkeltfonemerne.  

 

Hvad angår tilegnelsesrækkefølgen for grupper af fonemer, ser vi i nogen grad 

overensstemmelse mellem vores resultater og Dahms (2003) og Thomsen (1996).  

Der er overensstemmelse mellem 3 ud af 4 påstande om 

tilegnelsesrækkefølgen af Dahms (2003) og vores resultater. I forhold til 

tilegnelsesrækkefølgen, som Thomsen (1996) har opstillet, er der overensstemmelse i 

forhold til 3 ud af 6 påstande.  

 

Hvad angår processerne, så stemmer vores resultater samlet set ikke overens med 

Dahms’ (2003) typiske processer for den normale fonologiske tilegnelse, da de enten 

ikke forekommer eller kun kan påvises for enkelte fonemer og ikke for hele gruppen af 

fonemer, som hun omtaler. 

Vores resultater stemmer heller ikke overens med de processer, som 

Thomsen (1996) angiver som typiske for den normale fonologiske tilegnelse. Endvidere 

indikerer vores resultater, at der er flere af de processer, som betegnes af Thomsen 

(1996) som atypiske, som er typiske for den normale fonologiske tilegnelse.  

 

Vi ser således overordnet set ingen overensstemmelser mellem vores resultater og disse 

to danske bud på den normale fonologiske tilegnelse. Vi finder dog, at der forekommer 

processer, og at de ud fra vores analyse har en indflydelse på tilegnelsen af fonemerne. 

Vi finder, at processerne forekommer i vidt forskelligt omfang for de 16 initiale fonemer, 

og at de for nogle fonemer slet ikke forekommer. Når der forekommer processer, ser vi 

at der for fonemerne viser sig forskellige tendenser. Ud fra disse tendenser har vi 

placeret fonemerne i 3 forskellige grupper, alt efter hvilke tendenser der viser sig. 
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Endvidere viser der sig to hovedtendenser i forhold til typen af processer, hvor 

fonemerne enten udelades eller substitueres.  

Det som adskiller sig fra den logopædiske litteratur, samt Ingram (1989), 

er, at vores resultater indikerer, at der for nogle fonemer sker en udvikling i 

fejlproduktionerne. Dermed er der ikke udelukkende én fremtrædende fejlproduktion for 

det enkelte fonem. Tendensen i progressionen er, at fonemet, når det substitueres, får 

flere fællestræk med målfonemet, jo længere hen i tilegnelsen børnene kommer. Dette 

indikerer, at børnene i tilegnelsen bliver mere opmærksomme på de fonologiske 

forskelle, som adskiller fonemerne, dvs. de distinktive træk, og efterhånden får flere 

fælles distinktive træk med målfonemet. På den måde opnås en fonologisk tilegnelse, 

hvor barnet har forstået, hvad der er betydningsadskillende, og dermed adskilt de 

kontrastive segmenter.  

 

For forekomsten af processer inden for NC, ser vi tendenser i forhold til substitution, men 

ikke i forhold til udeladelse.  

Udeladelse forekommer for nogle bestemte fonemer, men disse deler 

hverken distinktive træk i forhold til artikulationssted eller artikulationsmåde. Dog ser vi, 

at det i fonemerne, som deler det distinktive træk [voi], er den mest prominente proces. 

For substitution af fonemerne viser vores analyse med få undtagelser, at 

fonemerne primært substitueres af et fonem som deler distinktive træk i forhold til 

artikulationssted. I forhold til artikulationsmåde ses der tendenser indenfor fonemer, som 

deler de distinktive træk [SG], [stop] og [voi]. 

 

Vi mener således, at man ikke udelukkende kan bygge en tilegnelsesrækkefølge på 

undertrykkelse af processer eller alderen for samme, men at det giver mening at 

medregne processer som en faktor i tilegnelsen i sammenhold med 

korrekthedsprocenten.  

Vi mener endvidere, at en undersøgelse af den fonologiske 

tilegnelsesrækkefølge bør tage udgangspunkt i fonologiske begreber i forhold til 

distinktive træk. I den danske logopædiske litteratur forholder man sig primært til 

fonetiske inddelinger af lydene og dermed fonemerne, når man omtaler rækkefølgen for 

tilegnelsen af grupper af fonemer. Endvidere refererer nogle af betegnelserne for 

processerne til fonetiske begreber – eksempelvis ’stopping’ af frikativer. Vi mener, at de 

fonologiske betegnelser, med udgangspunkt i de distinktive træk og inddelingerne i 

forhold til NC, har vist nogle klare tendenser og dermed viser at de også er NC rent 

tilegnelsesmæssigt.  
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Ud fra vores resultater kan vi endvidere konkludere, at det i fremtidige studier af den 

danske fonologiske tilegnelsesrækkefølge af enkeltstående ordinitiale konsonantfonemer 

er relevant at tage udgangspunkt i longitudinelle data. Dette fordi vi ser samlede 

tendenser for de to børn i den fonologiske tilegnelse i forhold til alder, men samtidig 

finder vi også samlede tendenser, som er uafhængige af alderen i forhold til forekomsten 

af processer. 

Desuden giver det mening at medtage flere informanter, da vores 

undersøgelse ikke kan siges at være repræsentativ for dansk fonologisk tilegnelse, men 

blot er en indblik i den danske fonologiske tilegnelse, som kan danne udgangspunkt for 

fremtidige studier.  

Derudover kan vi ud fra vores resultater se, at man i et sådan studie bør 

inkludere data fra alderen 1;6 år og derudover inkludere aldre, som går længere op end 

4;0. Vores resultater viser i forhold til den aldersmæssige afgrænsning, at der 

forekommer både korrekte produktioner og fejlproduktioner af initiale konsonantfonemer 

i vores datasæt før alderen 1;6, men at dette ikke kan henledes til at omhandle den 

fonologiske tilegnelse. Dette er i overensstemmelse med Ingram (1989), der ikke mener, 

at man før 1;6 års alderen kan tale om fonologisk tilegnelse, da børnene inden denne 

alder ikke har segmenteret ordene i mindre dele. Ligeledes viser vores resultater, at 

nogle fonemer ikke er tilegnet i alderen 4;0.5, hvilket også er i overensstemmelse med 

Ingram. Han mener, at barnet i alderen 4;0 har et rimelig effektivt system, men frem til 

7;0 års alderen forsat tilegner et komplet fonologisk system. 
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1 Indledning 

I det følgende præsenteres problemstillingen og problemformuleringen samt en 

beskrivelse af opbygningen af opgaven.  

1.1 Problemstilling  

Vores logopædiske udgangspunkt for opgaven er udredningen og undervisningen af børn 

med fonologiske vanskeligheder, hvor den normale fonologiske tilegnelsesrækkefølge 

spiller en stor rolle. I det daglige arbejde med udredning af børn med fonologiske 

vanskeligheder, anvender man i Danmark den fonologiske tilegnelsesrækkefølge til at 

vurdere, om børnene ligger inden for aldersnormerne. Endvidere, finder nogle også her 

inspiration, når der i undervisningen udvælges ’targets’, som er den eller de lyde, man 

udvælger til at undervise i. 

 

Når tilegnelsesrækkefølgen her omtales, refereres den til som noget definitivt, hvilket 

ikke er den logopædiske eller lingvistiske virkelighed. Internationalt findes der mange 

bud på den fonologiske tilegnelsesrækkefølge, dels inden for lingvistikken, men også 

inden for logopædien. Det giver en række udfordringer i det daglige logopædiske 

arbejde, da det teoretiske grundlag kan forekomme uigennemskueligt, og man mangler 

undersøgelser af den fonologiske tilegnelse for danske børn.  

 

Der findes på nuværende tidspunkt ingen fyldestgørende beskrivelse af den normale 

fonologiske tilegnelse for danske børn. Der er derfor tendens til, at referencerammen i 

test- og undervisningsmateriale i Danmark understøttes af udenlandske undersøgelser af 

den normale fonologiske tilegnelse. Derudover ses en stigende tendens til at 

implementere en proces-tankegang i materialerne, men også her mangler der 

undersøgelser af procestyperne i den normale fonologiske tilegnelse for danske børn. 

1.2 Problemformulering: 

Ud fra ovenstående problemstilling har dette projekt til formål at undersøge: 

 

I hvilket omfang den fonologiske tilegnelsesrækkefølge, der i dag 

anvendes inden for logopædien i Danmark, stemmer overens med 

den fonologiske tilegnelse hos to danske børn. 
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Med udgangspunkt i et case-study af et dansk tvillingepar, søges den fonologiske 

tilegnelse belyst på enkeltstående ordinitiale konsonantfonemer som eksempel (dvs. 

konsonter der står mellem ordgrænsen og ordets første vokal). Materialet for 

undersøgelsen er longitudinelle data udlånt af Center for Børnesprog i form af 15 

transskriberede video-optagelser af spontantale fordelt over alderen 1;2.16 – 4;0.5. 

 

Lingvistiske teorier om fonologisk tilegnelse, samt udenlandske undersøgelser om 

fonologisk tilegnelsesrækkefølge, vil være vejledende for, hvilke data, der anvendes, og 

hvordan de analyseres i opgaven. 

 

De registrerede data fra tvillingeparret sammenlignes med henblik på at finde eventuelle 

forskelle, og endvidere sammenlignes data med danske bud på en fonologisk 

tilegnelsesrækkefølge. 

1.3 Opbygning af opgaven 

Specialet er overordnet opbygget af et teoretisk, et empirisk og et diskussions afsnit.  

 

I det teoretiske afsnit redegøres der indledende for dansk fonetik og fonologi, som 

danner det teoretiske fundament for undersøgelsen.  

Den tidlige produktive udvikling beskrives i forhold til pludrestadier, 

overgangen fra pludren til tale og den tidlige produktive udvikling for danske børn, da 

dette spiller en rolle i forhold til at afgrænse datasættet. Herudover beskrives den 

sproglige udvikling for de tvillinger, som indgår i vores datasæt, da fonologisk tilegnelse 

ikke kan ses uafhængigt af den generelle sprogtilegnelse. 

Sidste del af teoriafsnittet beskriver den udvikling, der har været inden for 

testning og undervisning af børn med dysfonologi i de sidste 15 år og frem til den 

logopædiske virkelighed i 2011. Denne udvikling beskrives for at øge forståelsen for de 

konkrete bud, der i dag findes på den normale fonologiske tilegnelsesrækkefølge i dansk 

logopædisk litteratur. Endvidere beskrives disse teoretiske perspektiver på den normale 

fonologiske tilegnelse, da de er vejledende for præsentationen af undersøgelsens resultat 

og analyse. Rammen er en historisk gennemgang af baggrunden for de lingvistiske 

teorier, som ifølge de danske test- og undervisningsmaterialer har haft indflydelse på den 

udvikling, der har været inden for logopædien. Disse materialer rummer i dag fire 

konkrete bud på en normal fonologisk tilegnelsesrækkefølge, hvor to af disse bud 
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implementerer proces-tankegangen. De fire bud beskrives detaljeret, da formålet med 

denne opgave netop er at perspektivere resultaterne til disse.  

 

Den empiriske del af opgaven redegør for designet af undersøgelsen og omhandler 

datasættet udlånt af Center for Børnesprog. Endvidere redegøres der for dataindsamling 

og databehandling. 

I resultat- og analyseafsnittet beskrives undersøgelsens datasæt. For at 

beholde objektiviteten i vores datasæt, beskrives det ikke ud fra de teorier, der findes 

om fonologiske tilegnelsesrækkefølger, men med baggrund i den danske fonetik og 

fonologi. Ud fra denne teoretiske ramme bliver det således en deskriptiv analyse af de 

produktioner, der optræder i data, hvor de udenlandske teorier om normal fonologisk 

tilegnelse bliver mere vejledende. Forekomsten af korrekte produktioner af de enkelte 

ordinitiale fonemer beskrives i udviklingskurver med henblik på at fastsætte en alder for 

tilegnelse. Forekomsten af fejlproduktioner præsenteres med henblik på at afdække, om 

der forekommer systematik, og om der er sammenhæng med korrekthedsprocenten. 

Systematik i fejlproduktioner afspejler i denne sammenhæng, om der forekommer 

fejlprocesser i den normale fonologiske tilegnelse. De fonologiske processer anses 

således som et udtryk for børnenes system, uden at vi formoder at kunne sige noget om 

repræsentationsniveauer. Vores undersøgelse bliver således todelt, idet vi behandler 

disse 2 aspekter af den fonologiske tilegnelse for de to tvillingebørn.  

 

Diskussionsafsnittet indeholder dels en diskussion af undersøgelsens design, og 

endvidere en perspektivering til de fire bud, den logopædisk litteratur giver på en 

fonologisk tilegnelsesrækkefølge. Denne perspektivering afspejler igen de to 

perspektiver, der er på en fonologisk tilegnelsesrækkefølge.  
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2 Teoriafsnit 

I følgende teoriafsnit gives først en beskrivelse af dansk fonetik og fonologi. Det 

omhandler en definition af fonemet, den fonologiske stavelse, konsonanter vs. vokaler – 

alt sammen med henblik på at definere de ’enkeltstående ordinitiale konsonantfonemer’, 

som denne undersøgelse omhandler.  

 

Herefter følger en beskrivelse af den tidlige produktive udvikling. Det omhandler 

pludrestadier, overgangen fra pludren til tale, danske børns tidlige sprogtilegnelse samt 

den sproglige udvikling for tvillingerne, som denne undersøgelse tager udgangspunkt i. 

 

Sidste del af teoriafsnittet beskriver den udvikling, der har været inden for testning og 

undervisning af børn med dysfonologi i de sidste 15 år frem til den logopædiske 

virkelighed i 2011. Indledningsvis gives der en introduktion til lingvistiske teorier om 

fonologisk tilegnelse, herefter beskrives udviklingen inden for logopædien i udlandet og 

Danmark og afslutningsvis beskrives implementeringen af procestankegangen i Danmark. 

Herunder de fire konkrete bud, der findes på en fonologisk tilegnelsesrækkefølge i dansk 

logopædisk litteratur.  

2.1 Fonetik og fonologi 

Inden for dansk fonetik og fonologi findes der to personer, som i dag præger billedet. 

Nina Grønnum (Fonetik og Fonologi – Almen og Dansk, 2001) ved Københavns 

Universitet og Professor Hans Basbøll (The Phonology of Danish, 2005), ved Syddansk 

Universitet. På mange måder er de to enige og supplerer hinanden, men de adskiller sig i 

særlig grad i forhold til den fonologiske analyse. Vi vil derfor i det følgende beskrive 

dansk fonetik og fonologi med udgangspunkt i begge beskrivelser. Derudover er der i 

Danmark en ’dania tradition’ repræsenteret ved Otto Jespersen, Steffen Heger, Lars 

Brink og Jørn Lund (Basbøll, 2005. s. 18-20). 

 

Indledningsvis gives der en kort introduktion til fonetikken og fonologien som 

videnskabsgrene, hvor det beskrives, hvilke grundbegreber Grønnum og Basbøll er enige 

om inden for fonologien. Efterfølgende gives en definition af fonemet og en beskrivelse af 

fonemanalysen, hvor vægten ligges på Basbølls beskrivelse, men hvor det samtidig 

anskueliggøres, i hvilket omfang de er uenige.  
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Fonetikken, som bruges i databehandlingen, gennemgås på baggrund af 

Grønnum. Det omhandler en kort intro til lydskriften, en definition af konsonanter vs. 

vokaler samt en detaljeret gennemgang af de initiale konsonanter på dansk. Endvidere 

gennemgås vokalerne kort, da artikulationsstedet for nogle konsonanter påvirkes af, om 

efterfølgende vokal er en fortunge- eller bagtungevokal. Det vil således sige, at det er de 

segmentale elementer, der beskrives.  

Ud over de segmentale elementer er der nogle suprasegmentale fænomener 

i det danske sprog som knytter sig til stavelser, ord, fraser og ytringer. 

Suprasegmenterne giver lydstrengene melodi gennem tryk, tone, intonation og længde, 

hvilket betegnes prosodi. Prosodien i det danske sprog beskrives ikke, da det ikke er 

fokus i denne sammenhæng. Tryk, stød og længde noteres i datasættet i henhold til 

Grønnum (Grønnum, 2001. s. 147-163, 172-197, 199-207). 

2.1.1 Fonetik og fonologi som videnskabsgrene 

I studiet og beskrivelsen af den lydlige side af sproget skelner man mellem fonetik og 

fonologi som to forskellige, men ikke uafhængige videnskabsgrene.  

Grundlaget for og energikilden til at tale er luftstrømmen fra lungerne, som 

passerer stemmelæberne og talekanalen og danner forskellige lyde, alt efter om 

stemmelæberne svinger eller ej, og hvor talekanalen indsnævres. Netop indsnævringen 

er central, da den er udgangspunktet for beskrivelsen af lydene. Alt sammen er det 

aspekter ved talen, som undersøges i fonetikken, hvor der er fokus på det 

artikulatoriske, akustiske og auditive eller perceptoriske aspekt.  

Udgangspunktet for den fonetiske analyse er en beskrivelse af en idealiseret 

form af enkeltlyde, hvor artikulatorerne starter i hvileposition og vender tilbage til 

hvileposition efter artikulation. Det er dog med det forbehold, at man ved, at det ikke er 

en artikulationsform, der hænger sammen med den måde, vi artikulerer på i 

sammenhængende tale. Fonetikken har vist, at lydene i sammenhængende tale påvirker 

hinanden, og at man derfor ikke kan trække entydigt veldefinerede grænser mellem 

segmenterne. Endvidere kan der være flere varianter af samme lyd mellem forskellige 

talere og forskellige dialekter, og der kan også være variation hos den samme taler.   

 

Fonologien beskriver de funktionelle og psykologiske aspekter i sammenhæng med de 

processer, der fører til konkrete lyde. Der er således fokus på at afdække, hvor abstrakt 

fonemrepræsentationen er i forhold til den konkrete udtale, man kan høre. Ligeledes 

fokuseres der på processerne, som fører fra abstrakt til konkret form (Grønnum, 2001. s. 

1-10, 164-171). 
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 Strukturalismen har dannet grundlag for fonologien, men i dag er denne 

videnskab præget af mange forskellige retninger, hvorfor der fortsat er uenighed om 

centrale emner. Psykologisk realitet anerkender man efterhånden, men der er fortsat 

uenighed om, hvor abstrakt fonemrepræsentationen er, hvordan morfemer og ord er 

bygget op, og hvilke processer der fører fra den abstrakte form til den konkrete. 

Grundlæggende er der alligevel mange ting, man er enige om. Dette gælder også for de 

beskrivelser, der er af dansk fonologi hos Basbøll og Grønnum (Grønnum, 2001. s. 217-

220; Basbøll, 2005. s. 23). 

Fonemer er de mindste betydningsadskillende segmenter i lydstrengen. For 

at afgøre, hvorvidt der er tale om et fonem i forhold til den enkelte lyd, tager de 

udgangspunkt i, hvorvidt lydene er betydningsadskillende. Dette gøres ved hjælp af 

kommutationsprøver, hvorved det belyses, om der kan dannes minimale par (eller 

mulige minimale par). Den lydlige forskel er distinktiv, hvis den kan adskille 

betydning(er) fra nonsens, og lydene repræsenterer således to forskellige fonemer og er 

kommutable/kommutationspar eller et minimalt par. Såfremt de ikke er 

betydningsadskillende, betegner man de to lyde med en rimelig grad af lydlig lighed som 

frie varianter af det samme fonem. Til gengæld er der tale om bundne varianter, hvis de 

aldrig kan optræde på samme plads i ord og dermed er komplementært distribueret. 

Endvidere er den fonologiske stavelse også et grundlæggende begreb, som de to 

teoretikere er enige om, og den uddybes nærmere nedenfor (se Grønnum, 2001. s. 24-

29; se Basbøll, 2005. s. 28-29). 

2.1.2 Fonemer og den fonologiske analyse 

Som udgangspunkt har Basbøll og Grønnum det samme foneminventar, når det gælder 

initiale konsonantfonemer. Dog har de forskellige syn på, hvad et fonem repræsenterer 

og dermed også, hvordan man laver den fonologiske analyse. Dette kommer dog 

primært til udtryk ved de finale konsonantfonemer. Helt overordnet adskiller de sig ved, 

at Grønnum kun opererer med 2 niveauer i den fonologiske analyse, hvor Basbøll 

opererer med 3 niveauer, hvor han har et konkret fonemniveau. 

Udgangspunktet for denne undersøgelse og analysen af resultaterne er 

Basbølls definition af et fonem, hvorfor denne beskrives mere indgående. Grønnums 

definition medtages for at illustrere de to hovedretninger som findes inden for dansk 

fonologi i dag. 
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2.1.2.1 Fonemet 

Basbøll og Grønnum er som udgangspunkt enige om, at fonemer er de mindste 

betydningsadskillende segmenter i lydstrengen, som beskrevet ovenfor. Grønnum 

præsenterer en psykologisk/kognitiv forståelse af fonemet, som en abstrakt 

underliggende form, hvor lyden er en manifestation af fonemet. Fonemet findes på flere 

abstraktionsniveauer, som er mere eller mindre psykologisk reel for sprogbrugeren. Hun 

tager herved afstand fra en mere strukturalistisk analyse, som adskiller morfofonemer 

fra fonemer, som bl.a. gøres af Basbøll. Hun argumenterer for, at en morfologisk baseret 

analyse stemmer mere overens med den psykologiske realitet hos sprogbrugeren 

(Grønnum, 2001. s. 339-340). 

 

Basbøll derimod har en anden indgangsvinkel til, hvad der er et fonem. Han tager 

udgangspunkt i naturlig fonologi, som den defineres af Dressler (1985), og mener 

dermed, at forholdet mellem fonologi og fonetik er naturlig. Han skriver, at den 

fonologiske beskrivelse skal kunne fortolkes fonetisk for at kunne påvise realiteten af 

samme. Basbøll finder psykologisk realitet meget interessant, og det ses som et vigtigt 

mål i den fonologiske analyse, men samtidig mener han, at det er meget svært at påvise. 

Han forholder sig her igen til, at man skal kunne teste og fortolke den psykologiske 

realitet (Basbøll, 2005. s. 23).  

2.1.2.2 Den fonologiske analyse 

For at identificere hvilke lyde der udgør fonemer laver Basbøll og Grønnum en fonologisk 

analyse. I den fonologiske analyse opererer Basbøll med fire forskellige 

abstraktionsniveauer. Dette er modsat Grønnum, som har samlet alle elementerne i sin 

morfologisk baserede analyse. Basbøll har et fonetisk niveau, som indeholder ikke-

kontrasterende segmenter. Herefter har han de kontrastive segmenter, som er fonetiske. 

Efter dette har han fonemerne, og slutteligt på det mest abstrakte niveau definerer han 

morfofonemerne.  

 

De fonetiske segmenter indeholder alle lyde, som kan forekomme i sproget. Det vil sige 

alle varianter af en udtale (Basbøll, 2005. s. 42). 

 

Hvorvidt der er tale om kontrastive segmenter afgøres ud fra kommutationsprøve og 

dannelsen af minimale par. De kontrastive segmenter defineres separat for initial og final 
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position. Basbøll opererer med de kontrastive segmenter, fordi han mener, at disse er et 

vigtigt skridt for at gå fra fonetikken til fonologien.  

Kontrastive segmenter har ikke deres egen notationsform, som lyde, 

fonemer og morfofonemer har. Dermed er de kontrastive segmenter ikke en fuldstændig 

selvstændig analyse men en del af den fonologiske analyse. Forholdet mellem kontrastive 

segmenter, fonemer og morfofonemer anses som værende naturlig i den forstand, at det 

fonetiske indhold i princippet er det samme på de forskellige niveauer af analysen. 

De kontrastive segmenter er også udgangspunktet for definitionen af de 

distinktive træk, da Basbøll søger at finde de træk, som er afgørende for, at segmenterne 

netop er kontrastive (se afsnit 2.2.6) (Basbøll, 2005. s. 40-43, 109-110). 

 

For afgøre hvorvidt de kontrastive segmenter er fonemer tages udgangspunkt i, hvorvidt 

kontrastive segmenter i initial og final position har så mange fonetiske ligheder, at man 

kan sige, at en lyd er en variant af en anden lyd. Som eksempel er fonemet /r/ realiseret 

som [Q] initialt, men finalt som [U]] (f.eks. i ’bær’ ~ [b fizU]]). Disse er begge en realisation 

af /r/, fordi de har mange fonetiske ligheder og dermed en bunden variant.  

Det er dog ikke alle kontrastive segmenter, som er fonemer. Dette gør sig 

bl.a. gældende for [Å], som er et kontrastivt segment, men som er en realisation af to 

fonemer /s/ + /j/. Basbøll og Grønnum er enige om, at lyden [Å] er en realisation af 

fonemerne /s/ + /j/. Det afgørende argument fra dem begge er, at man tydeligt i 

fonetikken kan observere en ’fusion’ af lydene over ordgrænser, f.eks. i ’Lis Jensen’ 

[khr!iDmrm<] ~ [kh!ÅDrm<] (Basbøll, 2005. s. 28-29; Grønnum, 2001. s. 269-271). 

Basbøll siger endvidere, at den fonologiske identifikation baseres på fonetisk 

lighed med andre lydsegmenter, fordi der ikke må forekomme et sammenfald af en 

gruppe af distinktive træk. De distinktive træk bruger Basbøll til at beskrive, hvilke 

artikulatoriske og akustiske egenskaber der gør, at lydene kan adskilles. Derudover kan 

nogle lyde identificeres som værende et resultatet af to fonemer, hvilket Basbøll kalder 

’fusion’. Men for at dette skal gøre sig gældende har Basbøll nogle vigtige kriterier. Den 

vigtigste af disse er, at man direkte skal kunne observere en sådan ’fusion’ rent fonetisk 

(som nævnt i eksemplet ovenfor). Derudover mener Basbøll, at der, for at der kan være 

tale om to fonemer til én lyd, skal være en helt klar fordel i form af fonotaktisk 

simplificering (Basbøll, 2005. s. 28-29). 

 

Et eksempel på Basbøll og Grønnums forskellige definition af et fonem er, at Grønnum 

ikke mener, at manifestationen af [M] er et selvstændigt fonem. Hun mener derimod, at 
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[M] er en kombinatorisk variant af /n/ foran velær lukkelyd. Dette begrundes i forhold til 

lydens distribution og morfologiske variation. Som et yderligere argument for dette 

mener hun ikke, at sprogbrugeren har en separat fonologisk (psykologisk) 

repræsentation af [M] (Grønnum, 2001. s. 270-273). Basbøll mener derimod ikke, at /M/ 

kan leve op til de kriterier, han har opstillet for definitionen af et fonem. Han gør meget 

ud af, at man direkte i fonetikken skal kunne se, at en lyd er en repræsentation af to 

fonemer, og at man derved direkte skulle kunne observere en fusion. Det vil sige, at 

begge lyde smelter sammen og bliver til én lyd. Basbøll mener på denne baggrund ikke, 

at [M] er en fusion af /n/ og /g/, da /g/ ikke slettes efter /n/ over ordgrænsen. Som 

eksempel nævner han ’han går’ [han !f‡P9>] ~ (som udtales) [haM !f‡P9>]. Der er dermed 

ikke tale om en fusion rent fonetisk, og derfor er /M/ et selvstændigt fonem, ifølge 

Basbøll. (Basbøll, 2005. s. 28-29, 73-77) 

Morfofonemer identificerer Basbøll for at gøre de fonologiske mønstre enklere og mere 

generelle, - det vil sige en mere enkel fonotaks og mere generelle principper omkring 

realisation. Basbøll mener, at morfofonemerne kandiderer til at være leksikalske 

segmenter, hvilket for ham udgør de underliggende størrelser (Basbøll, 2005. s. 30, 78). 

Morfofonemer har deres egen notationsform ƒƒ, og de identificeres af Basbøll ved at 

inddrage den morfologiske analyse til fonemerne. I denne analyse bliver /M/, som er ét 

fonem ifølge Basbøll,  til ƒngƒ (i de tilfælde hvor der ikke er tale om de finale 

bøjningsendelser –ing, -ling og -ning). Derved er der større overensstemmelse mellem 

Basbølls morfofonemer og Grønnums fonemer, end mellem deres fonemer.  

 

Basbøll identificerer i alt 17 konsonantfonemer, hvor Grønnum kun mener der er 15 

konsonantfonemer. Denne forskel gør sig primært gældende for de finale 

konsonantfonemer, mens de har de samme initiale konsonantfonemer (Basbøll, 2005. s. 

73; Grønnum, 2001. s. 36): 

 
Faktaboks 1. De 15 initiale konsonantfonemer fra dansk, som de begge er enige om. (Lavet med udgangspunkt 
i skema fra Basbøll, 2005. s. 73, samt Grønnum, 2001. s. 36). 
 

Dermed er de enige om det initiale foneminventar af konsonanter, men vi tager 

udgangspunkt i Basbølls definition. Dette gør vi da Grønnums definition på et fonem 

Initiale konsonantfonemer: 

/p t k h b d g f s m n v j r l/ 

 



  

Fonologisk tilegnelsesrækkefølge af enkeltstående ordinitiale konsonantfonemer på dansk 

   

 

   
15

ligger for langt fra det fonetiske og da vi ikke kan sige noget om de underliggende 

repræsentationer i denne undersøgelse. 

2.1.3 Den fonologiske stavelse 

Den fonologiske stavelse er et centralt begreb inden for fonologien, idet den danner 

ramme om en række lydlige processer. Når vi skriver, inddeler vi ord med udgangspunkt 

i grafemer, men det er ikke i overensstemmelse med den fonetiske virkelighed. Når vi 

taler, er stavelsesgrænsen ikke længere helt så entydig og derfor vanskelig at definere 

rent fonetisk. En fonologisk stavelse er således en deskriptiv foranstaltning, som er 

udsprunget af, at man har iagttaget nogle forhold omkring lydlig variation, som kan 

forklares, hvis man accepterer stavelsen frem for grafeminddelingen. Derfor er der 

bundet meget terminologi til stavelsen.  

Overordnet set taler man på ordniveau om ordinitial vs. ordfinal og på 

stavelsesniveau om prævokalisk/initial stilling/forlyd vs. postvokalisk/final stilling/udlyd. 

Stavelsen har en stavelsesbærende (syllabisk) del, som er en fuldvokal, en neutral vokal 

(fonetisk set) eller syllabisk sonorant konsonant, men den kan have mere end én 

konsonant i initial og final stilling. En åben stavelse har som oftest prævokaliske 

konsonanter men ingen postvokaliske i modsætning til en lukket stavelse, som har 

begge.  

En mere formaliseret udgave af den maksimale stavelse på dansk er 

CCCVCCCCC, hvor ’C’ betegner konsonant, og ’V’ vokal. Stavelsesstrukturen kan også 

beskrives ud fra terminologien ’onset’ (konsonanterne før vokalen) og ’rim’, som består 

af ’kerne’ (vokalen) og ’coda’ (konsonanterne efter vokalen).  

I stavelsen bruger man ved konsonantklyngerne betegnelserne absolut forlyd/absolut 

initialt, absolut udlyd/absolut finalt om de konsonanter, der er fjernest fra vokalen. 

Endvidere findes konsonanter mellem to vokaler, og de betegnes her intervokaliske, 

hvilket både kan forekomme i samme ord, men også over ordgrænser. Hvis det er i 

samme ord og den ene vokal er trykstærk og den anden tryksvag, bruger man 

betegnelsen indlyd eller medial stilling. Hele stavelsen kan også være trykstærk eller 

tryksvag og betegnes som henholdsvis betonet eller ubetonet. Yderligere kan den være 

tung, hvis vokalen enten er lang eller kort og efterfulgt af minimum en konsonant. 

 

Stavelsens form er sprogspecifik, og i det danske sprog gør særlige forhold sig gældende 

med henblik på stavelsesgrænser. Reglerne er imidlertid kun relevante i forhold til 

rødder, bøjede og afledte ord, når man har et overordnet princip om, at en ordgrænse 

entydigt er en stavelsesgrænse, - også når det handler om sammensatte ord. Endvidere 
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gælder det overordnet set, at en stavelsesgrænse ikke må sættes, så der initialt og finalt 

dannes konsonantgrupper, som ikke genfindes initialt og tilsvarende finalt (Grønnum, 

2001. s. 20-24, 135-139, 209-220). Hvis disse to ting overholdes, er det grundlæggende 

princip for stavelsesgrænser det følgende: 

 

’Mellem en betonet og en ubetonet vokal trækkes grænsen så langt til højre 

som muligt, hvis den ubetonede vokal er en fonologisk ikke-fuldvokal, til 

venstre hvis den er en fonologisk fuldvokal’ (Grønnum, 2001. s. 210, l. 20-

22) 

 

Stavelsen danner ramme om en række lydlige variationer som koartikulation og 

assimilation. Når man beskriver lydene fonetisk, er udgangspunktet en idealiseret form, 

hvor man ser bort fra det faktum, at nabolyde påvirker hinanden i sammenhængende 

tale, fordi taleorganerne ikke mellem hvert segment kommer tilbage til neutralstilling. 

Koartikulation og assimilation er processer, som dels kan være sprogspecifikke men også 

kan optræde individuelt, og de finder deres forklaring i ’ease of articulation’ som frit 

oversat betyder en artikulatorisk smutvej. Ved koartikulation er der tale om, at en 

egenskab ved en lyd spreder sig til en nabolyd, og ved assimilation er der tale om, at 

koartikulationen danner en variant, som er tydeligt forskellig fra den ikke-assimilerede 

lyd, eller som er så forskellig, at den bliver identisk med en anden lyd. Assimilation kan 

også ske mellem to stavelser og betegnes så fjernassimilation i modsætning til 

førnævnte kontaktassimilation.  

Om assimilation bruges yderligere termerne progressiv vs. regressiv i 

forhold til, om den styrende lyd er før eller efter den lyd, der påvirkes. Endvidere bruges 

fusion, når to fonemer sammensmeltes til en lyd, og fuldstændig vs. partiel i forhold til 

om lyden bliver helt identisk med den styrende lyd, eller om den kun overtager nogle 

egenskaber (Grønnum, 2001. s. 139-146).  

2.1.4 Lydskrift og fonemskrift 

Når vi taler, er lydsegmenterne ikke i overensstemmelse med den måde, vi noterer 

dansk i form af grafemer. Lydskrift bruges derfor som redskab til at gengive tale mere 

præcist på skrift. Lydskrift markeres med firkantede klammer ([]) og er principielt 

karakteriseret ved én til én korrespondance mellem lyd og symbol men kan samtidig 

skrives med forskellig detaljeringsgrad. 

Grønnum taler for, at man arbejder ud fra de samme internationale 

symboler og indikerer tydeligt, hvis der tilføjes sprogspecifikke konventioner. Hun 
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anvender derfor ’The International Phonetic Alphabet’ (IPA) med enkelte modifikationer. I 

Danmark har Otto Jespersen udviklet et nationalt lydskriftalfabet kaldet ’Dania’. Dette 

anvendes i Den Store Danske Udtaleordbog (1990) af Lars Brink m.fl.. Derudover har 

Peter Molbæk Hansen lavet Udtaleordbog (1990), som bruger IPA tilpassede tegn. 

Lydskrift forekommer i tre forskellige detaljeringsgrader: Grov, halvfin og fin, hvor 

Grønnum primært tager udgangspunkt i den halvfine lydskrift i bogens analyse. 

Fonemskrift adskiller sig fra lydskrift, og står derfor i skråklammer (//), da 

den afspejler en fonologisk analyse af lydsegmenterne. Man anvender her de samme 

symboler men noterer ikke i samme detaljeringsgrad, da man kun har interesse i lyde, 

som har distinktiv funktion, hvorfor variantudtaler udelades (Grønnum, 2001. s. 11-18). 

2.1.5 Konsonanter og vokaler 

Intuitivt har vi som sprogbrugere en god fornemmelse af, hvad der er konsonanter og 

vokaler, men det er ofte lidt uklart i faglitteraturen. Det er ifølge Grønnum (2001) ikke så 

entydigt at forklare i fonetisk henseende, og derfor ifølge hende ikke muligt at lave et 

entydigt skel. Ifølge hende kan det hverken lade sig gøre ud fra artikulatoriske eller 

funktionelle forhold men til gengæld ud fra en to-vejs opdeling, hvor begge forhold 

inddrages. 

Syllabicitet og fri midtsagittal passage tilskriver man normalvist vokaler, og 

tilsvarende tilskriver man konsonanter ikke-syllabicitet og alt andet end fri midtsaggital 

passage. Dette går dog ikke, da konsonanter kan være stavelsesbærende, og vokalerne 

tilsvarende ikke-stavelsesbærende. Man indfører derfor begreberne vokoid og kontoid i 

forhold til, om der er fri midtsaggital passage eller ej, men det bruges tilsyneladende ikke 

konsekvent af forskere, og Grønnum undlader at bruge disse termer.  

Basbøll tager udgangspunkt i syllabicitet, når han definerer/adskiller vokaler 

og konsonanter rent funktionelt. Han bruger dermed termerne syllabisk og ikke-syllabisk 

segment, hvor Grønnum bruger stavelsesbærende vokal og ikke-stavelsesbærende 

konsonant, når det handler om rent funktionelle forhold. Han siger dog også, at der er et 

tæt forhold mellem den funktionelle og fonetiske betydning, og at han foretrækker at 

bruge termen ’vokoid’ for fonetiske vokaler og ’kontoid’ for fonetiske konsonanter 

(Basbøll, 2005. s. 40; Grønnum, 2001. s. 57-59). 

 

I den fonologiske analyse opdeler Basbøll segmenterne i tre grupper: 

• Fuld-vokaler 

• Syllabiske segmenter som ikke er fuld-vokaler 

• Ikke-syllabiske segmenter 
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I forhold til denne undersøgelse er dette ikke problematisk, fordi den omhandler 

ordinitiale enkeltstående segmenter, som aldrig er syllabiske. Dette gælder også 

halvvokalen [j], som aldrig optræder stavelsesbærende ordinitialt (Grønnum, 2001. s. 

29-38). Når der i det følgende bruges termen ’konsonant’, dækker det derfor over et 

ikke-syllabisk segment før ordets første stavelsestop, dette er dermed en funktionel 

definition. Dermed inkluderes halvvokalen [j], da denne er ikke-syllabisk, selvom den har 

fri midtsaggital passage. 

2.1.5.1 Konsonanter 

Indledningsvis gennemgås en generel fonetisk klassifikation af konsonanter i forhold til 

artikulationsstedet, og graden af konstriktion i talekanalen på artikulationsstedet.  

Dette gøres med henblik på at anskueliggøre, hvilken forskel der er på 

Grønnums klassifikation og gruppering af lydene sammenlignet med IPA. Dette gøres 

endvidere for at skabe et mere komplet billede af klassifikationssystemet, inden de 

ordinitiale konsonanter, som er relevante i denne sammenhæng, gennemgås mere 

specifikt. Sekundær artikulation er yderligere et parameter, som kan specificere 

konsonanterne, og dette beskrives efterfølgende i et separat afsnit.  

2.1.5.1.1 Generel klassifikation af konsonanter 

Som nævnt i indledningen til afsnittet, klassificerer Grønnum konsonanterne på en 

alternativ måde, men udgangspunktet for klassifikationen af lydene er den samme som 

IPA. Nemlig at konsonanter som udgangspunkt klassificeres i henhold til 

artikulationsstedet og graden af konstriktion i talekanalen på artikulationsstedet, som det 

ses i følgende tabel (tabel 1): 
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Tabel 1: Tabellen viser Grønnums alternative klassifikation af konsonanterne (Grønnum, 2001. skema 7.2. s. 
82) 
 

Tabel 1 viser i den første lodrette kolonne en fonetisk klassifikation i forhold til graden af 

konstriktion, som i fonologisk henseende grupperes i obstruenter og sonoranter. 

Obstruenter ses som værende støjfyldte, klangfattige og beskrives endvidere ud fra 

parametrene stemthed og aspiration, da de ofte indgår i stemtheds- og/eller 

aspirationsmodsætninger. I modsætning til dette er sonoranter støjfattige, klangfyldte og 

indgår sjældent i stemthedsmodsætninger. Denne inddeling fremgår ikke naturligt af 

skemaet men uddybes i det følgende.  

I øverste vandrette række ses en inddeling efter artikulationssted, som 

yderligere kan beskrives i forhold til både aktive og passive artikulatorer for alle andre 

grupper end bilabiale (begge læber), linguolabiale (overlæben og tungebladet) og 

glottale konsonanter (tilnærmelse af begge stemmelæber), hvilke alle har to aktive 

artikulatorer.  

 



  

Fonologisk tilegnelsesrækkefølge af enkeltstående ordinitiale konsonantfonemer på dansk 

   

 

   
20

I forhold til de aktive artikulatorer bruges termerne labial (ved læberne), koronal, som 

underinddeles i apikal (med tungespidsen) og laminal (med tungebladet), dorsal 

(tungeryggen), radikal (tungeroden og epiglottis) og glottale/laryngale (i struben), i 

forhold til hvor lydene dannes (Grønnum, 2001. s. 80-94). Følgende figurer (figur 1) 

illustrerer terminologierne for aktive og passive artikulatorer.  

             

 
 
 
Figur 1. Illustrerer henholdsvis de aktive artikulatorer (fig. 7.1) og artikulationssteder (fig. 7.2. og 7.3) 
(Grønnum, 2001. s. 83-84). 

 

I forhold til IPA’s klassifikation er der i ovenstående tabel (tabel 1) tale om få 

modifikationer i forhold til grupperingen ud fra graden af indsnævring. Halvvokaler og 

affrikater er tilføjet, og alle l-lyde er sammenfattet under lateraler, hvad enten de har 

friktion eller ej, og r-lyde inkluderer trills, taps og (ikke-laterale) flaps. Den del af 

approksimanterne, der er lateraler og r-lyde, omdøbes til støjfri likvider (Grønnum, 2001. 

s. 80-82). 
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Gruppen af approksimanter er således reducerede i forhold til den internationale IPA 

klassifikation, og defineres ved at have støjfri midtsagittal passage, som ikke er mere 

åben end de snævreste vokaler på artikulationsstedet. Endvidere karakteriseres de 

fonologisk set ved at være obstruenter. 

  Halvvokalerne er tilføjet i skemaet og er adskilt fra gruppen af 

approksimanter, fordi de kan realiseres med meget varierende åbningsgrad, men også af 

funktionelle årsager, da de fonologisk set er en særlig kategori blandt sonoranterne. Rent 

artikulatorisk har de samme talekanalskonfiguration som vokaler og defineres som ikke-

syllabiske vokaler men kan samtidig forekomme som syllabiske ved [?] assimilation. IPA 

har fire symboler, som på dansk suppleres af en faryngal halvvokal, hvor halvbuen 

angiver, at den ikke er stavelsesbærende. På dansk har vi således halvvokalerne [j w U]] 

(Grønnum, 2001. s. 77, 80-82, 126-127). Denne praksis har vi brugt selvom man nu 

bruger [5]]. 

  

Til gruppen af obstruenter hører yderligere lukkelyde, affrikater og hæmmelyde 

(frikativer), herunder rillehæmmelyde (sibilanter) og spaltehæmmelyde (ikke-sibilanter). 

Lukkelyde er karakteriseret ved at lave komplet afbrydelse af luftstrømmen, 

hvor lukket kan dannes overalt i talekanalen. Affrikaterne er ikke adskilt fra lukkelydene 

af fonetiske årsager, da de på samme måde som de affrikerede lukkelyde opløses så 

langsomt, at de danner friktionsstøj. De er til gengæld adskilt af fonologiske årsager, da 

de forekommer andre steder i stavelsen og dermed ikke indgår i de samme fonologiske 

processer som de rene lukkelyde. [ts] anses for at være en udtalevane, da vi ikke på 

dansk kender affrikater i fonologisk forstand, og dansk /tj/ noteres som [tÅ].  

Hæmmelyde er karakteriseret ved, at der ved hæmning af luftstrømmen 

dannes friktionsstøj på to forskellige måder, og de inddeles derfor i spaltehæmmelyde og 

rillehæmmelyde. Støjen dannes ved spaltehæmmelyde i selve konstriktionen i 

talekanalen men har ikke hvislende karakter og kaldes derfor ikke-sibilant. Ved 

rillehæmmelyde dannes støjen, når en koncentreret luftstrøm rammer tænderne, og den 

kaldes sibilant, da den giver lyden en hvislende karakter (Grønnum, 2001. s. 100-117). 

 

Til gruppen af sonoranter hører ud over halvvokalerne, som er en særlig gruppe, 

nasalkonsonanter, lateraler og r-lyde. 

Nasalkonsonanterne er karakteriseret ved, at der dannes komplet lukke i 

talekanalen og åben passage for luftstrømmen gennem næsen. Lateralerne er 

karakteriseret ved midtsaggital kontakt mellem tunge og mundloft og hermed passage 
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for luftstrømmen langs den ene eller begge sider af tungen. R-lyde har som den eneste 

gruppe ingen åbenlyse artikulatoriske egenskaber til fælles, men det har til gengæld 

undergrupperne. Endvidere grupperes de som r-lyde, da de i langt de fleste sprog alle 

optræder som variant af fonemet /r/ og har samme forekomstmuligheder (Grønnum, 

2001. s. 117-127).  

 

Således en overordnet gennemgang af de enkelte grupper af lyde i forhold til graden af 

konstriktion. Som før nævnt beskrives obstruenter yderligere i forhold til stemtheds- og 

aspirationsforskel, hvor stemthed dannes ved stemmelæbesvingninger, og aspiration 

dannes, når et lukke eller hæmme ved opløsning følges af en kraftig luftstrøm. En 

luftstrøm som dannes, fordi glottis endnu er åben ved eksplosionstidspunktet. 

Prænasalering findes ikke på dansk, selvom vi ser sekvenser af nasal + lukkelyd i 

eksempelvis ’kæmpe’, og det beskrives derfor ikke nærmere her (Grønnum, 2001. s. 80-

127). 

2.1.5.1.2 Sekundær artikulation 

Konsonanterne kan yderligere specificeres i forhold til sekundær artikulation i form af 

labialisering, palatalisering, velarisering, faryngalisering, som modificerer konsonanterne, 

hvor labialisering er det mest almindelige.  

Labialisering involverer i sin rene mest almindelige form en runding af 

læberne og hævning af bagtungen, som lyder som en kortvarig ikke-syllabisk [u]-fase, 

men det forekommer også som et koartikulatorisk fænomen, hvor tungen ikke hæves. 

Her rundes konsonanter foran rundede vokaler og er urundede foran urundede vokaler. 

Runding ved koartikulation noteres almindeligvis ikke, men der er mulighed for det. 

Palatalisering høres som en kort [i]-fase og er en hævning af fortungen mod 

den hårde gane, som følger labialer, koronaler og velærer. Der er ikke tale om en 

sekvens af konsonant + [j], da den palatale artikulation er kortere, men [Å] kan til 

gengæld beskrives som en palatalisering, da der ved koronaler kan være tale om en 

tilbagetrækning af dentale eller alveolære artikulationssteder. 

Velarisering optræder mere samtidigt med den primære artikulation og 

dannes ved en hævning af bagtungen mod den bløde gane. Dansk kender ikke 

velarisering af initiale konsonanter (Grønnum, 2001. s. 128-129). 

 

Faryngalisering kendes ikke på dansk som fonologisk fænomen. Det dannes ved, at 

tungeroden trækkes nedad og bagud samtidig med koronal artikulation. Andre 
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luftstrømsmekanismer som ejektiver, implosiver, clicks og distinktiv 

konsonantlængdeforskel findes ikke på dansk (Grønnum, 2001. s. 129-133). 

2.1.5.1.3 Initiale konsonantlyde på dansk 

Der findes 16 initiale konsonantlyde på dansk, som er manifestation af 15 

konsonantfonemer: 

 

Faktaboks 2. De initiale konsonantlyde på dansk og hvilke fonemerne de er manifestationer af. (Grønnum, 
2001. s. 36) 
 

Herudover findes der på dansk i bornholmsk dialekt dorsal palatale konsonanter [c â] som 

bundne varianter af /k/ og /g/. Ligeledes findes [ts] uden affrikation i jyske dialekter, 

hvor /t/ og /d/ er udpræget dental laminale, og i københavnske rigsmål som apikalt 

alveolært. Endvidere forekommer [S] som erstatning for [s] ved læspen men regnes 

derved for en talefejl (Grønnum, 2001. s. 29-38, 90, 92, 104, 107, 264-267).  

De 16 konsonantlyde inddeles som tidligere beskrevet i lukkelyde, hæmmelyde, nasaler, 

lateraler, r-lyden og halvokalen [j], som beskrives i det følgende.  

 

Lukkelydene [ph ts kh b fi d fi g ‡] er manifestationer af /p t k b d g/. De er alle ustemte men 

adskiller sig overordnet i forhold til aspiration, hvor [ph ts kh] er aspireret og [b fi d fi g ‡] er 

uaspirerede. Ustemtheden noteres ved en lille cirkel under [b fi d fi g ‡], da de i modsætning 

til [ph ts kh] ifølge IPA er stemte. Aspirationen (affrikationen ved [ts]) noteres ved et 

hævet ’h’, som fonologisk ikke fortolkes som to fonemer. /p t k/ er altid aspirerede efter 

en ordgrænse og forrest i en betonet stavelse. Derudover kan de være uaspireret 

stavelsesinitialt, hvis stavelsen er ubetonet (Grønnum, 2001. s. 100-104, 267-269). 

 

I forhold til artikulationssted optræder de i par, hvor [ph] og [b fi] er bilabiale, [ts] og [dfi] er 

alveolære koronale, og [kh] og [g ‡] er velære dorsale.  

De 16 initiale konsonantlyde på dansk: 

[ph ts kh b fi d fi g ‡ f s Å h v m n l Q j] 

 

Alle er kommutable og en manifestation af de 15 

konsonantfonemer: 

/p t k b d g f s h v m n l r j/. 
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Af dorsale lyde har vi kun velære i dansk, og det betyder, at 

artikulationsstedet ændrer sig betydeligt i forhold til, om den efterfølgende vokal er en 

fortungevokal eller bagtungevokal. Ved en efterfølgende fortungevokal er 

artikulationsstedet længere fremme men ikke tilsvarende det palatale [c], da det stadig 

er bagtungen, der er aktiv. 

Dansk har ikke distinktiv forskel på apikal og laminal lukkelyd, og t og d er 

derfor koronale, selvom de som nævnt ovenfor forekommer i en mere dental laminal 

form i dialekter. /t/ forekommer endvidere i kombination med /j/ som noteres [tÅ] 

(Grønnum, 2001. s. 100-104). 

 

Hæmmelyde på dansk består af tre spaltehæmmelyde [f v h] og to rillehæmmelyde [s 

Å]. [f v] er labiodentale spaltehæmmelyde, hvor [f] er ustemt og [v] er stemt, og de er 

manifestationer af /f/ og /v/. [s Å] er ustemte koronale rillehæmmelyde. [s] er alveolær 

og en manifestation af /s/, og [Å] er palataliseret postalveolær og fonologisk en 

forbindelse mellem /s/ og /j/, som også fakultativt falder sammen over ordgrænser. Som 

nævnt ovenfor dannes friktionsstøjen ved rillehæmmelydene ikke i konstriktionen, men 

det gør den ved [Å]. [s] og [Å] kan være både apikale og laminale, hvilket varierer fra 

person til person, uden at det har auditive konsekvenser (Grønnum, 2001. s. 104-115, 

269-271).  

 [h] er ustemt glottal spaltehæmmelyd men findes som stemt [é] mellem 

vokaler ([d fie é@ !Q@jnC <] det har regnet). De er begge manifestationer af /h/, som kun 

findes initialt, og ikke i konsonantklynger. [h] dannes med samme konstriktion som den 

efterfølgende vokal, da den ikke selv har nogen supraglottal konstriktion (Grønnum, 

2001. s. 94).  

 

Nasalerne [m n] er manifestationer af /m/ og /n/. [m n] er begge stemte, hvor [m] er 

bilabial og [n] er apikal alveolær (Grønnum, 2001. s. 117-119).  

 

Lateralen [l] er stemt, støjfri alveolær apikal, og manifestation af /l/. /l/ er endvidere på 

dansk svagt palataliseret, men det noteres ikke (Grønnum, 2001. s. 119-120).  

 

R-lyden [Q] er støjfri uvulær og en manifestation af /r/. Ustemt r-lyd er almindeligt på 

dansk i konsonantklynger, hvor [ph ts kh f s] står absolut initialt i ubetonede stavelser. På 

dansk er der ikke fonologisk forskel på stemt og ustemt r-lyd. [Q] er egentlig symbolet 
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for en uvulær hæmmelyd, som den noteres i halvfin, men det er en støjfri uvulær r-lyd 

og ikke en hæmmelyd på dansk (Grønnum, 2001. s. 122-123).  

 

Halvvokalen [j] er stemt palatal urundet som [i] og en variant af /j/. Som [l] og [r] 

afstemmes den også efter konsonanter med åben glottis og er her en kombinatorisk 

variant af /j/, som er i komplementær distribution med [j]. Efter /s/ og /t/ smelter den 

sammen med den foranstående til [Å] og [tÅ], som nævnt ovenfor. Den indgår i stigende 

diftonger, hvor [j] følges af vokal, og det tolkes som en forbindelse af konsonantfonem 

og vokalfonem (Grønnum, 2001. s. 126-127, 267).  

2.1.6 Distinktive træk 

Distinktive træk er de egenskaber ved sproglydene, som gør, at de kan adskilles. De 

distinktive træk hænger sammen med den fonologiske analyse men behandles separat, 

fordi det er nødvendigt først at have beskrevet lydene fonetisk. De distinktive træk 

beskrives ud fra Basbøll (2005).  

 

Grønnum har lavet en fonetisk inddeling af lydene fra IPA skema (den lodrette kolonne), 

som hun har modificeret (se afsnit 2.1.5.1.1. tabel 1). Denne fonetiske inddeling er ikke 

naturlig i fonologisk henseende. Basbøll inddeler lydene fonologisk efter de distinktive 

træk.  

Basbøll mener, at de distinktive træk skal kunne redegøre for både 

produktion og perception, da de distinktive træk skal tage udgangspunkt i fonetikken. 

Basbøll opstiller det minimale antal af distinktive træk, der skal til for at kunne adskille 

alle kontrastive segmenter i det danske sprog. Han udvælger dermed distinktive træk fra 

et større antal af distinktive træk, det vil sige fonetiske betegnelser, som kan beskrive 

det danske inventar af kontrastive segmenter (Basbøll, 2005. s. 110-111). 

De distinktive træk skal være strengt binære, og derved er de enten tilstede 

(positive), eller også er de fraværende (negative). Derudover skal det positive træk være 

homogent, hvilket vil sige, at det binære distinktive træk skal have den samme 

manifestation i alle kontekster og segmenter. De binære træk er ifølge Basbøll særligt 

kendte fra Roman Jakobson (Basbøll, 2005. s. 113-114). 

 

Basbøll identificerer, hvilke distinktive træk der er afgørende for, at de kontrastive 

segmenter er betydningsadskillende og derved kontrastive. De distinktive træk skal 

kunne identificere NC, og på denne måde samler han også fonemerne og de kontrastive 

segmenter i forskellige grupper af ’Natural Classes’ (NC). Basbøll mener, at det er vigtigt 
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at adskille NC i to henseender. Han mener, at der findes en NC i ’reel’ forstand. Dette er 

f.eks., når /b d g/ opfører sig ens i forskellige sammenhænge. Dette indebærer, at de 

ændres på samme måde i tilegnelsen og er underlagt de samme substitutioner. 

Derudover er der NC i ’formel’ forstand, som er defineret ved, at de har en række fælles 

distinktive træk. Basbøll opstiller det krav, at en NC i reel forstand også burde være en 

NC i formel forstand. Det vil sige, at en NC i reel forstand skal kunne specificeres ved et 

kombination af distinktive træk. En relativ vigtig NC i reel forstand skal også kunne 

specificeres ved et relativt simpelt sammentræf af distinktive træk. Derudover er 

forholdet mellem to NC i reelt forstand, at jo tættere de er relateret, jo færre træk skal 

adskille dem. De distinktive træk skal ikke kun definere NC men også være i stand til at 

karakterisere de naturlige fonologiske processer/regler, som gør sig gældende (Basbøll, 

2005. s. 109-112). 

Ud over at definere NC søger Basbøll også at identificere distinktive træk 

efter ’Major Classes’. ’Major Classes’ er de store lydlige klasser i fonologisk henseende. 

Det vil sige, at det f.eks. er: Konsonanter/vokaler, sonoranter/obstruenter. 

Identificeringen af disse Major Classes er afgørende for hans valg af distinktive træk på 

samme måde som med NC (Basbøll, 2005. s. 115).  

2.1.6.1 Binære distinktive træk 

I definitionen af de binære distinktive træk er et af hovedformålene, at man ved hjælp af 

disse skal kunne gruppere de kontrastive segmenter i forhold til, hvilken NC og Major 

Classes de indgår i. Her opstilles de binære distinktive træk, som Basbøll bruger, for at 

kunne adskille alle de kontrastive segmenter i det danske sprog. 

Basbøll deler trækkene op i tre grupper: ’Major Classes’ og konsonantale træk, 

artikulationssteds-træk og vokaliske-træk (Basbøll, 2005. s. 162-163).  

2.1.6.1.1 Major Class og konsonantale træk 

Major Classes er, som tidligere nævnt, de store grupper af lyde. De konsonantale træk er 

træk, som er med til at opdele konsonanterne. Han samler disse to grupper, fordi de er 

svære at adskille fuldstændig. 

 

Basbøll bruger begrebet ’vocoid’ som ’cover feature’ – hovedtræk. Dette gør han, fordi 

han anser sonoritet som den vigtigste enhed inden for fonotaksen og stavelsen. Basbøll 

definerer dermed vocoid som værende et hovedtræk, og dette kan defineres ud fra tre 

binære distinktive træk: 
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• Sonorant [son] 

• Stop [stop] 

• Lateral [lat] 

Dermed bliver defintionen af vocoid: [voc] = [son, -stop, -lat]. 

 

Derudover udvælger Basbøll nogle distinktive træk specielt til obstruenter, fordi han 

mener, at nogle lyde inden for denne gruppe opfører sig ens (Basbøll, 2005. s. 146-48). 

Basbøll mener, at /p/ /t/ /k/ /f/ /s/ [Å] (/h/) danner en NC. Derfor foreslår han det 

distinktive træk ’Spread Glottis’ [SG], fordi alle disse konsonanter har en åben glottis, 

som netop ikke gør sig gældende for [bfi], [c◊], [f‡], [v] (Basbøll, 2005. s. 117-123).  

Forskellen mellem /p t k/ og /b d g/ er aspiration. Dette mener Basbøll dog 

ikke kan fungere som et binært distinktivt træk, fordi han mener, at /f/ /s/ [Å] danner en 

NC med /p t k/ frem for med /b d g/. Dermed kan aspiration ikke være den adskillende 

faktor, da disse lyde har friktion. Ved at lade aspiration være det distinktive træk 

kommer  /b d g/ i gruppe med /f/ /s/ [Å], fordi de så alle har [-aspiration]. Det at /p t k/ 

/f/ /s/ [Å] danner deres egen NC understøtter han med, at en kort vokal plus /r/ plus en 

konsonant, som ikke er /p t k f s/ har stødbasis. Derudover afstemmes den efterfølgende 

tautosyllabiske sonorante konsonant efter en af disse konsonanter. Basbøll mener, at /f/ 

/s/ [Å] danner en klar NC rent fonologisk, mens /h/’s tilhørsforhold til denne gruppe er 

mere usikker (Basbøll, 2005. s. 146-148).  

 

Derudover foreslår han også det distinktive træk ’voiced’ [voi], som indeholder /u/ og 

[Q], fordi disse to konsonanter også opfører sig ens rent fonetisk og dermed også danner 

deres egen NC (Basbøll, 2005. s. 146-147). 

2.1.6.1.2 Artikulationssteds-træk 

Basbøll angiver de binære træk i forhold til de relevante artikulationssteder. De nævnte 

gør sig gældende i forhold til de ikke-syllabiske segmenter. 

• Labial [lab]: /oaleu.  

o [lab] dækker både labial og labiodental, da disse to artikulationssteder 

aldrig fungerer som adskillende i fonologiske regler.  

• Alveolar [alv]: /t d s n l C. 

• Palatal [pal]: [Å], /j/ 

• Velar [vel]: /jfM. 

• Pharyngal [pha]: /r/, [Q\ 
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Med denne inddeling er det ikke muligt at placere /h/ på et artikulationssted. /h/ bliver 

derved: [- labial, -alveolar, - palatal, -velar, -pharyngal] (Basbøll, 2005. s. 128-135). 

2.1.6.1.3 Vokaliske træk. 

Basbøll bruger det distinktive træk ’approksimant’ [apr], efter definitionen af Ladefoged 

(1971) til at adskille de snævre vokaler. Dermed bliver /iCk/ approksimanter.  

Han tilføjer også det distinktive træk ’front’ [fro] for at adskille vokalerne. 

Dermed opdeles de i forhold til, hvor de er placeret. Han medtager [palatal] som den 

bagerste grænse i [fro]. Derfor kommer dette til at gøre sig gældende for [Å] og /j/, som 

begge klassificeres som palatale (Basbøll, 2005. s. 135-136). 

 

Tilsammen giver det følgende opstilling for distinktive træk af non-syllabiske segmenter 

(tabel 2). 

 

 
Tabel 2. Basbølls opstilling af de binære distinktive træk af ikke-syllabiske segmenter. Fonemer noteres i '//', 
og kontrastive segmenter, som ikke er fonemer, noteres i '[]' (Basbøll, 2005. Tabel 5.11. s. 168). 
  

Basbøll mener således ikke, at hverken friktion eller aspiration er distinktivt i fonologisk 

henseende.  

2.2 Den tidlige produktive udvikling 

I det følgende beskrives pludrestadier samt de diskussioner, der knytter sig til de 

produktioner, der forekommer i overgangen fra pludren til tale. Derudover beskrives den 
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tidlige produktive udvikling for danske børn, og herunder uddybes den produktive 

udvikling for de to tvillinger der er med i denne undersøgelse. 

2.2.1 Pludrestadier 

Barnet gennemgår en vigtig progression mht. både produktion og perception i løbet af 

det første leveår i forhold til deres sproglige udvikling, inden man omkring 1-års alderen 

hører de ’første ord’. 

Erika Hoff beskriver denne periode ud fra Stark’s 5-trins inddeling: Reflexive 

crying and vegetative sounds, cooing and laughter (6-8 uger), vocal play (16-30 uger), 

reduplicated babbling (6-9 måneder) og nonreduplicated babbling (9-18 måneder) (Hoff, 

2009. s. 142-146). Thomas O. Madsen beskriver kun fire stadier: Refleksive 

vokaliseringer (0-2 måneder), kurren (2-4 måneder), vokalisk pludren (4-7 måneder) og 

kanonisk pludren (7-12 måneder) (Madsen, 2009. s. 55-58). 

 

’Reflexive crying and vegetative sounds’ dækker over det samme som ’refleksive 

vokaliseringer’, og perioden beskrives ens. Børnene producerer i denne alder refleksive 

lyde, som ikke direkte er talelyde men alligevel har træk, som indgår i produktionen af 

talelyde. Der er tale om simpel vokalisering i form af f.eks. gråd eller vegetative lyde i 

form af bøvs, host, suk osv. Madsen henleder det til anatomiske forhold, at hvis der en 

sjælden gang høres en vokalagtig lyd, så er den oftest udpræget nasal. Hoff peger mere 

generelt på fysisk udvikling af talekanalen, neurologisk udvikling af hjernen samt erfaring 

som tre vigtige faktorer i forhold til den produktive udvikling på alle stadierne (Hoff, 

2009. s. 142; Madsen, 2009. s. 55). 

 

’Cooing and laughter’ dækker også over det samme som ’kurren’, men for ’kurren’ 

beskrives det, at der i denne periode også af og til høres CV-stavelser ([g] + vokal), hvor 

Hoff beskriver, at ’cooning and laughter’ består af vokallignende lyde, som nogle gange 

produceres i en serie af flere forskellige lyde. Til gengæld nævner hun under ’vocal play’, 

at de første konsonantlignende lyde i form af velære (fx [g] og [k]) høres omkring 2-3 

måneders alderen. Generelt set er de enige om, at det handler om lyde, som produceres 

i andre sammenhænge, end når barnet skal have opfyldt et behov, og derfor har de en 

mere kommunikativ karakter (Hoff, 2009. s. 143; Madsen, 2009. s. 56). 

  

’Vocal play’ dækker også over det samme som ’vokalisk pludren’, men for Hoff er de 

første CV-stavelser med velære lyde som sagt også en del af denne periode. Både 

Madsen og Hoff er dog enige om, at der omkring 6 måneders alderen ses en tendens til, 
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at produktionen pludselig domineres mere af labiale og alveolære lyde kombineret med 

friktionsstøj/frikativ lignende lyde, som produceres flere steder i talekanalen. Hoff 

henviser her til Ingram i forhold til, at det er: [m] [n] [p] [b] [d], hvor Madsen ikke 

specificerer det til bestemte lyde. Endvidere henfører de begge udviklingen til en øget 

kontrol over produktionen af lyde, men Madsen beskriver det igen mere i forhold 

anatomiske forhold og motorisk kontrol. Børnene forsøger sig således mere bevidst frem 

i denne periode og har en øget forståelse for sammenhængen mellem artikulatoriske 

bevægelser og lyde (Hoff, 2009. s. 143; Madsen, 2009. s. 56).  

  

’Kanonisk pludren’ beskrives som et stadie, der i modsætning til de foregående lidt mere 

stationære billeder dækker over et stadie, hvor der er meget udvikling. Måske netop 

derfor beskriver Hoff det som to stadier ’reduplicated babbling’ og ’nonreduplicated 

babbling’. Begge teoretikere beskriver, at børnenes pludren får en mere sprogspecifik 

struktur, som benyttes mere ensartet, men at den i starten bærer præg af reduplikerede 

CV-sekvenser ud fra et begrænset antal lyde, hvilket Hoff afgrænser til ’reduplicated 

babbling’. Senere får det struktur af CV-sekvenser med varierende konsonanter og 

vokaler fra stavelse til stavelse samt prosodi, som får lydstrengene til at fremstå mere 

som ord (Hoff, 2009. s. 143-144; Madsen, 2009. s. 57-58).  

 

Stadierne er ifølge Hoff tydeligvis universelle, men ifølge videnskabelige undersøgelser 

influeres de tidlige lydproduktioner omkring 6 månedersalderen af det sprog, barnet 

hører. Dels er der lavet undersøgelser, som viser, at voksne med en vis sikkerhed kan 

høre forskel på pludren hos børn, som henholdsvis har været udsat for deres eget sprog 

og et barn, der har været udsat for et andet sprog. Derudover er der lavet 

undersøgelser, som har søgt at beskrive forskellene nærmere, hvor man har fundet, at 

de lyde, pludren består af, er influeret af de karakteristika, der er ved det sprog, barnet 

hører. Afslutningsvis påpeger Hoff dog, at der er tale om beskedne forskelle, da pludren 

på tværs af sprog lyder meget ens (Hoff, 2009. s. 144-146). 

 

De beskriver således overordnet set den samme udvikling, og understreger også begge, 

at perioderne ikke skal opfattes som uafhængige afgrænsede størrelser. 

2.2.2 Overgangen fra pludren til tale 

De første ord, som optræder i barnets sprogtilegnelse, er lige siden Roman Jakobson 

blevet betragtet som noget adskilt fra de senere tilegnede ord (Jakobson, 1972). Roman 

Jakobson kaldte dem ’ordembryer’ og mente, at de fungerede som mere end simple ord. 
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Ifølge ham optræder disse under bestemte forhold, de er relateret til specifikke 

situationer og har derudover en latent betydning, som ikke er helt defineret. Disse 

medtager han under sprogtilegnelse, da de udtrykker betydning (Jakobson, 1972. s. 24). 

Men for Jakobson blev disse ’ordembryer’ stadig tilegnet ud fra de lydlige kontraster, som 

han opstillede (se afsnit 2.3.1.1). Dette adskiller sig fra, hvordan man i dag mener, disse 

ord bliver tilegnet.  

 

Ifølge Erika Hoff (2009) indeholder disse første ord lydsammensætninger, som ikke har 

nogen sammenhæng med et reelt ord, men som betydningsmæssigt bruges konsekvent. 

Disse ord forekommer ved overgangen fra pludren til tale, som typisk er op til 1;6 års 

alderen. Ordene er oftest bundet til enten en bestemt kontekst eller funktion og dækker 

en bred betydning. De kan også være selvopfundne ord, som ikke har nogen relation til 

et reelt ord. Ikke alle lydstrenge er helt ’hjemmelavede’. De er interjektioner, og nogle 

gange understøttes de af begyndende kommunikativ gestik. (Hoff, 2009. s. 146). 

Nettelbladt definerer dem mere præcist som ordlignende, ikke reduplicerede 

pludrestavelser med relativt stabile ordformer rent fonetisk (Nettelbladt, 2007. s. 72). 

Der findes flere forskellige betegnelser for disse ord, som findes i overgangen fra pludren 

til tale. De betegnes bl.a. som ’proto-ord’ (Hoff, 2009. s. 146; Nettelbladt, 2007. s. 72; 

Ingram, 1989. s. 12). Det er således diskutabelt, om de reelt set er ord, da det er 

vanskeligt at definere, om de bruges intentionelt. Generelt vælger man alligevel at 

inkludere dem i, hvad man definerer som de første ord, da de består af genkendelige 

sproglyde (Hoff, 2009. s. 146).  

Disse specielle ord identificeres også i nyere dansk litteratur. Wehberg 

(2009) konstaterer i forbindelse med tilegnelsen af de første ord en usikkerhed omkring 

brugen af de første ord i tilegnelsen. Hun skriver, at man ikke kan vide, hvorvidt børnene 

bruger ordet med den rigtige intention, bl.a. bruges ’det’ og ’der’ til at få de voksnes 

opmærksomhed, og ’vov’ kan lige så godt være et udtryk for en hel sætning frem for ét 

ord (Wehberg, 2009. s. 122-124).  

 

Der er således enighed om, at der i overgangen fra pludren til tale forekommer 

produktioner, hvor man har vanskeligt ved at afgøre om de bruges intentionelt. I forhold 

til den fonologiske tilegnelse behandles disse første ord ligeledes separat. Man diskuterer 

i denne forbindelse, om man kan tale om fonologisk tilegnelse for disse første 

produktioner. Dette gør man fordi disse produktioner adskiller sig både i struktur og 

anvendelse, fra senere produktioner. På et tidspunkt begynder børnene at producere 

mere konsekvente former, som tyder på mere systematik i deres tilgang til at anvende 
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de lyde, de kan producere. Dette forekommer omkring 1;6 års alderen og kan 

generaliseres under betegnelsen ’fonologiske processer’ (Hoff, 2009. s. 164-167; Ingram, 

1989. s. 12 og 17). Ingram beskriver dette som en del af hans generelle stadie 

beskrivelse af den fonologiske tilegnelse (se afsnit 2.3.1.1). 

2.2.3 Danske børns tidlige sprogtilegnelse  

Center for Børnesprog (CfB) har i 2009 udgivet bogen: ’Når børn lærer sprog’ (Bleses og 

Højen, 2009) som har til formål at beskrive de udfordringer, som danske børn stilles 

overfor, når de skal tilegne sig sprog. Derudover omfatter bogen en undersøgelse, som 

viser, hvordan danske børn tilegner sig dansk (Bleses og Højen, 2009). I det følgende 

afsnit beskrives det, hvilke ord der forekommer i den tidlige tilegnelse hos danske børn, 

og herefter beskrives det, hvilke udfordringer den danske lydstruktur kan skabe i 

sprogtilegnelsen. 

 

I forbindelse med et studie af danske børns første ord har Center for Børnesprog brugt 

forældrerapporter som udgangspunkt. De har taget udgangspunkt i MacArthur-Bates 

Communcative Development Inventories, som benævnes CDI-forældrerapporten. CfB har 

lavet en dansk tilpasning af to skemaer, som omhandler det følgende: Ord og 

gestikulation samt ord og sætninger. Formålet med disse skemaer er, at forældrene ud 

fra disse lister med konkrete spørgsmål omkring barnets sprogtilegnelse skal afkrydse, 

hvad de mener deres barn forstår og eventuelt siger. Forældrene skal afkrydse både 

hvad børnene forstår og siger i alderen 8-15 måneder og fra 16-30 måneder registrerer 

forældrene udelukkende hvad børnene siger. Dette vil med andre ord sige, at de 

undersøger barnets ’receptive’ og ’produktive’ ordforråd. Studier viser, at denne 

undersøgelsesform er valid, og at forældre har vist sig at være pålidelige rapportører. 

Idet det er forældre, som udfylder disse skemaer, giver det et repræsentativt billede af 

barnet, da observationerne stammer fra barnets eget miljø. CfB har lavet tre 

undersøgelser: En længdeundersøgelse med 182 børn fra 8-30 måneder, en 

tværsnitsundersøgelse med 6.112 børn i alderen 8-36 måneder og en 

tværsnitsundersøgelse med 72 hørehæmmede børn (Bleses, 2009. s. 22-23). 

 

Ud fra disse CDI-skemaer samt CHILDES-registreringer (se afsnit 3.1) har Wehberg 

(2009) lavet en beskrivelse af de første ord, som fremtræder på dansk og ordforrådets 

vækst. Det er ikke helt uproblematisk at skulle vælge, hvornår der er tale om et ord i 

sprogtilegnelsen, da man netop kan diskutere, hvad der er et ord. Dette er særlig 

problematisk med lydord som ’av’ og ’vov’. CfB har valgt at løse dette ved at lade dem, 
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som har indsamlet data, beslutte, hvorvidt der er tale om et ord. Det vil sige, at det, som 

forskere eller forældre har syntes var sproglyde, indgår som potentielle første ord. De 

har derfor ud over almindelige ord som ’ja’ og ’nej’ også medtaget lydord som ’mm’ (i 

betydningen ”lækkert”) og ’av’ (i betydningen ”det gør ondt”). Og de indgår alle som 

første ord (Wehberg, 2009. s. 117). 

De første ord forekommer for nogle børn allerede i 8 måneders alderen som 

de tidligste, og ca. 50% af alle børnene i data siger deres første ord, inden de fylder 1 år. 

95% af børnene har sagt deres første ord i en alder af 15 måneder. De mest hyppige 

første ord hos danske børn er interjektioner som ’mm mm’ (lækkert) og ’av’. Derudover 

siger mange børn dyrelyde (fx vov, mjav) eller en bil-lyd og interaktive rutiner (hej, tak). 

Nogle børn kender allerede ’mor’, ’far’ og deres eget navn. Derudover er ’ja’, ’nej’ og 

’mad’ også en del af det tidlige ordforråd (Wehberg, 2009. s. 122-125). 

Man har dermed valgt at inkludere disse første ord i ordforrådet, selvom de 

også for dansk identificeres som noget særligt. 

 

Wehberg belyser yderligere lydstrukturen hos de første ord. Dette gøres udelukkende ud 

fra, hvilket ’målord’ barnet har villet sige og indeholder ikke en vurdering af, hvorvidt den 

initiale lyd er korrekt produceret eller ej. Her kigger Wehberg på den initiale lyd i de 

første 30 ord og finder, at [b] og [m] samlet udgør 48% af disse ord, mens andre 

konsonanter højst forekommer 0-2 gange. Ud fra hele CDI-ordforrådslisten udgør disse 

konsonanter samlet set 18% af de producerede ord. Wehberg konkluderer dermed, at [b] 

og [m] er overrepræsenteret i de første ord. Derudover skulle [d] udgøre en langt større 

del af de producerede ord ifølge andre forskere hvor hun her henviser til undersøgelser af 

Heger (1979) og Jespersen (1923)). Dette finder Wehberg dog ikke, og hun konstaterer, 

at kun ét ud af 27 mulige ord begynder med [d] (Wehberg, 2009. s. 129-130). 

Sammenligner man piger og drenge, er der ikke nogen forskel på 

sammensætningen af de tidligste ord. Der er dog en forskel på, hvor hurtigt de tilegner 

sig ordene, hvor pigerne er hurtigere end drengene. Der er også en forskel i 

tilegnelsesrækkefølgen af ordene, da nogle ord tilegnes tidligere af henholdsvis piger og 

drenge. Drenge sætter tidligere ord på ting i omverdenen, mens piger tidligere tilegner 

sig ord med sociale og personlige komponenter (Wehberg, 2009. s. 131-133). 

I undersøgelsen af ordforrådets vækst ud fra tværsnitundersøgelsen (se 

figur 3) kan man se, at væksten starter med at være meget lille og herefter følger en 

fase, hvor den stiger eksponentielt.  
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Figur 2. Det produktive ordforråds størrelse hos danske børn fordelt på hvert alderstrin i måneder med 
illustration af medianen (den optrukne linje), 25% og 75%  percentilen (de ”stor-stiplede linjer”) og 10% og 
90% (de ”små-stiplede linjer”, øverst og nederst) (Vach, 2009. s. 146. skema 6-2.).  
 

Det fremhæves, at der er stor individuel variation i denne stigning, men ud fra figur 2, 

starter denne stigning fra børnene er mellem 14 og 21 måneder gamle. Ved 20 måneder 

siger det mediane barn 70 ord, og ved 25 måneder siger de op til 309 ord (Vach, 2009. 

s. 144-147).  

 

Der er lavet en undersøgelse om verbaltilegnelse og grammatikaliseringsproces i alderen 

1;01 til 2;05 år som omhandler det tvillingepar som vores undersøgelse tager 

udgangspunkt i (Thomsen, 2009). Heri påpeges det, at der ikke er lavet en nærmere 

analyse af, om børnene generelt set følger normal sprogudvikling, men dog konstateres 

det alligevel, at hun mener, det er tilfældet. Dette begrunder hun med, at de 2 børn er 

motorisk veludviklede og kommunikativt opsøgende, og hun betegner dem som ’hurtige 

startere’ (Thomsen, 2009. s. 106). 

Tvillingerne, som denne undersøgelse tager udgangspunkt i, har generelt 

set større CDI-leksikon i perioden 1;04 til 2;06 end både det andet tvillingepar som 

deltager i Ph.d.en, og i forhold til de enkeltfødte som resultaterne sammenlignes med. 

Det totale leksikon stiger overordnet set betragteligt i alderen 2;01, og der er tale om en 

fordobling af antal leksemer i det produktive leksikon for de to tvillinger. Thomsen 

beskriver dog, at børnenes ordforråd eksploderer før alderen 1;9, for de er allerede i 

denne alder oppe på et leksemantal på henholdsvis 327 og 310. Dermed har børnene, 

som denne undersøgelse bygger på, en eksplosion i ordforrådet langt tidligere end 
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normalt enkeltfødte børn og også i forhold til det andet tvillingepar i undersøgelsen, fordi 

disse har en kraftig forøgelse i deres leksikon i 1;10 – 2;0 (Thomsen, 2009. s. 107-110).  

MLUw (Mean Length of Utterance, word) angiver den gennemsnitlige 

ytringslængde målt i ord. MLU kan bruges til at måle et barns udviklingsniveau. Det har 

også vist sig at være nyttigt i adskillelsen af børn med sproglige vanskeligheder fra børn 

med normal sprogudvikling. Pia Thomsen fastslår også i forhold til MLUw, at de to 

tvillinger følger det andet tvillingepar og de enkeltfødte. Endvidere ser hun en tendens 

for udviklingskurverne, som viser, at der til og med alderen 1;10, ses en ”langsom” 

periode næsten uden progression, og herefter en ”hurtig” periode med en næsten 

eksplosiv progression. Som med leksemerne sker der her næsten en fordobling af MLUw, 

og Thomsen fremhæver netop det forhold, at der i samme periode ses en sammenhæng 

mellem disse to forhold (Thomsen, 2009. s. 112-115). 

 

Hans Basbøll skriver om de udfordringer, danske børn stilles overfor, når de skal tilegne 

sig det danske sprog (Basbøll, 2009). Dette gør han, fordi der på det tidspunkt endnu 

ikke er empirisk viden omkring tilegnelsen af dansk (Basbøll, 2009. s. 65). Basbøll 

konkluderer, at der på lydsiden er mange udfordringer for det danske barn, herunder det 

komplekse danske vokalsystem og de finale svækkelser, som giver en utydelig 

stavelsesstruktur, der også har betydning for skriftsproget. Derudover er også det 

prosodiske system en udfordring. I forhold til dette skriver han, at danske børn sletter 

den initiale svagtryksstruktur (Basbøll, 2009. s. 77-78), hvilket også er beskrevet for 

andre sprog (Ingram, 1989; Nettelbladt, 2007).  Han konkluderer også, at 

udfordringerne ikke er så afvigende i spontan tale sammenlignet med de sprog, vi 

normalt sammenligner os med (Basbøll, 2009. s. 87). Han kommer således ikke med et 

bud på den fonologisk tilegnelse for dansk, men idet han ikke mener, at dansk tilegnelse 

er meget afvigende i forhold til andre sprog, mener vi, at teorier omkring den fonologiske 

tilegnelse fra international litteratur er anvendelige.  

2.3 Historisk perspektiv på fonologisk tilegnelse 

Lingvistikken har beskæftiget sig med fonologisk tilegnelse og givet bud på en fonologisk 

tilegnelsesrækkefølge. Disse er i forskelligt omfang implementeret i den logopædiske 

praksis i Danmark i dag, da logopædisk praksis er præget af metodefrihed i forhold til 

både udredning og undervisning af børn med fonologiske vanskeligheder. Det betyder at 

det kan være vanskeligt at sige noget om, hvilken teoretisk ramme der generelt danner 

grundlag for praksis. For at få et indblik i danske logopæders teoretiske ramme tages der 
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udgangspunkt i de beskrivelser og teoretiske referencer, man finder i de test- og 

undervisningsmaterialer, som for øjeblikket er tilgængelige.  

 

Dette logopædiske perspektiv giver til gengæld ikke et helhedsbillede af den udvikling, 

man har set inden for lingvistikken, da dagsordenen er anderledes for lingvisterne. Det er 

kun dele af teorierne, man finder inspiration i inden for logopædien, og derfor er det kun 

dele man implementerer.  

De grundlæggende perspektiver fra den lingvistiske tankegang afdækkes 

derfor indledningsvis for at skabe et helhedsbillede. Efterfølgende beskrives teorierne af 

Roman Jakobson og David Stampe, da disse i særlig grad fremhæves i logopædisk 

litteratur og har påvirket, hvordan man anskuer den normale fonologiske tilegnelse inden 

for logopædien i Danmark i dag. David Ingram beskrives efterfølgende, da han har været 

fremtrædende i implementeringen af lingvistiske teorier i logopædisk praksis. 

Afslutningsvis beskrives den historiske udvikling inden for logopædien i 

forhold til, hvilken betydning implementeringen af lingvistiske teorier har haft på 

logopædisk praksis i Danmark.  

2.3.1 Teorier om normal fonologisk tilegnelse 

Inden for lingvistikken har man gennem tiden haft mange forskellige syn på, hvordan 

barnet tilegner sig det fonologiske system. Én måde at anskue den fonologiske tilegnelse 

på, er ud fra den strukturalistiske tilgang, som bl.a. Roman Jakobson repræsenterer. Den 

strukturalistiske tilgang er grundlagt af den schweiziske lingvist Ferdinand de Saussure i 

begyndelsen af 1900 tallet. Saussure ændrede det daværende sprogsyn fra primært at 

kigge på enkeltdelene i sproget til at kigge på hvordan de enkelte dele, f.eks. 

bøjningsendelser, hænger sammen med resten af sprogsystemet 

(www.denstoredanske.dk; Culler, 1976). Således definerede Saussure mange nye 

begreber inden for lingvistikken og disse definitioner bruges stadig i dag, blandt andet 

inden for logopædien.  

Sproget defineres som et system af tegn og for at kunne kommunikere, er 

disse tegn nødt til at være en del af nogle konventioner og en del af et system af tegn. 

Tegnet betegner han som en sammensmeltning af form, som er det lydlige, og 

betydning. Forholdet mellem tegnets form og betydning skal ifølge Saussure være 

arbitrært. Dette er et meget vigtigt aspekt i Saussures teori og betyder, at der ikke må 

være nogen sammenhæng mellem lydens form og betydning, som man f.eks. finder i 

onomatopoietika (Jakobson, 1972; Culler 1976). Saussure adskiller også ’la langue’ som 

ifølge Saussure er sprogets system, fra ’parole’ som er den faktiske tale, dvs. de 
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talehandlinger som er muliggjort af ’la langue’. ’La langue’ er selve det lingvistiske 

system, og det taleren tilegner sig, når han lærer sprog. ’Parole’ er den udøvende del af 

sproget. Taleren vælger og kombinerer elementerne i det lingvistiske system og giver 

disse former konkrete fonetiske og psykologiske manifestationer som lyde og betydning. 

Det vil sige at ’parole’ er realisationerne (Culler, 1976. s. 29-32). 

Derudover definerer Saussure også syntagmatiske og paradigmatiske 

relationer, de paradigmatiske relationer kalder Saussure for ’associative’. Syntagmatiske 

relationer definerer de kombinationsmuligheder, som kan forekomme i en sekvens, det 

vil sige hvad der kommer før eller efter. Paradigmatiske relationer er oppositioner mellem 

elementer, som kan erstatte hinanden. De paradigmatiske og syntagmatiske relationer 

kan forekomme på alle lingvistiske niveauer: Fonologiske, morfologiske, syntaktiske og 

semantiske niveau (Culler, 1976. s. 48-49). 

Af danske strukturalister kan nævnes Otto Jespersen samt Louis Hjelmslev 

og hans ’glossematik’. Begge har bidraget til den strukturalistiske tilgang i Danmark 

såvel som i udlandet (Grønnum, 2001; Basbøll, 2005; Nettelbladt, 1983). 

 

Jakobson udgav i 1941 ”Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze” 

(oversættes til engelsk i 1968). Denne udgivelse var banebrydende inden for børns 

fonologi, fordi den sætter fokus på fonologien hos børn og den fonologiske 

tilegnelsesrækkefølge (Nettelbladt, 1983; Stoel-Gammon and Dunn, 1985). Jakobson 

anlægger en strukturalistisk tilgang til den fonologiske tilegnelse med udgangspunkt i 

Ferdinand de Saussure. Ifølge Jakobson er den fonologiske tilegnelsesrækkefølge 

universel og gør sig dermed gældende for alle verdens sprog. Rækkefølgen er styret af 

strukturelle regler. Jakobson mener ikke, at barnet tilegner sig enkelte sproglyde, men 

derimod distinktive træk (Jakobson, 1972/1968). 

 

Noam Chomsky tilføjer endnu en lingvistisk tilgang i form af den generative lingvistik. 

Egentlig forholder han sig mest til grammatikken, men han har også grundlagt en 

fonologisk tilgang, den ’generative fonologi’ med udgivelsen af ’the Sound Pattern of 

English’, som han lavede i samarbejde med Morris Halle i 1968. Grundlæggende mener 

Chomsky, at alt sprog er bygget op omkring syntaksen og semantik, mens leksikon og 

fonologi kun er sekundære (Steinberger, 1993; Nettelbladt, 1983). For Chomsky består 

fonologi af abstrakte underliggende repræsentationer af lydlige træk og systemer af 

regler, som styrer repræsentationerne for at producere tale. Det vil sige, at barnet meget 

tidligt har fonologiske repræsentationer, som er voksenlignende. Det barnet skal lære, er 

reglerne som styrer repræsentationerne (Hoff, 2009). Chomsky er af den opfattelse, at 
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man for at kunne beskrive sproget, også er nødt til at beskrive den viden, taleren har om 

sproget. Derfor gør han meget ud af psykologisk realitet, og derved den ubevidste viden 

som sprogbrugeren har, hvilket er en af de store ting han har tilført lingvistikken 

(Steinberger, 1993).  

Chomsky og den generative lingvistik har haft stor indflydelse på 

lingvistikken generelt. Men ifølge Nettelbladt (1983) har den generative fonologi, som 

foreskrevet af Chomsky og Halle, ikke haft den store betydning for den logopædiske 

forskning og praksis (Nettelbladt, 1983).  

 

Efter Chomskys generative fonologi, følger David Stampe (1969) og ’Natural Phonology’. 

Stampe mener, at barnet er født med en række simplificeringsprocesser, som barnet 

efterhånden lærer at undertrykke. Denne teori er, ligesom Jakobsons, en universel teori, 

som derfor gælder for alle sprog. (Nettelbladt, 1983; Stampe og Donegan, 1979) 

 

Der har gennem tiden været mange forskellige psykolingvistiske teorier på banen i et 

forsøg på at forklare barnets fonologiske tilegnelse. En af de retninger, som ikke er 

nævnt i ovenstående, er behaviorismen, som man i dag helt har afvist, da den kun taler 

om reproduktion og ikke om tilegnelse. Ligeledes afvises de biologisk baserede teorier, 

da børn på tværs af sprog ikke viser tilsvarende fonologisk udvikling. Dog er der enighed 

om, at anatomisk og motorisk udvikling til en vis grad har indflydelse. Andre har lagt stor 

vægt på input og sprogbrug som ’usage-based phonology’. Af nyere tilgange er der ’the 

Cognitive problem-solving approach’ og Connectionismen. Den førstnævnte tilgang 

antager, at barnet er meget problemløsende i forhold til at regne ud, hvordan det 

kommer til at lyde ligesom de voksne. Ifølge denne tilgang har børn derfor 

repræsentationer af hele ord, og først når de har tilstrækkelig mental kapacitet, 

analyserer de ordene i segmenter med distinktive træk. Connectionismen finder ikke 

behov for regler i forhold til at beskrive regelmæssighederne – ex. procesbeskrivelserne. 

Her menes det, at den fonologiske viden er repræsenteret i et netværk, hvor de mentale 

enheder korresponderer. Forklaringen på dette er, at børnene forsøger at tilnærme sig 

målordet og laver fejl, fordi deres netværk ikke er fuldt udviklet. For Connectionismen 

handler det således om, at forbindelserne i netværket skal opbygges, og det begynder 

allerede på et tidligt pludrestadie (Hoff, 2009). 

Overordnet set er man i dag enig om, at der er tale om en vis medfødt lingvistisk viden, 

nogle biologisk baserede kapaciteter, vekslen i forhold til input, barnets egne kognitive 

processer, og barnets voksende leksikalske viden. Det man diskuterer, er imidlertid, 
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hvilken rolle disse faktorer spiller i forhold til den fonologiske udvikling (Hoff, 2009; 

Stoel-Gammon and Dunn, 1985). 

 

David Ingram (1989) anlægger en praktisk vinkel på fonologisk teori, idet hans 

dagsorden er at lave en praktisk anvendelig beskrivelse af fonologiske vanskeligheder 

hos engelske børn med baggrund i lingvistiske teorier. Han forholder sig nøgternt til, 

hvilke elementer der kan bruges i praksis, da han antyder, at lingvistikken i sin 

nuværende form delvis er uforenelig med praksis. Selvom specielt de to retninger i form 

af taksonomisk og generativ fonologi har haft stor indflydelse på logopædisk praksis, 

mener Ingram fortsat, at der er en tendens til at gå for meget i dybden med små detaljer 

frem for at skabe helhedsbilleder, som kan anvendes i praksis. De fonologiske teorier 

bliver ofte for abstrakte, utilgængelige og uforståelige for den praktiserende logopæd 

(Ingram, 1989. s. 1-10).  

 

I den følgende vil der være en gennemgang af Roman Jakobson, David Stampe og David 

Ingrams teorier om fonologisk tilegnelse. 

2.3.1.1 Roman Jakobson 

Det centrale ved Roman Jakobson er hans teori om fonologiske universalier, som i mange 

år har påvirket dansk logopædi, og som vil blive beskrevet i det følgende. Der er flere 

danske forskere, som har forsøgt at efterprøve den universelle tilegnelsesrækkefølge 

(Abrahams 1955, Heger 1979). Dog er der stadig mange, som anser den for anvendelig 

(Ingram, 1989; Nettelbladt, 1983). Jakobsons teori optræder også i nyere litteratur inden 

for dansk logopædi (Dahms, 2003). Følgende er en beskrivelse ud fra den engelske 

oversættelse af ’Child Language Aphasia and phonological universals’ fra 1972, som er et 

genoptryk af den første oversættelse fra 1968.  

2.3.1.1.1 Pludren og overgang til den ’egentlige’ sprogudvikling 

Ét af kendetegnene for Jakobsons teori er hans opfattelse af pludren. Jakobson adskiller 

skarpt pludrefasen og det han kalder den ’egentlige’ sprogudvikling. Jakobson mener, at 

lydene i sprogudviklingen udelukkende er lingvistisk af natur, fordi de her relateres til 

sproget og dets funktion. Det vil sige, at lydene har en kommunikativ funktion. Derimod 

er lydene i pludren kun på et rent fonetisk niveau, og de har dermed kun en 

artikulatorisk funktion. Jakobson mener ikke, at pludren er nogen kommunikativ 

handling, hvorimod sproget handler om sociale faktorer (Jakobson, 1972. s. 29 l. 13-16).  
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Jakobson mener, at barnet i pludrefasen kan producere samtlige lyde, som findes i 

verdens sprog. Når barnet én gang har produceret disse lyde i pludrefasen, må de, i følge 

ham, være motorisk lærte, og de akustiske træk er også tilegnet. Dermed afviser han 

teorien om, at de lyde, som kræver mindst motorisk kraft, også er de lyde, der først 

tilegnes. Jakobson mener således, at barnet har perciperet alle lydene korrekt fra start 

(Jakobson, 1972. s. 21-23).  

2.3.1.1.2 Den fonologiske tilegnelse 

Jakobsons udgangspunkt er de distinktive træk og oppositionerne de danner, og dermed 

forholder han sig ikke konkret de enkelte lyde (Jakobson, 1972. s. 68). For at nå frem til 

de distinktive træk analyserer Jakobson de faktiske produktioner og dermed lyde. 

Jakobson stiller konsonanterne op i forhold til modsætninger af forskellige distinktive 

træk, som han kalder oppositioner. Hans teori går ud på, at barnet lærer disse 

modsætninger. Jakobson mener dermed, at man tilegner sig de distinktive træk frem for 

de enkelte lyde/fonemer. Fonemerne er blot bundter af distinktive træk (Jakobson, 1972. 

s. 84-86). Derudover skal tilegnelsen af en enkelt lyd ikke undersøges isoleret men i 

forhold til dens placering i lydsystemet. Han mener, at omdrejningspunktet er relationen 

mellem den enkelte lyd og resten af lydsystemet (Jakobson, 1972. s. 68). 

 

Som udgangspunkt søger Jakobson at finde en universel tilegnelsesrækkefølge for at 

kunne argumentere for en strukturalistisk tilgang til lingvistikken, med udgangspunkt i de 

distinktive træk. Dette skyldes, at disse forekommer i alle sprog, mens realisationen af 

fonemerne og dermed de distinktive træk, som adskiller dem, varierer mellem sprogene. 

Jakobson baserer sin universelle tilgang på studier af flere forskellige sprog, 

heriblandt dansk. Selvom rækkefølgen af de fundamentale karakteristika er den samme, 

påpeger Jakobson også, at der er stor individuel variation i, hvor hurtigt denne tilegnelse 

sker. I hans rækkefølge kommer han derfor heller ikke med nogen alder for, hvornår de 

enkelte lyde er tilegnet. Han skriver dog, at barnet ikke har det fonematiske system helt 

på plads ved skolealderen (Jakobson, 1972. s. 46-47). 

 

Jakobson definerer de første lyde som en del af det minimale konsonant- og 

vokalinventar. Disse er oppositioner og findes i alle sprog. Jakobson mener, at man går 

fra at have et generelt menneskesprog til at have et modersmål, og derfor er de 

universelle sproglyde også de lyde, som tilegnes først. Derudover er et centralt 

karakteristikon ved de først tilegnede lyde, at de står i maksimal kontrast til hinanden. 
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 Det minimale konsonantinventar er karakteriseret af fonemer, som 

indeholder to forskellige distinktive træk. Jakobson mener ikke, at man kan sætte 

lighedstegn mellem enkelte fonemer og distinktive træk, fordi distinktive træk kommer til 

udtryk i forskellige fonemer i forskellige sprog (Jakobson, 1972. s. 50). Det minimale 

konsonantinventar indeholder netop to forskellige distinktive træk. Han siger dermed, at 

de orale lyde (/p/ og /t/) er i opposition til de nasale lyde (/m/), men på samme tid er 

labialer (/p/ og /m/) i opposition til dentaler (/t/). 

 Efter indlæringen af det minimale konsonantale inventar mener Jakobson, at 

der er nogle distinktive træk, der fungerer som en forudsætning for, at barnet kan 

tilegne sig andre (Jakobson, 1972. s. 51). Heriblandt mener han, at lyde som produceres 

foran i munden er en forudsætning for tilegnelsen af bagvedliggende lyde, samt at 

lukkelyde er en forudsætning for tilegnelsen af frikativer.  

 

Jakobsons fonologiske tilegnelsesrækkefølge bliver derved ikke særlig konkret, da han 

ikke direkte relaterer konkrete fonemer til tilegnelsesrækkefølgen, men blot distinktive 

træk, der, som han selv siger, kan indgå i flere forskellige lyde. 

 

I Danmark såvel som internationalt har Jakobson fået meget kritik for sin teori. Den 

største kritik går på Jakobsons skarpe adskillelse af pludren og den egentlige 

sprogtilegnelse (Hoff, 2009; Madsen, 2009; Nettelbladt, 2007), hvilket vil blive uddybet 

senere. Derudover anfægter andre den universelle rækkefølge (Ingram 1989; Heger 

1979; Abrahams 1955). Langt de fleste er dog enige om, at Jakobsons teori om 

sprogtilegnelse stadig i nogen grad kan gøre sig gældende den dag i dag (Nettelbladt, 

1983; Stoel-Gammon & Dunn, 1985; Ingram, 1989). Dette skyldes at man stadig anser 

den fonologiske tilegnelse til at omhandle de distinktive træk, og mange af teorierne 

ligger vægt på distinktive træk.  

2.3.1.2 David Stampe 

David Stampe (1979) søger at redegøre for mønstrene i børns sprog, hvor han på en 

naturlig måde udvider teorien om tilegnelse og ændring af fonetiske repræsentationer til 

også at redegøre for tilegnelsen og forandringen af fonologiske repræsentationer. Han 

ønsker at redegøre for alle de fonologiske repræsentationsniveauer, da han mener at 

Roman Jakobsons teori er begrænset til de mest underliggende repræsentationsniveauer, 

fordi den kun omfatter en mindre del af de kontekstfrie fonologiske processer.  Han 

ønsker dermed også at kunne redegøre for alle de resterende processer, som han ikke 

mener, at eksempelvis Jakobsons teori kan forklare.  
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Stampe refererer til Jakobson, hvor han dels afviser nogle grundlæggende 

antagelser, men samtidig også refererer til den regularitet, Jakobson fandt i data og 

anerkender og supplerer det empiriske studie af fonologisk inventar. Han problematiserer 

elementer i Jakobsons teori, der er selvmodsigende, men mener at disse kan forklares 

med udgangspunkt i hans egen teori. Problemet er, at Jakobsons ’underliggende regler’ 

alene kan forklare det inventar af fonemer, som ikke påvirkes af kontekstuel 

neutralisering, da han forsøger at lave et direkte spring fra systemer til fonetiske 

årsagssammenhænge. Det resulterer i en masse undtagelser til reglerne, og det er disse 

undtagelser, Stampe også finder regularitet i. Som et eksempel kan det udledes af 

Jakobsons teori, at han mener, at /k/ tilegnes efter /t/, men at /k/ og /t/ forekommer 

samtidig i tilegnelsen, hvor /t/ erstattes af /k/. Man kan derfor diskustere om /k/ og /t/ 

er tilegnet, når de forekommer som et minimalt par. Stampe mener, at man kan lave 

forudsigelser om repræsentationer på alle niveauer såvel som inventaret, hvis 

processerne regnes for underliggende. Der er ifølge ham ingen grund til at ’opfinde’ 

regler, når der er regularitet i systemet selv. Processerne er observerbare og naturlige og 

udgør derfor et naturligt udgangspunkt for analyse (Stampe, 1979. s. vii-xvii).  

 

Udgangspunktet for Stampe er faktiske produktioner fra den tidlige sprogtilegnelse, og 

her går mange af dagbogsdatabaserne fra Jakobson igen, men han supplerer med flere 

eksempler fra mange andre af verdens sprog. Overordnet set mener han, det er 

nødvendigt at sammenligne paralleller i mange varianter af børns og voksnes fonologiske 

systemer samt at inddrage historiske ændringer i sproget. Han mener, at tidligere 

strukturalistiske teorier ikke har beskæftiget sig med denne type af analyse, fordi de 

mener, at sprog skal forstås ud fra deres egen struktur. De er eksempelvis ikke i stand til 

at forklare substitutioner, som kun forekommer for et barn og ikke for andre, fordi de 

ikke analyserer fonologiske processer på tværs. Han giver et eksempel på et barn som 

erstatter [l] med [z]. Det er bemærkelsesværdigt, at hun dels er den eneste, der gør det, 

men også at der findes sprog, som ikke har [z], og det skaber umiddelbart problemer i 

forhold til det universelle. Når han kigger på mange forskellige datasæt, finder han dog 

paralleller, der tyder på, at denne proces dækker over en sekvens af processer, og det er 

dermed ikke en undtagelse, som gælder for dette ene barn. Han mener derfor, at det er 

essentielt at sammenligne paralleller i mange varianter af børns og voksnes fonologiske 

systemer samt at inddrage historiske ændringer i sproget. 

Stampes overordnede pointe er, at de processer, der forekommer i børns 

produktioner, er en manifestation af en medfødt universel fonologisk kapacitet, som 

resulterer i at børn forenkler udtalen af voksne ord, uanset sprog. Med andre ord er man 
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født med et komplet system af restriktioner af tale, hvor han skelner mellem 

artikulatorisk og perceptorisk begrundede naturlige fonologiske processer. Den 

fonologiske udvikling indebærer, at processerne gradvist modificeres for til sidst at 

forsvinde helt, fordi sprogbrugeren konfronterer modsætningsforhold i det sprog, der skal 

læres (Stampe, 1979. s. 1-17, xix-xx, vii-x). 

Det modne system indeholder dermed alle de aspekter ved det medfødte 

system, som mestringen af udtalen har ladet være intakte samt regler, som styrer 

fonetisk umotiverede processer. En vigtig pointe for ham er netop at adskille fonologiske 

regler fra fonologiske processer, da han mener, at der er regler, som er mere bevidst 

tillærte og dermed ikke styret af fonologiske processer (Stampe, 1979. s. 43-52).  

Det fonologiske system er således resterne af et medfødt system af 

fonologiske processer, og fonologisk tilegnelse omhandler undertrykkelse af processerne i 

det medfødte system. Processerne, som ikke undertrykkes, bestemmer hvilke fonetiske 

repræsentationer, der er mulige at udtale i sproget. Barnets opgave er således at 

revidere alle aspekter af systemet, som adskiller barnets egen udtale fra 

standardudtalen, og dette foregår ifølge Stampe via 3 mekanismer: ’undertrykkelse’, 

’begrænsning’ og ’organisering’, som tilsammen løser modsætninger mellem processer 

(Stampe, 1979. s. vii-xiii; Donegan and Stampe, 1979. s. 143-145).  

 

Han undersøger børns tidlige produktioner og konstaterer, at de typisk består af 

sekvenser af simple konsonant-vokal stavelser, inden de efter et par år mestrer de fleste 

lyde og lydsekvenser i deres sprog. Han betegner børnene som begrænsede, da de 

substituerer de lyde de ikke kan med andre lyde på vej mod et komplet system. Han 

anerkender, at andre har fundet, at de fonetiske repræsentationer mestres i en bestemt 

rækkefølge, men beskæftiger sig ikke selv med at finde en bestemt rækkefølge. Det 

centrale for ham er, at hans teori er i stand til at forklare hvorfor. Som argument finder 

han regularitet i datasæt fra mange forskellige af verdens sprog, som han forklarer med 

baggrund i eksistensen af processer og deres indre hierarkier og relation til hinanden. 

Endvidere påviser han de tre ovenstående mekanismer, hvorved det medfødte system 

revideres. 

Det, der konkret sker ifølge Stampe, er, at børnene fejlproducerer i forhold 

til at mestre fonetiske modsætninger, hvor de eksempelvis substituerer en lyd med en 

anden lyd. Ifølge Stampe er disse substitutioner mentale, og han afviser, med henvisning 

til Jakobson, at de skyldes fysiske begrænsninger. Det eksempel, han refererer til, er, at 

Jakobson bl.a. finder, at børn producerer en lyd meget tidligt i tilegnelsen, som senere i 

tilegnelsen udelades, inden det til sidst produceres korrekt. Selvom han ikke søger svar 
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på substitutionerne i fysiske forhold, så mener han alligevel, at substitutioner er 

motiveret af fysiske karakteristika ved talen. Han mener, det er styret i forhold til den 

måde vi kategoriserer og forener de artikulatoriske og perceptuelle karakteristika på 

mentalt, og ikke af, hvad der artikulatorisk og perceptorisk er lettest. Han konstaterer, at 

processerne karakteristisk optræder i forhold til modsætninger, idet de reflekterer 

modstridende fonetiske restriktioner, og han argumenterer for, at disse modsætninger 

løses ved de tre mekanismer: ’undertrykkelse’, ’begrænsning’ og ’organisering’. Med 

andre ord er der altså tale om, at barnet lærer at udtale nye fonetiske modsætninger, 

fordi det medfødte fonologiske system gradvist revideres (Stampe, 1979. s. vii-xiii, 1-

42). 

 

David Stampe definerer en fonologisk proces som følger: 

’A phonological process is a mental operation that applies in speech to 

substitute, for a class of sounds or sound sequence presenting a specific 

common difficulty to the speech capacity of the individual, an alternative 

class identical but lacking the difficult property’ (Stampe, 1979. s. 1, l. 1-5) 

 

Således mener han, at det er iboende processer, som styrer fonetisk motiverede 

ændringer. Dermed afviser han, at der er tale om tillærte regler. De faktiske 

lydændringer er naturlige responser.  

2.3.1.3 David Ingram  

David Ingram (1989) har været forgangsmand i forhold til at anlægge en praktisk vinkel 

på fonologisk teori, som er anvendelig til beskrivelse af fonologiske vanskeligheder hos 

engelske børn. I det følgende er det hans perspektiv på den normale fonologiske 

tilegnelse af konsonantfonemer hos børn, der vil blive beskrevet nærmere.  

2.3.1.3.1 Ingrams teoretiske udgangspunkt 

Med udgangspunkt i forskellige datasæt forsøger Ingram at skabe et samlet overblik over 

normale børns fonologiske udvikling med fokus på fremkomsten af enkeltlyde og 

fejlprocesser i talen. Hans gennemgang kombinerer de to omtalte retninger inden for 

fonologisk teori, repræsenteret ved Roman Jakobson og David Stampe, uden at rette 

fokus mod repræsentationsniveauer. Han påpeger, at der til dato ikke er nogen 

accepteret teori om fonologisk tilegnelse, men at det ikke udelukker, at man kan antage 

ting ud fra det, man har fundet. Han refererer løbende til Jakobsons udgivelse fra 

1941/1968: ’Child language, aphasia, and phonological universals’ og Stampes 



  

Fonologisk tilegnelsesrækkefølge af enkeltstående ordinitiale konsonantfonemer på dansk 

   

 

   
45

udgivelser: ’The acquisition of phonetic representation’ (1969) og ’A dissertation on 

natural phonology’ (1972). 

Han skildrer det fonetiske inventar i børns produktioner i forhold til de 

voksenord, de forsøger at producere, og de fonologiske processer, der forekommer. De 

fonologiske processer anser han ikke for realiseringsregler, men som et udtryk for 

barnets system. Dette gør han, da han i henhold til Piaget mener, at barnet er aktivt i 

forhold til at tilpasse sig verden gennem organisering af den viden, det har tilegnet sig. 

Assimilation og akkommodation er her helt centralt i forhold til den generelle udvikling 

men også, når det handler om tilegnelsen af fonologi. Dette er en strukturalistisk tanke, 

som han deler med Jakobson, der ligeledes mener, at barnet er aktivt, men mere 

specifikt mener Ingram at det er i forhold til etableringen af kontraster. Et 

grundlæggende synspunkt, som afviger fra Stampe, idet han mener, at processerne er 

medfødte. Dette afholder dog ikke afholder Ingram fra at kombinere de to teoretiske 

retninger (Ingram, 1989. s. 1-9).  

Ingram er således bevidst om, at det handler om flere 

repræsentationsniveauer end et voksenord, som påvirkes af fonologiske processer og 

bliver til det ord, barnet producerer, men han vælger ikke at beskrive 

repræsentationsniveuer direkte i sin fremstilling. Han mener, at man med rette bør tage 

højde for perception og anskuer barnets tilegnelsessystem som følger:  

 

Voksenord -> perception <-> organisation <-> produktion -> barnets ord 

 

Ingram behandler således fonologisk tilegnelse med baggrund i en teoretisk ramme, som 

har sit udgangspunkt i Piagets fem kognitive stadier frem for at behandle fonologisk 

tilegnelse isoleret. Fonologisk tilegnelse starter ved fødslen og slutter først omkring 16- 

års alderen, og Ingram lægger hovedvægten på 2. og 3. stadie (Ingram, 1989. s. 10-16, 

48-50). 

 

I forhold til 1. stadie som er alderen 0-1 år, er det relevant at notere sig, at han på 

daværende tidspunkt afviser Jakobson i forhold til sammenhæng mellem pludren og tale. 

Ingram mener, at perceptionsstudier og progression i den verbale imitative evne fra 0 - 

1;6 år (1 år og 6 måneder) antyder, at der er en sammenhæng. Dels det, at børn kan 

diskriminere lyde, selvom det ikke handler om lingvistisk perception, og endvidere, at de 

gradvist imiterer voksne for til sidst at være i stand til at imitere noget, de ikke lige har 

hørt men har hørt tidligere. Altså er progressionen mod produktionen af det første ord 

bundet til evnen til at imitere, og pludren er dermed forbundet med hele den proces, som 
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ligger til grund for læring i forhold til repræsentation af voksenord (Ingram, 1989. s. 15-

16).  

2.3.1.3.2 Andet stadie i den fonologiske udvikling 

Omkring 1-års alderen indtræder 2. stadie, hvor barnet begynder at producere 1-ords 

ytringer. Denne periode bør ifølge Ingram afgrænses til at slutte ved ca. 1;6 års alderen, 

da produktionerne her begynder at tage en anden form. I 1;0 – 1;6 års alderen tilegner 

barnet sig et forholdsvis lille ordforråd på ca. 50 ord inden overgangen til næste stadie, 

der viser sig ved en hurtig øgning i ordforråd kombineret med begyndende produktion af 

2-ords ytringer.   

Børnene tilegner sig altså ca. 50 ord i alderen 1;0 – 1;6 år, og han mener, 

at fonologien for disse ord er særlig, da der ikke er tale om produktion af reelle 

lingvistiske tegn men flygtige og ustabile symboler, som er billeder af lydene for ord. 

Det, der den ene dag betyder hest, betyder den næste dag hund, fordi barnet mangler at 

koble det verbale billede til konkreter. Han taler derfor ikke om processer i forhold til 

fonologien for de første 50 ord, men afdækker ud fra andres og egne empiriske 

undersøgelser det fonetiske inventar ved at afdække, hvilke lyde der optræder i 

spontantalen. Barnet anses således ikke for at have påbegyndt den aktive 

tilegnelsesproces, da det ud fra det kognitive perspektiv endnu ikke har udviklet en 

repræsentationel evne til at tilegne sprog (Ingram, 1989. s. 12, 17). 

 

Jakobson (1968) forudsiger en universel tilegnelsesrækkefølge, og hans undersøgelse 

omhandler netop fonologien for denne periode. Ingram forholder sig ikke direkte til, om 

tilegnelsesrækkefølgen er universel, men gør det dog indirekte, idet han overordnet set 

konstaterer, at der ikke er fuldstændig overensstemmelse mellem forudsigelserne og de 

data, man har for engelske børn. De data, han har, er de første 25 ord fra fire forskellige 

børn, hvor kriteriet i forhold til validitet er, at lyden forekommer hos mindst to børn.  

Med henblik på stavelsesstruktur finder Ingram, at de første stavelser ikke 

alene er CV eller reduplikationer i form af CVCV, men også VC og i mindre grad CVC. 

Endvidere finder han, at reduplikationerne ikke er så generelle som antaget, men at de 

også forekommer meget varieret. 

I forhold til hvilke konsonanter der produceres først, finder Ingram, at data 

som udgangspunkt stemmer fint overens med Jakobsons forudsigelser, men samtidig er 

der afvigelser i de data, han finder. Han mener, at der måske i højere grad kan være tale 

om, at det tidlige og begrænsede ordforråd er afgørende i forhold til, hvilke lyde der 

produceres, end at produktionerne er et udtryk for fonologisk formåen. Han 
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argumenterer for, at børnenes tilegnelse af leksikalske enheder, spiller en rolle i forhold 

til fonologisk tilegnelse med baggrund i forskellige former for variation, som forekommer 

i denne periode.  Dels ses der variation i forhold til, at en lyd forekommer korrekt i et 

ord, men også at den forekommer stabilt i ét ord og samtidig varierer i andre. Endvidere 

forekommer det, at en korrekt form forsvinder ved produktion af en ny del af et 

flerstavelsesord.  

I forhold til lydenes kontrastive eller fonematiske status underbygger han de 

kognitivt funderede argumenter med to eksempler. Dels nævner han et forsøg, hvor man 

umiddelbart observerer en initial kontrast mellem [d] og ingen lyd, men ved 

undersøgelse med nonsenseord viser barnet ingen kontrastive evner. Endvidere nævner 

han et fænomen, som ikke er undersøgt tilstrækkeligt, hvor man i enkelte tilfælde har 

fundet, at børn tidligt producerer en form, som er nærmere voksenordet end den form af 

det samme ord, de senere producerer ved overgangen til næste stadie. Hvis det er reelt, 

og det kun forekommer i denne periode, mener han, at det underbygger en antagelse 

om, at barnet endnu ikke bruger et produktivt fonologisk system.  

 

Uden at påpege det direkte ser han brugen af simplificeringsprocesser som et udtryk for, 

at barnet er begyndt at anvende et produktivt fonologisk system, hvilket kendetegner 

næste stadie (Ingram, 1989. s. 17-22).  

2.3.1.3.3 Tredje stadie i den fonologiske tilegnelse 

Denne periode fra 1;6 – 4;0 år, behandles som et generelt kognitivt stadie, selvom det 

også rummer megen udvikling inden for syntaks og perception. Det fonetiske inventar 

øges hastigt i takt med, at der som tidligere beskrevet også forekommer en hurtig vækst 

i ordforrådet. Dette afdækkes af Ingram primært ud fra resultaterne af to andre 

undersøgelser af henholdsvis spontan produktion eller gentagelse af enkeltord hos 480 

børn i alderen 3;0 - 8;0 år og spontantale hos 100 børn i alderen 1;3 – 4;6 år. 

Udgangspunktet er, at en undersøgelse af spontantale burde være bedre i stand til at 

tage højde for individuelle variationer, og endvidere afdække den gradvise tilegnelse, der 

er tale om for det enkelte barn. Ligeledes tager den i modsætning til artikulationstesten 

højde for lydenes frekvens, da der ikke er tale om, at barnet får én chance pr. lyd. 

Alligevel viser de to undersøgelser næsten samme resultat. Indholdet af det fonetiske 

inventar er stort set komplet i alderen 4;0, men disse resultater kan ikke stå alene, da 

der er mange fonologiske processer forbundet med tilegnelsen i denne periode (Ingram, 

1989. s. 12-13, 22-29).  
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Ingram beskriver de mest generelle fonologiske processer i forhold til 

stavelsesstruktur, hvor hele klasser af lyde påvirkes - stavelsesstrukturprocesser. 

Endvidere beskriver han assimilationsprocesser og de mest almindelige 

simplificeringsprocesser inden for hver lydklasse, når en lyd erstattes af en anden uden 

reference til nabolydene. Disse substitutionsprocesser beskriver han i forhold til de 

enkelte lydklasser, da det er inden for disse rammer, han mener de enkelte processer 

manifesterer sig (Ingram, 1989. s. 29-43). Disse fejlprocesser er en del af andet stadie i 

den normale fonologiske tilegnelse.  

2.3.1.3.4 Efter tredje stadie i den fonologiske tilegnelse 

Ingram beskriver, at børn i alderen 4;0 – 7;0 har tilegnet sig langt størstedelen af det 

fonetiske inventar og dermed har et rimeligt effektivt fonologisk system, som nu gradvist 

bliver komplet. Der forekommer fortsat fejl i produktionerne i særligt lange ord og 

sætninger og først i slutningen af dette stadie, begynder de at tilegne sig 

morfofonemiske regler (Ingram, 1989. s. 13-15, 44-47). 

2.3.2 Udviklingen i udlandet og i Danmark inden for logopædien 

Historisk set har logopædien rødder helt tilbage til 1700-tallet med William Holder, 1800-

tallet med John Thelwall og 1900-tallet med Alexander Melville Bell. Samlet anses de for 

at være de tre pionerer inden for logopædi og forgangsmænd i forhold til koblingen af 

lingvistisk teori og logopædien. Med udgangspunkt i lingvistisk teori underviste de 

datidens børn med talevanskeligheder.  

I årene frem til 1950’erne var der til gengæld ikke meget sammenhæng 

mellem teori og praksis inden for logopædi og ikke meget fokus på sprog. Først i 

1950’erne begyndte man at få øjnene op for, at der er mere til sprogprocessen end 

auditorisk, visuel og taktil perception og motorisk udførelse af lyde. Frem til dette 

tidspunkt bærer undervisningen derfor meget præg af artikulationstræning med 

udgangspunkt i enkeltlyde, hvor talelyden/segmentet opfattes som basisenheden i tale.  

I de efterfølgende år begynder udgivelserne langsomt at bære præg af bud 

på ætiologi og derfor får de betydning for interventionen. Man tror på, at det handler om 

artikulationsvanskeligheder, som skyldes orale deformiteter og hørevanskeligheder, og 

deraf udspringer intervention i form af afspændingsøvelser, oralmotoriske øvelser, som 

ikke er relateret til talen, og strategier til fonetisk placering. 

Van Riper introducerer i 1939 og årene frem et meget socialt og 

kommunikativt syn på talevanskeligheder. Dette afspejler sig imidlertid ikke i hans 

intervention, som er traditionel artikulationsterapi, der inkorporerer mange af tidens 
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uforenelige elementer: Stimulus-respons, sensorisk træning, ”øretræning”, auditorisk 

sekventiering og produktionsøvelser.  Hans stimulus-respons metode er grundlaget for 

auditorisk-fonetisk terapi, som stadig praktiseres inden for logopædien i dag. I samme 

periode udkommer der undervisningsmateriale, som tager udgangspunkt i ord- og 

sætningsøvelser, lytteøvelser, rim, remser og minimale par.  

I 1943 præsenterer Berry og Eisenson et nyt syn, som kobler lingvistisk 

teori til artikulatorisk-motorisk terapi. Alligevel formår de ikke at anvende det i praksis, 

og ligesom Van Riper, foreslår de intervention, der endnu engang ser bort fra sprog og 

arbejder ’bottom up’ i form af oralmotoriske øvelser, som ikke er koblet til talen, og 

senere stimulation af enkeltfonemer og fonetisk placering. 

Fra 1950’erne begynder lingvistikken og også forskning inden for normal 

sprogudvikling igen at få indflydelse. Specielt David Stampes ”Natural Phonology Theory” 

har haft stor indflydelse på udviklingen af logopædisk intervention med særlig fokus på 

fonologisk procesanalyse, som introducerede en fonologisk version af en syntaktisk 

dybdestruktur. Weiner (1979), Shriberg and Kwiatkowski (1980), Hodson (1980), Ingram 

(1981), Grunwell (1985) og Dean, Howell, Hill et al. (1991) har alle været forgangsmænd 

i forhold til implementeringen af procesanalysen i logopædien. Grundlæggende har det 

bl.a. medvirket til, at man i dag har en definition af dysfonologi, hvor man mener, at 

barnet har fonologiske vanskeligheder, fordi det har vanskeligheder med indlæring af 

sproglydssystemet, og dermed ikke artikulatoriske vanskeligheder. Endvidere har det 

også haft betydning for det daglige arbejde, hvor procesanalysen er en del af arbejdet 

med børn med dysfonologiske vanskeligheder. I forhold til udredning ser man nu tests 

som ikke alene registrerer barnets fonetiske inventar, men som også laver en 

procesanalyse. I forhold til undervisning ser man nye retninger, som implementerer 

tankegange om kognitiv reorganisation frem for artikulationstræning af enkeltlyde 

(Bowen, 2009. s. 3-21). 

 

I Danmark ser vi implementeringen af denne nye tankegang inden for logopædisk praksis 

både i forhold til undervisningsmateriale, tests og den referenceramme, man bruger i 

form af en normal fonologisk tilegnelsesrækkefølge. 

I 1991 udkommer bogen: ’Treating Phonological Disorders in Children. 

Metaphon – Theory to Practice’. Denne bog giver et bud på en procesanalyse, samt 

hvordan man kan arbejde rent praktisk med børn med dysfonologi. Det er en 

undervisningsmetode, som udelukkende har fokus på kognitiv reorganisation, da man i 

henhold til teorien tror på, at børnene kan artikulere alle lydene. Metoden er udviklet af 

Elizabeth Dean, Janet Howell, Anne Hill og Daphne Waters, og kommer til Danmark i 
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1996, hvor Inge Benn Thomsen udgiver: ’Metafonundervisning, Teori og praksis, manual’ 

(’Metafon’) ved Specialpædagogisk Forlag. Inge Benn Thomsen tilkendegiver i dette 

materiale, at det er Ulrika Nettelbladt, som har haft stor indflydelse på, at vi i Danmark 

lader os inspirere af bl.a. Pamela Grunwell (1981, 1987) og Ingram (1976), og hun er 

således forgænger for den udvikling, vi har set og stadig ser. Man beskæftiger sig med 

børns sprog inden for en lingvistisk ramme, hvor man laver procesanalyser, beskriver og 

vurderer børns sproglige udvikling (Thomsen, 1996. s. 5-13).  

 

Ulrika Nettelbladt udgav i 1983 ’Developmental Studies of Dysphonology in Children’. 

Med denne udgivelse refereres hun til i stort set alle materialer fra Danmark i arbejdet 

med børn med dysfonologiske vanskeligheder (se afsnit 2.4.2.1). Hendes synspunkter på 

den normale fonologiske tager dog udgangspunkt i hendes udgivelse fra 2007 

’Språkutvekling och språkstörning hos barn’, da dette ikke har stor fokus i hendes 

materiale fra 1983. Ingrams beskrivelse af den normale fonologiske tilegnelse danner 

grundlag for hendes forståelse af børn med fonologiske vanskeligheder, og hun indfører 

nye terminologier i forhold til de fejlprocesser, der finder sted hos børn med dysfonologi 

(Nettelbladt, 2007). Ved børn med fonologiske vanskeligheder opstiller hun to tilgange til 

analysen: En autonom beskrivelse og en procesbeskrivelse, hvor det kun er 

procesbeskrivelsen, den danske logopædiske litteratur har implementeret. 

Hun bruger betegnelsen ’forenklingsproces’ til alle processer, fordi hun 

mener, at barnets produktion, uanset hvordan målordet produceres, er en forenkling. 

(Nettelbladt, 2007. s. 75-93, 110-111). Hun deler forenklingsprocesserne op i 

syntagmatiske og paradigmatiske processer. Baggrunden for denne inddeling er, at 

simplificeringerne er systematiske, og at disse kan deles op i forhold til, hvad der sker 

med mållyden. Syntagmatisk og paradigmatisk er begreber som stammer tilbage fra 

Saussure (se afsnit 2.3.1). De syntagmatiske processer er kontekstfølsomme, idet de 

forandrer den fonotaktiske og prosodiske struktur i målordet, og forekommer tidligt i 

tilegnelsen. Disse processer påvirker også specifikke ord. Paradigmatiske processer er 

ifølge Nettelbladt kontekstuafhængige, hvilket betyder at de påvirker 

segmentgrupper/klasser og ikke er afhængige af ordet.  Derudover inddeler hun de 

paradigmatiske processer efter, om de ændrer artikulationssted og artikulationsmåde 

(Nettelbladt, 2007. s. 111-123). 

Som det beskrives nærmere i de følgende afsnit, er der ikke tale om, at de danske 

logopædiske test- og undervisningsmaterialer har implementeret Stampes tanker om 

fejlprocesser i forhold til repræsentationsniveauer, men mere som en beskrivende 

ramme. Det teoretiske udgangspunkt, man har fra udlandet, er således ikke en rendyrket 



  

Fonologisk tilegnelsesrækkefølge af enkeltstående ordinitiale konsonantfonemer på dansk 

   

 

   
51

lingvistisk teori om fonologisk tilegnelse, som har fokus på repræsentationsniveauer. Det 

er derimod nogle forskellige perspektiver på en beskrivende analyse af dels dysfonologi 

men også af normal fonologisk tilegnelse, som ikke giver nogen definitive svar. Det 

betyder, at der kan være forskellige måder at implementere denne tankegang på i 

Danmark, når der ikke er tale om et afgrænset antal processer eller en fast terminologi 

(se afsnit 2.4.2.1 og 2.4.2.2).  

Det vigtige i denne sammenhæng er, at denne implementering af 

procestankegangen endvidere medfører nye perspektiver på den normale fonologiske 

tilegnelsesrækkefølge, som i det daglige bruges af logopæder som referenceramme. Man 

ser, at referencerammen ikke længere alene omhandler en ’rækkefølge’ for tilegnelsen af 

enkeltfonemer men også en oversigt over, i hvilken alder de fonologiske processer 

undertrykkes (Thomsen, 1996. s. 20-21). Problemet er dog, at der ikke er lavet nyere 

undersøgelser af den normale fonologiske tilegnelse i Danmark, som bidrager med viden 

om forekomsten af fonologiske processer i den normale fonologiske tilegnelse. I 

erkendelsen af det, er der i stedet lavet et bud af Inge Benn Thomsen med baggrund i 

primært udenlandske undersøgelser (Thomsen, 1996; Thomsen og Thomsen, 2010). 

David Stampe bruges i denne sammenhæng ikke som direkte reference. Når der her 

opstilles en oversigt over hvornår de fonologiske processer undertrykkes, så er det med 

henvisning til Grunwell (1981), og ikke David Stampe. Kigger man nærmere i Grunwell, 

så finder man at hendes beskrivelser af den normale fonologiske tilegnelse primært beror 

på henvisninger til Ingram (Grunwell, 1981. s. 34).  

 

De øvrige materialer, der er udgivet i Danmark efter ’Metafon’, implementerer ikke 

procestankegangen i så rendyrket en form som ’Metafon’, og det afspejles også i deres 

referencer til og beskrivelser af en normal fonologisk tilegnelsesrækkefølge, som i højere 

grad omhandler rækkefølgen for tilegnelse af enkeltfonemer. De har dog alle Nettelbladt, 

Ingram, Grunwell og Dean og Howell med i referencerne. Ligeledes er 

procestankegangen implementeret i mange test i Danmark, men i meget forskelligt 

omfang, og nogle test registrerer fortsat alene barnets foneminventar. I det logopædiske 

arbejde med børn med dysfonologi er der således mere og mere, der tyder på en større 

konsensus på landsplan i Danmark i forhold til definitionen af dysfonologi og 

implementeringen af procestankegangen. På trods af denne udvikling ser man fortsat 

test inden for logopædien, som stadig alene indeholder en registrering af barnets 

foneminventar (uddybes i afsnit 2.4). 
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2.4 Implementering af procestankegangen i Danmark i  dag 

I det følgende vil det blive gennemgået, hvilke undervisningsmaterialer og test der er 

udgivet af Specialpædagogisk Forlag, og endvidere beskrives de enkelte kort i forhold til 

implementeringen af procestankegangen og reference til en fonologisk 

tilegnelsesrækkefølge.  

Det, at materialet er udgivet af specialpædagogisk forlag til en specifik 

målgruppe, siger selvsagt ikke noget om, i hvor høj grad det bliver anvendt af logopæder 

i Danmark, da man som før nævnt har metodefrihed. Inden for testområdet suppleres 

gennemgangen derfor med to spørgeskemaundersøgelser om bl.a. anvendelsen af test 

lavet af henholdsvis Møller (2005) og Bleses et al. (2007). Desværre er der i Danmark 

kun lavet spørgeskemaundersøgelser omkring anvendelsen af test og ikke om 

undervisningsmaterialer. 

Ud over disse test og undervisningsmaterialer er der i 2010 udgivet en 

’håndbog for sprogvejledere’ af Hans Månsson (2010). Heri er der et kapitel af Inge Benn 

Thomsen og Mette Thomsen, hvor de beskriver ’fonologisk udvikling og atypisk 

sprogudvikling’. Denne bog er rettet mod de pædagoger, som skal efteruddannes til at 

varetage opgaver omkring sproglig opmærksomhed, som følge af Socialministeriets 

efteruddannelsespakke ”fra sprogvurdering til pædagogisk praksis” (www.sm.dk). 

2.4.1 Undervisningsmaterialer 

Af materialer, som er specifikt rettet mod undervisning af børn med dysfonologiske 

vanskeligheder, findes der kun 3 udgivelser hos Specialpædagogisk Forlag. Dels 

’Metafonundervisning, Teori og praksis, manual’ (’Metafon’) af Inge Benn Thomsen, som 

er udgivet i 1996, men også ’Fonologi i Børnehøjde’ af Anne-Grethe Dahms, som er 

udgivet i 2003 og ’Undervisning af Børn med Sprogligt Ekspressive Vanskeligheder’ af 

Nielsen og Fog-Poulsen, som er udgivet i 2007. Materialerne indeholder pædagogiske 

aspekter ved undervisningen og konkrete forslag til undervisning. Her er det materialets 

implementering af procestankegangen, udvælgelsen af ’tagets’ og reference til en normal 

fonologisk tilegnelsesrækkefølge, der belyses.  

 

Overordnet set implementerer materialerne ikke alle procestankegangen i lige høj grad. 

Endvidere er der stor forskel på de referencer, der er i materialerne til en fonologisk 

tilegnelsesrækkefølge.  

’Metafon’ er det tidligst udgivne materiale, og ’Undervisning af Børn med 

Sprogligt Ekspressive Vanskeligheder’ læner sig generelt set meget op af denne 
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teoretiske ramme, men har samtidig en anden tilgang til undervisningen idet de 

kombinerer tankegangen fra metafon med den måde de tidligere har undervist på. 

’Fonologi i børnehøjde’ har som udgangspunkt et bredere teoretisk fundament, men 

refererer også til procestankegangen. 

Endvidere er der udgivet denne ’Håndbog for sprogvejledere’, hvori 

Thomsen og Thomsen (2010) i kapitlet ’fonologisk udvikling og atypisk sprogudvikling’ 

også refererer til processer men i forhold til en teoretisk gennemgang af børn med 

dysfonologi. 

2.4.1.1 ’Metafon’ 

’Metafon’ lægger op til at arbejde rendyrket med procestankegangen. I forhold til 

undervisningen betyder det, at man, frem for at arbejde motorisk og artikulatorisk med 

fokus på enkeltfonemer, skal arbejde med kognitiv reorganisation. Dermed tager man 

udgangspunkt i processerne og ikke i enkeltlydene. Endvidere er ”sproglig 

opmærksomhed eller bevidsthed” et centralt begreb, og det man fokuserer på, når man 

arbejder inden for Metafon-metodikken. Man skaber nogle rammer, hvor barnet 

reflekterer over fonologien/sproglydssystemet, hvilket de med andre ord betegner som 

en metasproglig handling. Udredningsmæssigt betyder det, at man ikke alene er optaget 

af, hvilke fonemer barnet har vanskeligt ved, men også hvilke processer barnet 

anvender. Man laver som logopæd en procesanalyse af ’parole’ for at anskueliggøre 

vanskelighederne med ’langue’ (Thomsen, 1996. s. 13). Inge Benn Thomsen definerer 

’langue’ som sprogets dybdestruktur og ’parole’ som sprogets overfladestruktur. 

Endvidere understreger hun, at procesanalysen ikke nødvendigvis skal opfattes som 

udtryk for mentale operationer, selvom hun henviser til Stampes definition af en 

fonologisk proces. Hun henviser bl.a. til Ingram i forhold til at anvende procesanalysen 

mere beskrivende (Thomsen, 1996. s. 13).  

Bo Ege udgav i Danmark i 1996 sproglydstesten METHA, som lægger op til 

at foretage en fonologisk registrering, analyse og vurdering, som kan bruges i forbindelse 

med, eller som forudsætning for, en undervisning efter Metafon-metoden. METHA-testen 

er udviklet i samarbejde med Metafon-materialet til procesanalyse af 

konsonantprocesser, og den omhandler 17 konsonantprocesser (Ege, 1996). Ifølge 

’Metafon’ er det 13 paradigmatiske simplificeringsprocesser og 4 syntagmatiske 

simplificeringsprocesser (se afsnit 2.4.2 og 2.5.1), som opstilles uden henvisning, og det 

må derfor antages, at det er en direkte oversættelse af Dean og Howell. Med andre ord 

er det 17 processer som forekommer hos dysfonologiske børn. Hvad angår processerne 

og alder for undertrykkelse i den normale fonologiske udvikling, er udgangspunktet i 
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Thomsens fremstilling ikke at afdække, hvilke fonologiske processer der samlet set 

forekommer her, og deraf hvornår de enkelte processer undertrykkes. Udgangspunktet 

er at afdække, hvornår disse 17 processer undertrykkes i den normale fonologiske 

udvikling (Thomsen, 1996).  

I ’Metafon’ refereres der til den normale fonologiske tilegnelsesrækkefølge i 

forhold til at udvælge den eller de lyde, barnet med fonologiske vanskeligheder først skal 

arbejde med (se afsnit 2.5.1.). Inge Benn Thomsen, som er ophavsmand til den danske 

udgave af ’Metafon’, konstaterer, at der ikke er en oversigt over den normale fonologiske 

udvikling i forhold til fonologiske processer på dansk. Hun laver et samlet billede for 

danske børns fonologiske udvikling i forhold til 17 processer på baggrund af SITO-testen 

(1973), Grunwell (1982), Stoel-Gammon og Dunn (1985), Linell og Jennische (1989) og 

Heger (1979). Den udvikling, hvor man implementerer en procestankegang i logopædien, 

betyder således, at referenceramme nu ikke alene indeholder en rækkefølge for 

enkeltfonemer men også et bud på alderen for undertrykkelse af de enkelte processer 

(Thomsen, 1996). 

2.4.1.2 ’Undervisning af Børn med Sprogligt Ekspressive Vanskeligheder’ 

I ’Undervisning af Børn med Sprogligt Ekspressive Vanskeligheder’ beskriver forfatterne 

ikke, om de forholder sig til den fonologiske tilegnelsesrækkefølge ved udvælgelsen af 

”targets”. Deres udgangspunkt for at arbejde med børnene er at undersøge dem med 

sproglydstesten ’METHA’ og herefter indføre resultaterne i et processkema udviklet af 

Carsten Møller i 1989. De beskriver, at de i undervisningen tager fat i den proces, som 

kompromitterer barnets tale mest. Dette sammenholder de med barnets spontane tale. 

Kompendiet refererer som sagt indirekte til det bud på en normal fonologisk 

tilegnelsesrækkefølge, som Inge Benn Thomsen giver ved at henvise til at undersøge 

med METHA-testen inden undervisning. I selve beskrivelserne om testning er der dog 

ingen direkte beskrivelse af rækkefølgen eller anvendelsen af samme. Uden en direkte 

kildereference refererer Nielsen og Fog-Poulsen til fonologiske mønstre, som bruges i den 

tidlige normale sprogudvikling. De kommer ikke nærmere ind på, hvilke mønstre der er 

tale om, men skriver, at eksempelvis udeladelse af initial enkeltkonsonant er atypisk for 

den normale taleudvikling. Ved nærmere eftersyn er det dog i overensstemmelse med 

det bud, som Inge Benn Thomsen giver på fonologiske processer, så formentlig har de 

også dette fra hendes materiale. I forhold til undervisningen påpeger man igen, at man 

grundlæggende følger tankegangen bag Metafon-materialet, men samtidig at tilgangen 

kombineres med den undervisningsform, som blev praktiseret, inden Metafon-materialet 

kom til Danmark i form af Inge Benn Thomsens manual fra 1996. Denne tilgang byggede 
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på fonologisk opmærksomhed og mundmotorisk bevidsthedstræning (Nielsen og Fog-

Poulsen, 2007).  

Ifølge ’Metafon’ er den vigtigste retningslinje for undervisningen at starte 

med paradigmatiske processer og herefter gå til syntagmatiske. Efterfølgende anbefaler 

de, at man læner sig op ad den normale fonologiske tilegnelse i forhold til at arbejde med 

de processer, der her undertrykkes først. Dernæst bør man være opmærksom på barnets 

udvikling i forhold til, om man kan stimulere en allerede igangværende udvikling, hvor 

barnet eksempelvis viser en næsten konsekvent brug af fonemet i en anden position i 

stavelsen. Som det sidste anbefaler de, at man kigger på, hvor meget effekt arbejdet 

med en bestemt proces vil have på forståelsen (Thomsen, 1996. s. 25 l. 18 (tabel)). Når 

man sammenholder de retningslinjer, de kommer med i kompendiet, stemmer det 

således ikke helt overens med ’Metafon’ (Nielsen og Fog-Poulsen, 2007. s. 5-28; 

Thomsen, 1996). 

2.4.1.3 ’Fonologi i Børnehøjde’ 

’Fonologi i Børnehøjde’ bygger teoretisk på Nettelbladt, Jytte Jordal (talepædagog) og 

Britta Holle (fysioterapeut). I publikationen refereres der til den fonologiske 

tilegnelsesrækkefølge i forhold til at udvælge den eller de lyde, barnet med fonologiske 

vanskeligheder først skal arbejde med. Som udgangspunkt henviser Anne-Grethe Dahms 

til Roman Jakobson og påpeger, at den normale fonologiske udvikling er en afgørende 

faktor både til at identificere de fonemer og processer, barnet bruger, men også i forhold 

til undervisningen (se afsnit 2.5.2). Endvidere nævner hun paradigmatiske og 

syntagmatiske processer i forhold til børn med dysfonologi. I den forbindelse henviser 

hun til de processer, som nævnes i en dansk oversættelse og bearbejdelse fra (1988) af 

Nettelbladt (1983). Hun nævner her 11 syntagmatiske processer og to paradigmatiske 

processer. Det, hun omtaler i forhold til den normale fonologiske tilegnelse, er universelle 

processer, som er en del af den tidlige sprogtilegnelse, og usædvanlige processer, som er 

en del af den senere sprogtilegnelse. Når hun beskriver undervisningen, lægger hun dog 

ikke vægt på udviklingsrækkefølgen men nærmere at vælge et fonem, som artikulatorisk 

er placeret det samme sted som et fonem, barnet i forvejen mestrer. Endvidere er der 

meget fokus på artikulatorisk og mundmotorisk træning og ikke på processer. Det skal 

derudover nævnes, at Dahms definition på dysfonologi er anderledes end for de 

foregående, da hun også inkluderer de børn, der har fonologiske vanskeligheder af 

motoriske årsager. I forhold til ’Metafon’ er det primært de pædagogiske aspekter, hun 

har taget til sig (Dahms, 2003). 
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2.4.1.4 ’Håndbog for sprogvejledere’ 

Endvidere er der i 2010 udgivet ’Håndbog for sprogvejledere’ (Månsson, 2010). Bogen 

behandler i et af flere kapitler ’fonologisk udvikling og atypisk sprogudvikling’ skrevet af 

Inge Benn Thomsen, her i samarbejde med Mette Thomsen og kommer herunder med et 

bud på den normale fonologiske tilegnelsesrækkefølge (se afsnit 2.5.4.). Det er en mere 

teoretisk tilgang til den logopædiske undervisning, som refererer til Nettelbladt i forhold 

til en overordnet gennemgang af de paradigmatiske og syntagmatiske 

simplificeringsprocesser, de mener, forekommer hos børn med dysfonologi. I forbindelse 

med den fonologiske tilegnelsesrækkefølge nævner de dog ikke noget om alder for 

undertrykkelse af processer, som det gøres i ’metafon’, men alene en rækkefølge for 

tilegnelsen af enkeltfonemerne. Denne rækkefølge har ingen direkte referencer til 

Nettelbladt, men indirekte, da den er lavet med reference til danske materialer og tests 

(Thomsen og Thomsen, 2010). 

2.4.2 Test 

Hos Specialpædagogisk Forlag kan man i dag finde følgende test, som kan bruges til at 

teste den ekspressive fonologi: Ny-sproglydstest (Ege, 2006), KAJ-testen (Dahms et al., 

2005), Sproglig test 4 (Ege, 2004), Sproglydstesten METHA (Ege, 1996), Sproglig test 2 

(Ege, 1975) - revideret i 1987, Sproglydstesten (Ege, 1974). Yderligere udgiver de BCB 

sproglydsscreening 3-5 år (Ege, 1999) og EVA – to-års talescreening (Eichen og Ege, 

1985), som kun delvist afdækker fonologien. Ingen af testene er standardiseret på dansk 

og ud over ’METHA’, er der ingen af dem, som refererer til en normal fonologisk 

tilegnelse. ’METHA’ gør det indirekte ved at være en del af Metafon-materialet, men der 

er ikke en direkte beskrivelse i selve testen. I Danmark findes der endvidere SITO-testen 

(Epstein et al., 1974), som udgik fra forlaget i 1993, men som ifølge Mette Kjellerup 

Møllers undersøgelse fra 2005 stadig bruges af mange logopæder (Møller, 2005. s. 26).  

SITO-testen adskiller sig fra de øvrige ved at være en gentagelsestest, som 

alene registrerer foneminventaret og ikke fonologiske processer. Testen er standardiseret 

på 1500 børn i alderen 3 – 8 år, og man har fastsat alderen for tilegnelse efter, hvornår 

70% af de testede børn behersker den pågældende størrelse. Testen implementerer 

således ikke procestankegangen, men der er også tale om en ældre test, som er udgivet, 

før man så denne udvikling inden for logopædien. Til gengæld giver den et konkret bud 

på en tilegnelsesrækkefølge af enkeltfonemer (se afsnit 2.5.3) (Epstein et al., 1974). 
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Langt de fleste af de andre test bærer præg af, at procesanalysen har vundet indpas i 

Danmark men i meget forskelligt omfang, og der er fortsat få af testene, der alene 

registrerer foneminventaret.  

2.4.2.1 Test som har implementeret procesanalysen 

METHA-testen, KAJ-testen, Sproglig test 2 og Sproglig test 4 har alle implementeret 

procesanalysen, men som sagt i meget forskelligt omfang. Tendensen er, at de er 

inspireret af Nettelbladt.  

 

Følgende tabel (tabel 3) illustrerer de mange forskellige typer af processer, og dertil 

hørende terminologier, de 4 forskellige test opstiller.  
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METHA-testen KAJ-testen Sproglig test 2 Sproglig test 4 

13 paradigmatiske processer:  
- ’Fronting af velære lyde’  
- ’Fronting af alveolære lyde’ 
- ’Backing af alveolære lyde’  
- ’backing af labialer’  
- ’stopping af frikativer’  
- ’Frikering’  
- ’Gliding’  
- ’Aspirering/afstemning’  
- ’Deaspirering eller ikke-
aspirering/stemning’  
- /r/ – slettelse  
- h-sering af /r/  
- nasalering af /l/ 
- Denasalering  
 
Fire syntagmatiske processer:  
- Udeladelse af initial C 
- Udeladelse af final C 
- ’Initial klyngereduktion/-
slettelse’ 
- ’Final klyngereduktion/-
udeladelse’.   

De 13 syntagmatiske er:  
- Fravær af final konsonant 
- Fravær af initial konsonant 
- Stærk konsonantgruppereduktion  
- svag konsonantgruppereduktion  
- konsonantgruppereduktion, 
stavelsesreduplikation 
- Progressiv assimilation 
(vokaler/konsonanter) 
- Regressiv assimilation 
(vokaler/konsonanter) 
- Dannelse af konsonantgruppe 
- Vokalepentese 
- Metatese  
- Diftongreduktion.  
 
De 16 paradigmatiske er:  
- Vokalsubstitution med 
tilbagelægning 
- Vokalsubstitution med afrunding 
 
14 konsonantsubstitutioner i form 
af:  
- Klusilering 
- Frikering 
- Denasalisering 
- Nasalering 
- Lateralisering,  
- Stemt bliver ustemt 
- Ustemt bliver stemt 
- Bilabialisering 
- Alveolarisering 
- Palatalisering 
- Velarisering 
- H-sering 
- Deaspiration 
- Aspiration.  
 
Sidst 5 andre karakteristika:  
- Samme segment realiseres 
forskelligt fra ord til ord 
- Homonymer 
- Dysprosodi 
- Uforståelighed 
- Hyperkorrektion. 

Fejltype:  
- Stavelsesfejl 
- Vokalfejl 
- Konsonantfejl 
- Slutkonsonantfejl 
- Prosodisk fejl  
 
Fejlart:  
- Reduktioner 
- Ommision 
- Substitution 
- Addition 
- Assimilation 
- Reversal (sløjfe-
fløjse)  
- Reduplikation 

3 syntagmatiske 
fejl:  
- Rækkefølgefejl 
- Reversaler 
- Afsmitning af 
lyd 

Tabel 3. Tabellen viser en oversigt over hvilke processer de 4 test (METHA-testen, KAJ-testen, Sproglig test 2 
og sproglig test 4) registrerer. 
 
METHA-testen refererer ikke til noget litteratur i forhold til procestyperne, men blot at 

testen dækker de 17 fonologiske processer fra Metafon-materialet af Inge Benn Thomsen 

(1996). Inge Benn Thomsen laver ikke nogen direkte reference i forbindelse med 

opstillingen af processerne, men materialet fremstår som en oversættelse af Dean og 

Howells materiale. Indledningsvis laver hun en mere generel reference til Nettelbladt i 

forhold til at hun har inspireret logopædien i Danmark til at lave procesanalyse, men hun 

forbinder ikke Nettelbladt direkte med oversigten over processer (Ege, 1997). 
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KAJ-testen har flere processer med end de 17, som METHA-testen dækker. 

Disse processer opstilles med reference til Nettelbladt (1983) og Dahms (2003). Der er 

dog foretaget en modificering af Nettelbladts processer, da der både er tilføjet nogle 

(aspirering og deaspirering) og fjernet nogle af de syntagmatiske processer og placeret 

dem under ’andre karakteristika’. Derudover har Dahms et al. ændret Nettelbladts 

terminologi. ’Labialisering’ kaldes ’bilabialisering’ og ’dentalisering’ benævnes 

’alveolarisering’. I forhold til Nettelbladt (2007) er langt de fleste af hendes 

dysfonologiske processer dog med.  KAJ-testen ender op med 13 syntagmatiske 

processer, 16 paradigmatiske og fem processer med andre karakteristika (Dahms et al., 

2005). 

Sproglig test 2 er revideret i 1987 og henviser i denne udgave til litteratur af 

bl.a. Nettelbladt, uden at angive hvilken udgivelse de henviser til. Testen beskrives som 

en test af ekspressiv fonetisk/fonologisk art. I den første udgave af testen fra 1975 var 

der i testproceduren blot lagt op til, at man skulle notere alle ord i lydskrift samt notere, 

om barnets svar var sagt på en acceptabel eller uacceptabel måde. I den nye version, 

hvor man bl.a. henviser til Nettelbladt, har man tilføjet Fejltype (stavelsesfejl, vokalfejl, 

konsonantfejl, slutkonsonantfejl og prosodisk fejl) og Fejlart (reduktioner, ommision, 

substitution, addition, assimilation, reversal (sløjfe-fløjse) og reduplikation). Der er 

således tegn på, at man har fundet inspiration i procestankegangen, men man har ikke 

implementeret terminologien i form af paradigmatiske og syntagmatiske processer (Ege, 

1975). 

Sproglig Test 4 er en fonologisk screening, som lægger op til en analyse af 

paradigmatiske og syntagmatiske processer. Den påpeger endvidere, at selve opstillingen 

er indrettet efter Roman Jakobsens teorier om fonologisk udvikling. Her nævner de kun 

tre syntagmatiske fejl: Rækkefølgefejl, reversaler eller afsmitning af lyd (Ege, 2004). 

 

Der er dermed en stor tendens til, at danske materialer henviser til Ulrika Nettelbladt og 

hendes identifikation og opdeling af dysfonologiske processer. 3 ud af 6 test henviser 

direkte til Nettelbladt, samt én som ikke direkte henviser til hende, men som bruger 

hendes opdeling af processerne i syntagmatiske og paradigmatiske. Derudover er det 2 

ud af 4 af undervisningsmaterialerne som henviser til hende, hvoraf de to som ikke 

henviser direkte til hende dog også bruger hendes inddeling i syntagmatiske og 

paradigmatiske processer. Det, som alle synes at have taget til sig, er hendes opdeling af 

de dysfonologiske processer i syntagmatiske og paradigmatiske (se afsnit 2.3.2). KAJ-

testen synes især at have taget udgangspunkt i hendes processer, da den tager stilling til 

alle processerne beskrevet i Nettelbladt (1983). Derudover synes også Anne-Grethe 
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Dahms at være inspireret af Nettelbladt (1983), hvilket kommer til udtryk i hendes 

udredning af de beskrevne børn, selvom procestankegangen ikke fuldt ud implementeres 

i undervisningen. Metafon synes at være inspireret af opdelingen af processerne i 

syntagmatiske og paradigmatisk. Dog nævnes også ’fronting’ og ’backing’, som hos 

Nettelbladt ikke er beskrevet under de processer, som forekommer for de dysfonologiske 

børn. Hos Nettelbladt er ’fronting’ en proces, som beskrives under den normale 

fonologiske tilegnelse. Nettelbladt bruger hos de dysfonologiske børn i stedet processer, 

som er opkaldt efter hvad fonemerne ændres til som ’labialisering’, hvor et fonem 

substitueres af en labial lyd og ’velarisering’, hvor et fonem substitueres af en velær lyd.  

2.4.2.2 Test der fortsat registrerer foneminventaret 

Sproglydstesten, Ny-sproglydstest, EVA-testen og BCB-sproglydsscreeningen er de få 

test der fortsat registrerer foneminventaret.  

Sproglydstesten og Ny-sproglydstest har alene fokus på registrering af 

foneminventaret, og ikke på procesanalyse, selvom Ny-sproglydstest er udgivet i 2006. 

Der er ingen teoretiske henvisninger og ingen kriterier for udvælgelse af ordene i testen.  

I de to sproglydsscreeninger lægges der på ingen måde op til at lave en procesanalyse 

men blot til en registrering af, om enkeltlyde produceres korrekt (Ege, 2006). 

I EVA-testen indgår ni ord (CVC), som tester ni forskellige 

initialkonsonanter. Der er ingen udvælgelseskriterier for ordene, og der henvises ikke til 

noget teoretisk grundlag. Der er ikke lagt op til nogen videre analyse (Eichen, 1985). 

I BCB-sproglydsscreeningen indgår ni ord for hver af de fire aldersgrupper 

mellem 3 og 5 år, som øges i sværhedsgrad. Der er ingen udvælgelseskriterier for 

ordene og ingen teoretiske henvisninger. Der lægges op til en registrering af hele udtalen 

samt forlyd, udlyd og vokaludtale (Ege et al., 1999). 

2.4.2.3 Hvor ofte anvendes de enkelte test? 

Mette Kjellerup Møller lavede i 2005 en spørgeskemaundersøgelse, hvor et af formålene 

var at afdække udbredelsen og anvendelsen af testmaterialer i Danmark med særlig 

fokus på børnelogopædien. Endvidere er der i 2007 lavet en undersøgelse af Dorthe 

Bleses, Karina Forrestal, Hans Månsson og Malene Slott med fokus på sprogvurderingen 

af de 3;0 – 4;0-åriges betydning for logopædisk praksis, hvor de også har fokus på, 

hvilke test der anvendes af logopæder i Danmark. De to undersøgelser har ikke alle, og 

ikke de samme test med i deres undersøgelse.  

Samlet set tegner de to undersøgelser et billede af, at der på tværs af 

kommunegrænserne i Danmark, anvendes mange forskellige test til den logopædiske 
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sprogvurdering, men at der alligevel inden for nogle områder viser sig et mere ens 

billede. Eksempelvis at Sproglydstesten anvendes af stort set alle logopæder til vurdering 

af udtalen (Bleses et al., 2007. s. 36). Sproglydstesten er revideret i 2006 under navnet 

”Ny-sproglydstest”, og i Mette Kjellerup Møllers undersøgelse er det derfor den gamle 

sproglydstest fra 1974, der spørges til, hvor det i Bleses et al. er den reviderede udgave. 

For begge undersøgelser gælder det, at de ikke har alle eksisterende test 

med i spørgeskemaet, men de giver begge mulighed for at notere andre test. METHA-

testen er med i Mette Kjellerup Møllers spørgeskema og ikke i Bleses et al., men den 

ender alligevel med at figurere i begges resultater. Mette Kjellerup Møller konkluderer, at 

testen kendes af rigtig mange (90%), men at den, i forhold til brugsmønster, ikke ender i 

gruppen ’standardtest’ som sproglydstesten men i ’favorittest’, som defineres som en 

test, der anvendes af få logopæder, men til gengæld hyppigt af disse. Mette Kjellerup 

Møller opstiller fem tendenser i brugsmønstre: ’Sjældent anvendte test’, ’test der 

anvendes regelmæssigt, men sjældent’, ’standardtest’, ’favorittest’ og en gruppe af ’test 

hvor der er større spredning i anvendelsesfrekvensen’. I Bleses et al. konkluderer de som 

sagt, at ”Ny-sproglydstest” anvendes af 62% og dermed er den mest anvendte test til 

vurdering af udtalen. De konkluderer dog også, at 51% har markeret, at de anvender 

andre materialer – herunder METHA-testen og KAJ-testen (Kjellerup Møller, 2005; Bleses 

et al., 2007). 

 

På trods af Nettelbladts indflydelse er der således fortsat stor forskel på, hvordan 

logopæder i Danmark vurderer børn med sprogligt ekspressive vanskeligheder. Hvad 

angår METHA-testen, anvendes den endnu kun af nogle logopæder. Mest 

bemærkelsesværdigt er det, at sproglydstesten/Ny-sproglydstest er den mest udbredte, 

eftersom den, som den eneste overhovedet, ikke lægger op til en procesanalyse. 

2.5 Bud på en fonologisk tilegnelsesrækkefølge 

Følgende gennemgang har til formål at beskrive de konkrete bud på en fonologisk 

tilegnelsesrækkefølge, der findes og refereres til i test- og undervisningsmaterialer inden 

for logopædien i Danmark i dag. Som tidligere nævnt, optræder der dels konkrete bud på 

en tilegnelsesrækkefølge på dansk, men der er også referencer til forskellige andre bud 

på samme. Samlet set anses dette for at være referencerammen i den daglige 

logopædiske praksis i Danmark. 

Inge Benn Thomsen (1996) giver et, hvad hun kalder, ’tentativt bud’ på en 

fonologisk tilegnelsesrækkefølge i Metafon-materialet, som bruges som direkte reference 
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i det daglige logopædiske arbejde, og som derfor gennemgås. Anne-Grethe Dahms 

(2003) laver en generel opsummering af Roman Jakobsons antagelser om en 

tilegnelsesrækkefølge i materialet ’fonologi i børnehøjde’. Både Inge Benn Thomsen og 

Anne-Grethe Dahms refererer til SITO-testen (Epstein et al., 1974), men da denne i sig 

selv er reference i det daglige logopædiske arbejde, gennemgås den separat.  

Afslutningsvis beskrives den fonologiske tilegnelsesrækkefølge, som Inge 

Benn Thomsen og Mette Thomsen (2010) giver i afsnittet om fonologisk udvikling og 

atypisk sprogudvikling i den nye ’Håndbog for sprogvejledere’.  

2.5.1 Metafon 

Inge Benn Thomsen (1996) konstaterer, at der mangler viden om den normale 

fonologiske udvikling hos danske børn. Hun giver et bud på en tilegnelsesrækkefølge af 

konsonantfonemer samt alder for undertrykkelse af fonologiske processer. Dette gør hun 

på baggrund af SITO-testen (1973), Grunwell (1982), Stoel-Gammon og Dunn (1985), 

Linell og Jennische (1989) og Heger (1979). SITO-testen er her det eneste danske bud, 

men den er ifølge Inge Benn Thomsen ikke dækkende, da den først starter ved 3;6 år, og 

endvidere ikke siger noget om fonologiske processer. Hun supplerer derfor med de øvrige 

udenlandske undersøgelser for at give et bud på en referenceramme for de danske 

logopæder, når de i det daglige skal vurdere børn med fonologiske vanskeligheder 

(Thomsen, 1996. s. 20-21).  

 

Thomsen opstiller følgende bud på en tilegnelsesrækkefølge: 

 

• Normalt indlæres klusiler (/p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/) og nasalerne /n/ og /m/ før 

frikativer (/f/, /v/, /s/, /j/, /h/) og /l/. Dette kan specificeres på følgende måde: 

o De uaspirerede klusiler indlæres normalt før de aspirerede, dvs. /b/ før /p/, 

/d/ før /t/ og måske /g/ før /k/. 

o Normalt læres /p/, /t/, /b/, /d/, /m/ og /n/ før /g/ og /k/ og før /N/1. 

o /j/ indlæres måske normalt lidt før /l/ 

• /v/ indlæres normalt før /f/. 

• /r/-fonemet er ofte et af de sidste. 

• SITO-testen anfører dog /k-/ før /g-/ og /f-/ før /v-/. 

(Thomsen, 1996. s. 20, l. 18-27) 

                                           
1 Da dette symbol ikke er et autoriseret symbol på dansk, antages det at hun mener den velære nasal /M/.  
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Det fremgår ikke af ovenstående, inden for hvilket aldersspænd eller ved hvilken alder 

konsonantfonemerne er tillært, men alene at de tilegnes i bestemt rækkefølge. Inge 

Benn Thomsen konstaterer, at det normalt forholder sig således, at børn kan udtrykke 

sig, så de forstås i 4-års alderen. Dog siger hun, at danske børn formentligt er lidt 

langsommere, hvad angår konsonantklynger og /r/. I forhold til initiale 

konsonantfonemer specificeres denne rækkefølge ikke. Det antages derfor, at 

ovenstående tilegnelsesrækkefølge gælder tilegnelsen af fonemerne både initialt, medialt 

og finalt. 

 

Hvad angår processerne, og alder for undertrykkelse i den normale fonologiske udvikling, 

forsøger hun som sagt at fastsætte alder for undertrykkelse af netop de 17 processer, 

som der ifølge ’Metafon’, forekommer hos dysfonologiske børn.  

Hun bygger antagelserne på Grunwell (1981), som suppleres med 

oplysninger fra SITO-testen og egne kommentarer. SITO-testen indeholder, som sagt 

ikke noget direkte om processerne, men det behandles indirekte gennem alder for 

indlæring af fonemerne. Hvad end processerne har været der eller ej, er de undertrykt, 

når fonemerne er indlært. Derfor kan disse oplysninger bruges supplerende ved de 

processer, Grunwell ikke beskriver. Inge Benn Thomsens egne forslag og kommentarer 

omhandler alene, hvorvidt processerne er normale eller atypiske og begrundes bl.a. i den 

teoretiske gennemgang, hun indledningsvis laver af børns tilegnelse af det fonologiske 

stof. Hun laver en skematisering over disse antagelser om, i hvilken alder de enkelte 

fonologiske processer undertrykkes ved danske børns tilegnelse af det fonologiske stof.  

Følgende tabel 4 illustrerer denne skematisering, men det er alene de processer, der 

involverer ordinitiale konsonantfonemer, der er medtaget. Tre syntagmatiske processer 

er udeladt, da de omhandler finale konsonantfonemer og klyngereduktioner (Thomsen, 

1996. s. 20-21).  

Da der kan forekomme lidt tvivl omkring præciseringen af processerne, hvis 

man alene kigger på skemaet i materialet, er der tilføjet en uddybning af processerne i 

følgende tabel 4, baseret på yderligere beskrivelser andre steder i manualen (Thomsen, 

1996. s. 14-15, 67-76, Appendiks 1. testark 1a-18). Dette er gjort i erkendelse af, at 

materialet er skrevet med et helt særligt formål, hvor der ikke er primært fokus på at 

afdække eller beskrive de normale fonologiske processer. Det betyder, at skemaet kun er 

en lille del af et materiale, hvor der er en række forhold, der for materialet er implicit, i 

forhold til præcis hvilke processer der er tale om. Det er derfor i sig selv ikke præcist 

nok, når det skal bruges til diskussion af det datasæt, som denne opgave indeholder. Der 

er behov for en præcisering, af hvilke fonemer de enkelte processer omhandler, hvis 
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dette skal sammenlignes med de meget konkrete forekomster, der er i denne opgaves 

datasæt. 

 Byggende på 

Grunwell 

(’81): Alder for 

undertrykkelse 

Byggende på 

SITO: 

Alder for 

fonologisk 

indlæring 

Forfatterens 

kommentar/ 

Forslag 

 Uddybende/supplerende 

information til Inge Benn 

Thomsens skema.  

 

Paradigmatiske 

processer 

     

1 Fronting af velære lyde 

/k/, /g/ 

3-3;6    /k/ substitueres af /t/ 

/g/ substitueres af /d/ 

2 Backing af alveolære 

lyde /t/, /d/ 

atypisk proces  måske 

normalt? 

 /t/ substitueres af /k/ 

/d/ substitueres af /g/ 

3 Fronting af alveolære 

lyde /t/, /d/ 

  atypisk proces  /t/ substitueres af /p/ 

/d/ substitueres af /b/ 

4 Backing af labialer atypisk proces    /p/ substitueres af /t/ 

/f/ substitueres af /s/ 

/m/ substitueres af /n/ 

/b/ substitueres af /d/ 

/v/ substitueres af ?  

5 Stopping af frikativer /f/ 2;6-3;6 

/v/ 3-3;6 

/s/ 2;6-3 

 atypisk proces  /f/ substitueres af /p/ 

/v/ substitueres af /b/ 

/s/ substitueres af /t/ 

6 Frikering af klusiler   atypisk proces  /t/ substitueres af /s/ 

/p/ substitueres af /f/ 

/b/ substitueres af /v/ 

7 Glidning 4;6 og opefter    /l/ substitueres af /j/ 

8 Aspirering/afstemning   atypisk proces  /b/ substitueres af /p/ 

/d/ substitueres af /t/ 

/g/ substitueres af /k/ 

/v/ substitueres af /f/ 

9 Deaspirering/stemning 2;6-3    /p/ substitueres af /b/ 

/t/ substitueres af /d/ 

/k/ substitueres af /g/ 

/f/ substitueres af /v/ 

10 /r/-slettelse  /r/ indlært: 4;6 normal 

proces? 

  

11 h-sering af /r/  /r/ indlært: 4;6 normal 

proces? 

 /r/ substitueres af /h/ 

12 Nasalisering af /l/  /l/ indlært: 4;6 normal 

proces? 

 /l/ substitueres af /n/  

13 Denasalisering af 

/m/, /n/ 

  atypisk proces  /m/ substitueres af ? 

/n/ substitueres af /l/ 
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Syntagmatiske processer:    

1 Udeladelse af initial C Atypisk    Udeladelse af  

/m, n, v, h, j, r, f, s, sj̋, 

p, t, k, b, d, g, l/ 

Tabel 4. Tabellen viser de processer fra skemaet i metafonmanualen af Inge Benn Thomsen, som omhandler 
ordinitiale konsonantfonemer (Thomsen, 1996. s. 21, L. 1-24). Endvidere er der tilføjet en kolonne yderst til 
højre, som angiver, hvilke fonemer de enkelte processer omhandler baseret på yderligere beskrivelser i 
manualen. Disse informationer er taget fra s. 14-15, 67-76 og de 32 sider i appendiks, som er testarkene til 
den sprogspecifikke undersøgelse (Thomsen, 1996. s. 14-15, 67-76, Appendiks 1. testark 1a-18).  

     

På den ene side kan antagelsen være, at det ud fra ’navnene’ på processerne siger sig 

selv, hvilke fonemer processerne omhandler, men når hun for nogle processer uddyber, 

hvilke fonemer de enkelte processer omhandler, så må man antage, at hun ligeledes har 

en holdning til, hvad der gør sig gældende for de andre processer. Endvidere er der 

processer, som fx. ’gliding’, hvor navnet ikke omhandler en bestemt gruppe af lyde, hvor 

der ikke er nævnt nogen fonemer, og hvor processen ikke er nærmere defineret. Det 

betyder, at oversigten i sig selv ikke kan danne referenceramme uden yderligere 

information fra manualen om procestyperne.  

Uden at beskrive processerne nærmere i Metafon-manualen laver Inge Benn 

Thomsen en oversigt over processerne med et par ordeksempler til hver (Thomsen, 

1996. s. 14 - 15). Hun skriver, at disse kan suppleres med opslag i appendiks 1, som 

indeholder forslag til minimale par til hver af de 17 processer til undervisning (Thomsen, 

1996. s. 67-76) samt alle arkene med testord til den processpecifikke undersøgelse 

(Thomsen, 1996. Appendiks 1. Testark 1a-18). Disse informationer sammenholdes 

endvidere med den teoretiske gennemgang af procesanalyse. Hun laver her en 

henvisning til et kontrastanalyseskema byggende på Basbøll/Wagner, som kan være en 

hjælp for talepædagogen, når det skal afgøres, hvilke fonologiske træk barnet har 

vanskeligt ved. Der er endvidere et skema over konsonanterne inddelt efter 

artikulationssted og -måde (Thomsen, 1996. s. 17-19). 

  

Når man samler alle disse informationer, kan der for mange processer findes uddybende 

informationer i henhold til det navn, de fonemer eller den gruppe af fonemer, der 

henvises til i skemaet. Det gør sig gældende for proces 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 og 12 af de 

paradigmatiske processer og den ene syntagmatiske proces. For disse processer 

stemmer de mange informationer man finder i materialet overens med hinanden i forhold 

til de fonemer eller grupper af fonemer de omhandler. Dog giver det også problemer, da 

man for nogle processer finder flere eller færre uddybende eksempler, end Thomsen 
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henviser til i skemaet. Det gælder for de processer, hvor hun angiver, hvilke fonemer 

eller grupper af fonemer processerne omhandler. 

Et eksempel på dette er proces 3, hvor hun angiver, at processen omhandler 

fonemerne /t/ og /d/, men i materialet findes yderligere eksempler på /m/ til /n/ og /s/ 

til /f/ under forslag til minimale par (Thomsen, 1996. s. 69). Det antages, at hun i 

forhold til fonologisk udvikling kun mener undertrykkelse af processerne, som omhandler 

/t/ og /d/, da hun kun nævner disse i skemaet. Dette gør sig ligeledes gældende i proces 

5, hvor også /j/ er repræsenteret i testord, men det antages, at hun kun mener 

undertrykkelse af processerne, som omhandler /f/, /v/ og /s/, da hun kun nævner disse 

(Thomsen, 1996. s. 69, Appendiks 1. Testark 5a). Det omvendte ses i proces 13, hvor 

hun angiver fonemerne /m/ og /n/, men det kun er muligt at finde eksempler på 

processen for /n/ (Thomsen, 1996. s. 71. Appendiks 1. Testark 13). I sådanne tilfælde 

angives fonemet /m/ i den uddybende kolonne, men med et efterfølgende 

spørgsmålstegn (?), da det ikke uden at gætte, kan præciseres nærmere ud fra 

materialet, hvilket fonem det substitueres af.   

Et andet problem opstår, når hun i navnet antyder, at det er en proces, som 

påvirker en hel gruppe af lyde, og hun alligevel ikke har alle fonemerne og deraf 

processer repræsenteret i testord eller det øvrige materiale. Når hun eksempelvis i 

proces 6 ikke uddyber, hvilke fonemer det omhandler, antages det som udgangspunkt, at 

der er tale om alle klusiler, men /t/, /p/ og /b/ er de eneste fonemer, der er 

repræsenteret i testord og det øvrige materiale, og derfor antages det, at hun kun mener 

undertrykkelsen af disse (Thomsen, 1996. s. 69. Appendiks 1. Testark 6). 

Et yderligere problem opstår i proces 4. Når hun på samme måde som 

ovenfor ikke uddyber, hvilke fonemer det omhandler, antages det som udgangspunkt, at 

der er tale om alle labialer. Alle 5 labialer er repræsenteret i testord, men der ikke 

eksempler på processen med /v/. Selvom der ikke foreligger nogen præcis definition af 

processen ’backing af labialer’, så kunne man gætte sig til, at det er /v/ til /l/, når man 

kigger på de andre processer. Dette er dog ikke præciseret af Thomsen, og derfor 

angives det også med et ’?’ efter (Thomsen, 1996. s. 69. Appendiks 1. Testark 4b).   

 

Det er således informationerne fra kolonnen med de uddybende/supplerende 

informationer til Inge Benn Thomsens skema, der perspektiveres til i diskussionen. 
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2.5.2 Fonologi i børnehøjde 

Anne-Grethe Dahms henviser til Roman Jakobson som den, der har lavet en fonologisk 

tilegnelsesrækkefølge for normale børn. Derudover har Anne-Grethe Dahms en motorisk 

og dermed artikulatorisk tilgang til den fonologiske tilegnelse. Derfor siger hun, at jo 

flere muskelgrupper og jo mere præcision der er indblandet i udtalen af 

konsonantfonemerne, jo vanskeligere er det for barnet at udtale. Hun tager 

udgangspunkt i Jakobsons teori og skriver, at hun nævner de hovedpunkter, som stadig 

anerkendes (Dahms, 2003. s. 5-6). 

Nedenfor er opstillet de punkter, som omhandler de enkeltstående konsonantfonemer: 

 

a. De fire konsonanter, barnet lærer først er: /b, d, m, n/ 

b. En frikativ læres først, efter at klusilen med tilsvarende artikulationssted er lært. 

(f.eks. læres /s/, efter /d/) er lært. 

c. Konsonanter med relativt tilbagetrukket artikulationssted (fx /j/, /g/, /r/, /k/ og 

/ng/) læres først efter, at de tilsvarende konsonanter med relativt fremskudt 

artikulationssted er lært (fx /b/, /v/, /d/, /s/ osv). Fx er det oftest lettere at sige, 

at hunden dør, end at den gør. 

d. Læbehæmmelydene (fx /f/ og /v/) læres først efter, at /s/ er lært. 

e. Aspirerede klusiler erstattes i starten af uaspirerede (fx erstattes /p/ af /b/ og /k/ 

af /g/). 

(Dahms, 2003. s. 5. l. 23-33) 

 

Med henvisning til Roman Jakobson skriver Anne-Grethe Dahms yderligere, at lyde, som 

artikuleres foran i munden, er lettere at producere end dem, som ligger bag i munden. 

Derudover henviser hun også til Jakobson, når hun siger, at aspirerede lyde /osj/ 

tilegnes senere, da aspirationen kræver mere præcision (Dahms, 2003. s. 5-6). 

 

Anne-Grethe Dahms har med ovenstående eksempler dermed omsat Jakobsons 

tilegnelsesrækkefølge, som i den oprindelige form kun forholder sig til distinktive træk 

(se afsnit 2.3.1.1.2), til konkrete fonemer. Men sammenligner man disse angivelser med 

Jakobsons angivelser i form af distinktive træk, stemmer det rimeligt overens. 

Undtagelsen er at /f/ ifølge Jakobson skulle tilegnes før /v/, da han mener at ustemt 

uaspireret tilegnes før stemte. Dermed ikke sagt at /f v/ kan erstattes af /s/, da han 

kommer med nogle forudsigelser omkring hvilke substitutioner der forekommer og 

samtidig nævner at foranliggende frikativer hovedsaligt erstattes af dentaler, men han 
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nævner ikke noget om at foranliggende frikativer først tilegnes efter dentaler. (Jakobson, 

1972. s. 48-70; Dahms, 2003. s. 5-6) 

 

Ud over enkeltfonemerne behandler Anne-Grethe Dahms også tilegnelse i forhold til 

processer. Dette gør hun med udgangspunkt i Nettelbladts definition (Nettelbladt, 1983).   

 

”Der tales om universelle processer dvs. proceser, der kan findes i ethvert 

sprog i verden, samt om processer, der især findes inden for bestemte 

sprogområder og som erhverves senere. De universelle processer læres 

lettere og tidligere end de særsprogspecifkke. De universelle processer er 

fx. Udeladelser af tryksvage stavelser, klyngereduktioner, fronting, stopping, 

assimilationsprocesser mv. Endvidere forekommer usædvanlige processer, 

og de kan vise sig som fx. Velarisering, h-sering, åbne stavelser med 

samtidig brug af konsonantgrupper (i andre positioner) eller lateralisering.” 

Dahms, 2003, s. 11 l. 7-13. 

 

De Dahms omtaler derved som omhandler de initiale konsonanter er således ’fronting’ 

som Dahms beskriver til at være en tendens til at artikulere fremme i munden. Da hun 

ikke beskriver hvad hendes fonetiske udgangspunkt er, antager vi at det indebærer at 

hun ikke adskiller labial fra labiodental, da vi formoder at hun har baggrund i den 

fonologiske analyse. ’Stopping’ tolker vi til at omhandle at fonemerne substitueres med 

fonemer som har [stop], ’velarisering’ vurderes til at omhandle at fonemerne 

substitueres med velærer, H-sering, hvor fonemet substitueres af /h/ og lateralisering, 

hvor et fonem substitueres af en lateral. Dahms skriver derudover at man lærer 

processer, med dette vurderer vi, at hun mener, at de lærer at undertrykke processerne, 

som det er beskrevet af Ingram (1989) (Dahms, 2003. s. 10-11). 

 

Dermed giver Dahms et bud på, hvilke processer der forekommer tidligt i 

sprogtilegnelsen, og hvilke der forekommer senere, uden dog at koble dette til en 

konkret rækkefølge. Dette synes i høj grad at være inspireret af Nettelbladt, da hun har 

en lignende tilgang. Hun opstiller dog især disse tidlige og sene processer i forhold til de 

dysfonologiske børn (Nettelbladt, 2007). 
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2.5.3 SITO-testen 

SITO-testen (1974) er en fonologisk eftersigelsestest. Den er standardiseret i 1973, og 

giver dermed logopæden en mulighed for at vurdere, om barnet følger en given 

aldersnorm.  

Standardiseringen er lavet på 1500 børn i alderen 3½ – 8 år, som er inddelt 

i aldersgrupperne 3½-4, 4-4½, 4½-5, 5-5½, 5½-6, 6-6½, 6½-7, 7-7½ og efter 8. Man 

har i SITO-testen valgt at lave en grænse for, hvor mange procent af børnene der skal 

beherske en lyd korrekt i en aldersgruppe, før at man i forhold til standardiseringen 

antager, at denne aldersgruppe mestrer lyden. Denne grænse har man i SITO-testen 

valgt at lægge ved 70%. I overensstemmelse med sædvanlig pædagogisk og psykologisk 

praksis har man valgt at fastlægge denne grænse operationelt uden yderligere 

argumentation. Man anvender i beskrivelsen af testen betegnelsen ’teststørrelser’ for de 

lyde, man undersøger, og man noterer på intet tidspunkt disse teststørrelser i 

skråklammer. De antages at være fonemer, da de er inddelt efter fonologisk 

klassifikation, og da testen er en fonologisk test. I den følgende beskrivelse anvendes 

derfor skråklammer (Epstein et al., 1974. s. 1). 

 

Testen indeholder 138 sætninger og deraf 138 målord, som ud fra en fonologisk 

klassifikation tester vokalområder, vokal+r diftong, enkeltkonsonanter og 

konsonantgrupper. Enkeltkonsonanterne testes i forlyd, indlyd og udlyd. 

Konsonantgrupperne med to konsonanter inddeles i s-grupper og øvrige grupper og 

testes både i forlyd og udlyd. Konsonantgrupperne med tre konsonanter testes ligeledes i 

forlyd og udlyd. Af de 138 sætninger tester 15 af dem enkeltkonsonanter i forlyd 

(ordinitiale konsonantfonemer). Endvidere tester én sætning /sj/, men den klassificeres 

som en 2-konsonantgruppe i forlyd. I henhold til teoriafsnittet om ’fonetik og fonologi’ 

medtages den, da det er to fonemer men ét kontrastivt segment, og det noteres /s˝j/. 

Der findes ingen beskrevne overvejelser i forhold til valg af ord og 

testsætning i manualen, og det behandles ikke her, da det ikke har fokus i denne opgave 

(Epstein et al., 1974. Testark 1-4).  

 

Testen giver ikke et egentligt bud på en fonologisk tilegnelsesrækkefølge men en oversigt 

over aldersnormen for beherskelse af fonemerne i selve testarkene: ’Aldersnormen 

aflæses i det hvide felt længst til venstre i hver linje (Epstein et al., 1974. Testark 1)’. 

Følgende tabel (Tabel 5) viser for hver af de ordinitiale enkeltstående konsonantfonemer 



  

Fonologisk tilegnelsesrækkefølge af enkeltstående ordinitiale konsonantfonemer på dansk 

   

 

   
70

i hvilken aldersgruppe de beherskes. Endvidere i hvilken sætning, og hvilket ord de er 

repræsenteret i testen:  

 

Fonem Beherskes i 

aldersgruppen 

Sætningsnr. Test sætning 

/g/  4 – 4½ 10 Det er godt 

/b/  3½ - 4 16 Det er biler 

/v/  4 – 4½ 19 Det er vand 

/sj/ 5 – 5½  23 Han er sjov 

/t/  3½ - 4 25 Det er Tage 

/p/  3½ - 4 28 Han hedder Peter 

/m/  3½ - 4 61 Det er mus 

/l/  4 – 4½ 73 Det er lyst 

/h/  3½ - 4 76 Det er huse 

/d/  3½ - 4 79 Det er dyrt 

/s/  3½ - 4 94 Det er sæbe 

/f/  3½ - 4 100 Den er fin 

/n/  3½ - 4 115 Det er nat 

/r/  4 – 4½ 121 Den er rød 

/k/  3½ - 4 124 Det er kager 

/j/  3½ - 4 127 Det er jord 

Tabel 5. Tabellen angiver for hvert af de ordinitiale konsonantfonemer, i hvilken aldersgruppe de initiale 
konsonantfonemer beherskes. Endvidere er det angivet, hvilket testsætningsnummer, testsætning og deraf ord 
den fonologiske størrelse optræder i, i SITO-testen (Epstein et al., 1974). 
 

Samlet set betyder det, ifølge SITO-testen at børn behersker fonemerne /b t p m h d s f 

n k j/ ordinitialt i alderen 3½ - 4 år, /g v l r/ i alderen 4 – 4½ år og /s˝j/ i alderen 5 – 5½. 

Det skal understreges, at man ikke forholder sig til spontantale, men at der er tale om at 

de behersker størrelserne ved eftersigelse. 

Man har ikke inkluderet børn under 3½ år i standardiseringen, så derfor 

fremgår det ikke, om nogle af fonemerne /b t p m h d s f n k j/ beherskes i en tidligere 

alder. Det giver således et billede af, at børn behersker næsten alle enkeltstående 

konsonantfonemer initialt i alderen 3½ - 4 år men ikke noget om, hvilke af disse 11 

fonemer, der tilegnes først.  



  

Fonologisk tilegnelsesrækkefølge af enkeltstående ordinitiale konsonantfonemer på dansk 

   

 

   
71

2.5.4 Håndbog for sprogvejledere, teori og praksis 

Inge Benn Thomsen og Mette Thomsen kommer med det nyeste bud på en fonologisk 

tilegnelsesrækkefølge i et kapitel i ’Håndbog for sprogvejledere, teori og praksis’ fra 

2010. De refererer indledningsvis til de tre overordnede principper, der ifølge Metafon 

gælder for fonologisk tilegnelse. Med deres ord er det: ’udefra i munden og ind, klusiler 

før frikativer og uaspirerede før aspirerede’ (Thomsen og Thomsen, 2010. s. 361. l. 9-

10). Som tidligere beskrevet, konstaterer Inge Benn Thomsen i Metafon materialet, at 

der ingen undersøgelser er lavet af danske børns fonologiske udvikling, og det mener de 

også fortsat er tilfældet i 2010. De laver nu en fonologisk tilegnelsesrækkefølge med 

baggrund i talepædagogiske materialer, som rummer de uenigheder, de enkelte test 

måtte have. Opsamlingen er lavet på baggrund af materialerne: Eva (1971), Metha 

(1974), Metafonundervisning (1995), Ny sproglydstest (2003), SITO (1973) og 

Sprogvurderingsmateriale til 3-årige (2007) (Thomsen og Thomsen, 2010. s. 362-364). 

Det betyder, at de samme fonemer optræder flere gange. Den samlede oversigt 

indeholder enkeltstående konsonantfonemer samt konsonantgrupper i henholdsvis 

indlyd/initialt og udlyd/finalt.  

 

Nedenstående tabel 6 viser alene alderen for tilegnelse for de enkeltstående 

initiale konsonantfonemer. /s̋j/ er ifølge oversigten i Thomsen og Thomsen en 

konsonantklynge (Thomsen og Thomsen, 2010. s. 363), men samtidig er der 

indledningsvis en konstatering af, at fonemet /R/ forekommer på dansk i begyndelsen af 

ordet ’chokolade’ (Thomsen og Thomsen, 2010. s. 361, l. 11-13). Der er ikke nogen 

nærmere forklaring på sammenhængen mellem disse to konstateringer, og vi forholder 

os derfor ikke nærmere til det, men medtager det her, da det er to fonemer men ét 

kontrastivt segment, og det noteres /s˝j/:  

 

Fonemer initialt/indlyd Alder 

/p, d, b, m, n/ 2 – 2½ 

/t, s, f, h/ 2½ - 3 

/m, n, b, d, p, k, g, t, s, f/ 3 – 3½ 

/p, t, k, f, g, j, h/ 3½ - 4 

/g, l, v, r/ 4 – 4½ 

/sj/̋ 5 – 5½ 

Tabel 6. Tabellen viser, i hvilken alder de enkelte fonemer er tilegnet initialt (Thomsen og Thomsen, 2010. s. 
363).  
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I modsætning til Metafon-materialet har de ikke her fokus på undertrykkelse af processer 

men udelukkende på, hvornår fonemerne er tilegnet.  

2.5.5 Opsamling på de fire bud på en fonologisk tilegnelsesrækkefølge 

Den detaljerede gennemgang af den lingvistiske og logopædiske baggrund, 

for overhovedet at beskæftige sig med en fonologisk tilegnelsesrækkefølge, er vigtig for 

at forstå det ’produkt’, det i dag er blevet til inden for logopædien i Danmark. Der er 

generelt set en tendens til implementering af procestankegangen i både logopædiske 

test- og undersningsmaterialer, men i meget forskelligt omfang.  

Inden for testmaterialer ses der implementering, men kun i forhold til 

registrering af forekomsten af processer hos dysfonologiske børn. Dette gør man med få 

referencer til den normale fonologiske tilegnelse, og endvidere er der meget stor forskel 

på den terminologi, der bruges om processerne. I modsætning til dette ser man, som 

tidligere nævnt, 2 bud på den normale fonologiske tilegnelse i forhold til processer inden 

for undervisningsmaterialer. Når man inden for logopædien taler om ’alder for 

undertrykkelse af processer’ i forhold til den normale fonologiske tilegnelse, så er der dog 

ikke umiddelbart tegn på, at det er med tanke for Stampes teori om 

repræsentationsniveauer. Derimod er det nærmere en tilgang, som er inspireret af 

Ingram og Nettelbladt, hvor man ikke antager noget om repræsentationsniveauer, men 

opfatter processerne som et udtryk for barnets system. Samtidig ser vi også, at disse to 

bud kombinerer procestankegangen med en tilegnelsesrækkefølge for enkeltfonemer.  

 

Når vi i det ovenstående har opstillet de fire konkrete bud på tilegnelsesrækkefølgen for 

enkeltfonemer, kombineret med en oversigt over alderen for undertrykkelse af 

’processer’, så er det vel vidende, at det er forskellige lingvistiske teorier, der ligger til 

grund for tankegangen.  

 

I det foregående er der lavet en detaljeret gennemgang af de 4 danske materialers bud 

på en tilegnelsesrækkefølge af enkeltfonemer. Følgende tabel 7 viser en samlet oversigt 

over den tilegnelsesrækkefølge, de fire materialer hver især mener, er gældende for 

danske børn.  
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Alder SITO-testen 

 

 

 

(Epstein, 1974) 

’Håndbog for 

sprogvejledere, teori 

og praksis’  

 

(Thomsen og Thomsen 

2010) 

   ’Metafon’ 

 

 

 

(Thomsen 1996) 

’Fonologi i 

Børnehøjde’  

 

 

(Dahms 2003) 

2 – 

2½ 

 /p, d, b, m, n/   /b/ -> /p/ 

/d/ -> /t/ 

/m/ 

/n/ 

/b/ -> /p/ 

/d/ -> /t/ 

/m/ 

/n/ 

2½ - 3  /t, s, f, h/   

3 – 

3½ 

 /m, n, b, d, p, k, g, t, s, 

f/ 

  /g/ -> /k/ /s/ 

/sj/̋ 

(/l/) 3½ - 4 /b t p m h d s f n k 

j/ 

/p, t, k, f, g, j, h/   

4 – 

4½ 

/g v l r/ /g, l, v, r/   /v/ -> /f/ 

/j/ -> /l/ 

/s/ 

/sj/̋ 

/h/ 

/f/ 

/v/ 

5 – 

5½ 

/s˝j/ /sj-/   /r/ /g/ -> /k/ 

/j/ 

/r/ 

(/h/) 

Tabel 7: Samlet oversigt over tilegnelsesrækkefølgen for enkeltfonemer for de fire materialer: SITO-testen 
(Epstein, 1974), ’Håndbog for sprogvejledere, teori og praksis’ (Thomsen og Thomsen, 2010), ’Metafon’ 
(Thomsen, 1996) og ’Fonologi i børnehøjde’ (Dahms, 2003).  
SITO-testen og Thomsen og Thomsen forholder sig til i hvilken alder de enkelte fonemer er tilegnet, og de er 
derfor samlet i de to kolonner til venstre. For Thomsen og Thomsen er samme fonem repræsenteret flere 
gange, og fonemerne er derfor markeret med ’fed’ i den tidligste alder de forekommer.  
 
Thomsen 1996 og Dahms 2003 forholder sig ikke til i hvilken alder de enkelte fonemer er tillært, men blot i 
hvilken rækkefølge de forekommer. De er derfor samlet i de to kolonner til højre. Kolonnerne skal læses 
således at det er fonemerne i de øverste bokse der er tilegnet først, de nederste der er tilegnet sidst. Når der 
forekommer ’pile’ i en boks mellem 2 fonemer, er det et udtryk for at det ene fonem tilegnes lidt efter det 
andet, selvom alle fonemerne i boksen tilegnes før ’næste’ boks. Eksempelvis tilegnes /p/ lidt efter /b/ ifølge 
både Thomsen og Dahms, men samtidig tilegnes de samlet set før ’næste gruppe’ af fonemer.  
 
 

I forhold til implementeringen af procestankegangen, har Inge Benn Thomsen (1996) og 

Anne-Grethe Dahms (2003) ikke implementeret David Stampes (1979) tanker om 

fonologiske processer som mentale operationer, der er medfødte. De har derimod 

implementeret de konkrete eksempler på forekomster i den normale fonologiske 

tilegnelse. Eksempler fra David Ingram (1989), som via Grunwell er blevet til et meget 

konkret bud i ’Metafon’ materialet. I forhold til Stampe og Ingrams beskrivelser er Inge 
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Benn Thomsens bud dog væsentligt reduceret. Det skyldes formentlig, at ’Metafon’ ikke 

har til formål at lave en fuldstændig gennemgang af den normale fonologiske tilegnelse, 

da det har fokus på de processer, der forekommer hos børn med dysfonologi. Anne-

Grethe Dahms holder sig til en meget overordnet beskrivelse af forekomsten af 

fonologiske processer i den normale fonologiske tilegnelse. Dette gør hun uden at tale 

om alder for undertrykkelse, og uden at uddybe det i forhold til specifikke fonemer.  

Uanset udgangspunkt og omfang, er det disse to beskrivelser, der findes 

inden for logopædien i Danmark og som der derfor perspektiveres til i diskussionen, i 

forhold til forekomsten af processer som udtryk for barnets system i vores datasæt.  

3 Datapræsentation  

I det følgende beskrives designet for undersøgelsen, dataindsamlingen og 

databehandlingen.  

Det teoretiske udgangspunkt er fonetikken og fonologien, og det er Basbølls teorier 

omkring fonologisk analyse af dansk (se afsnit 2.1.2 og 2.1.6), vi har valgt som ramme 

for indsamling og behandling af vores datasæt.  

3.1 Design 

Til at præsentere en tilegnelsesrækkefølge af ordinitiale konsonantfonemer, har vi valgt 

at tage udgangspunkt i naturalistiske data fremfor testning.  

Vores udgangspunkt er longitudinelle data fra Odense Tvillingekorpus (OTK), 

udlånt af Center for Børnesprog (CfB). Disse data består af transskriberede 

videooptagelser af spontantale fra dagligdagssituationer. 

 

I samråd med CfB har vi valgt den familie, hvor der er flest transskriberede optagelser, 

og hvor der samtidig er optagelser helt frem til alderen 4 år. Vi har valgt at medtage 

begge tvillinger i et tvillingepar, da vi er interesserede i samlede tendenser for den 

fonologiske tilegnelse for flere børn. Tvillingerne er begge piger, tveæggede og en del af 

Odense Tvillingekorpus (OTK). De har en ældre søster, og mor og far, som begge er 

social-rådgivere og henholdsvis 39 og 50 ved tvillingernes fødsel (Thomsen, 2011. Tabel 

5.1. s. 89). De refereres til i datasættet som barn1 og barn2. Tvillingerne anses for at 

følge en normal fonologisk tilegnelse (se afsnit 2.2.3). 

 

I det følgende beskrives Odense Tvillingekorpus, og det datasæt som er udlånt af CfB.  
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3.1.1 Odense Tvillingekorpus (OTK) 

OTK består af seks familier med tvillingebørn, født fra juli 1998 til juli 1999, hvor 

tvillingerne er fundet og systematisk sammensat via Det Danske Tvillingeregister. Disse 

familier deltager i en longitudinel undersøgelse af børns spontantale. Familierne video- 

og lydoptages en time om måneden i dagligdagssituationer. Optagelserne begyndte, da 

børnene var mellem 5 og 12 måneder gamle. Optagelserne er transskriberet i CLAN-

programmet, vha. CHILDES-systemet (Child Language Data Exchange System), et 

system, der er udviklet til at transskribere og analysere sproglige data (Bleses og Højen, 

2009. s. 27-29). 

3.1.2 Datasættet udlånt af CfB 

Til at belyse tvillingernes fonologiske tilegnelse af enkeltstående ordinitiale 

konsonantfonemer anvender vi 15 transskriberede videooptagelser af spontantale fordelt 

over alderen 1;2.16 – 4;0.5.  

 

Det eksisterende datasæt fra OTK med transskriberede optagelser på den valgte 

tvillingefamilie består af i alt 13 optagelser af varierende længde og med forskellig 

spredning i alder fra alderen 1;2.16 – 2;5.27.  

 

Vi har valgt selv at transskribere yderligere to videosekvenser af tvillingerne (3;0.16 og 

4;0.5) for CfB efter samme retningslinjer som andre ansatte. Det har vi gjort af to 

grunde- Dels for at få data frem til 4-5 års alderen, den alder, som ifølge teorien er den 

alder, hvor der er bred enighed om, at børn har tilegnet sig langt de fleste fonemer (se 

afsnit 2.5.1 og 2.5.3), og ligeledes undertrykt de fleste processer (se afsnit 2.3.1.3.3, 

2.3.1.3.4 og 2.5.1). Dels for at blive mere bekendt med transskriptionssystemet, og 

dermed have et sikkert udgangspunkt for at arbejde med data transskriberet af andre.  

  

Den tidligst transskriberede optagelse fra CfB er fra alderen 1;2.16 hvilket er i fin 

overensstemmelse med teorien. Denne undersøgelse omhandler intenderede ord og ikke 

pludren, og i henhold til teorien er det fra 1 års alderen danske børn begynder at 

producere de første ord (se afsnit 2.2.3). I forhold til fonologisk tilegnelse er det dog en 

tidlig alder, da det er meget omdiskuteret, hvorvidt man kan tale om at der er fonologisk 

tilegnelse bag disse første produktioner (se afsnit 2.2.2). Vi har valgt også at medtage 

optagelser fra de tidlige aldre hvor de første produktioner, ifølge teorien, forekommer, da 

det er interessant at se, om der viser sig særlige tendenser. Vi er dog opmærksomme på 

argumenterne i forhold til bedømmelsen af, hvorvidt et fonem er tilegnet eller ej. 
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Samlet set er der tale om at 10 optagelser er ca. af en times varighed. 3 optagelser af 

ca. 15-20 min., og 2 optagelser på bare 3-7 min. I det følgende er aldrene listet, med 

længden på optagelsen i parentes: 

 

1;2.16 (66 min. 11 sek.)  

1;3.4 (14 min. 58 sek. virker af lydfil på i alt 62 min. 53 sek.) 

1;4.9 (63 min. 12 sek.) 

1;4.23 (63 min. 17 sek.)  

1;5.10 (20 min. 38 sek.)  

1;7.16 (3min 30sek.)  

1;8.15 (61 min. 06 min.)  

1;9.12 (52 min. 55 min.)  

1;10.17 (57 min. 48 sek.) 

2;0.5 (59 min. 58 sek.) 

2;3.17 (60 min. 50 sek.) 

2;4.27 (54 min. 57 sek.) 

2;5.27 (7 min. 00. sek.) 

3;0.16 (57 min. 34 sek.) 

4;0.5 (14 min. 18 sek.) 

 

Alle optagelser er transskriberet. Der kan ikke laves direkte referencer til 

transskriptionerne i opgaven, da de er udlånt af CfB, og efter aftale med specialets 

vejleder Hans Basbøll ikke er tilgængelige i denne opgave. Alle CLAN-filer med dertil 

hørende lydfiler er vedlagt som bilag 1, hvilke kun er tilgængelige for opgavens vejleder 

og censor. Transskriptionerne følger dansk retskrivning, men en nærmere beskrivelse af 

transskriptionskonventionerne og eksempler på en transskription er udeladt, fordi 

transskriptionerne ikke er tilgængelige i opgaven. Få konventioner har haft betydning i 

dataindsamlingen, og disse beskrives under dette afsnit. For en fuld oversigt over 

transskriptionskonventionerne henvises der til litteraturen (Mac Winney, 2000).  

 

Vi har selv transskriberet en videosekvens på 57 min. 34 sek. i alderen 3;0.16 og i 

alderen 4;0.5 er der transskriberet 3 sekvenser af 5 min. 9 sek. (fra begyndelsen), 4 

min. 58 sek. (fra 27 min. 00 sek.). og 4 min. 51 sek. (fra 43 min. 42 sek.) af en samlet 

videosekvens på 52 min. 49 sek. Udvælgelsen af sekvenserne i alderen 4;0.5 har taget 

udgangspunkt i, at begge børn skal tale undervejs, og at sekvensen skal indeholde så 
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meget tale fra børnenes side som muligt. I optagelse 3;0.16 har Randi Mahler 

transskriberet de første 28 min 34 sek., og Anne Bødker har transskriberet de sidste 29 

min. I optagelse 4;0.5 har Anne Bødker transskriberet 1. sekvens af 5 min. 9 sek. og de 

2 sidste min af 3. sekvens. Randi Mahler har transskriberet 2. sekvens af 4 min. 58 sek. 

og første halvdel af 3. sekvens på 2 min. 51 sek. Disse transskriptioner er på lige fod 

med de andre, ikke tilgængelige for andre end vejleder og censor.  

3.2 Dataindsamling 

Det teoretiske udgangspunkt er fonetikken og fonologien, og det er Basbølls teorier 

omkring fonologisk analyse af dansk (se afsnit 2.1.2 og 2.1.6), vi har valgt som ramme 

for indsamling og behandling af vores datasæt.  

 

Vores datasæt indeholder en registrering af alle intenderede ord i OTK datasættet med 

enkeltstående ordinitialt konsonantfonem. Vi har på dansk 15 initiale konsonantfonemer, 

men 16 initiale konsonantlyde, da [Å] er en realisation af de 2 fonemer /s/ og /j/. [Å] er 

med i datasættet, da den, fonetisk set, er en lyd, som kan stå mellem ordgrænsen og 

ordets første vokal og som fonologisk regnes for ét kontrastivt segment (se afsnit 2.1.2). 

I det efterfølgende noteres den /s̋j/ og inkluderes således i undersøgelsen af ordinitiale 

konsonantfonemer i CV-strukturer.  

 

Den første del af indsamlingen vedrører identifikation af intenderede ord i alle 

transskriptionerne. Anden del af indsamlingen handler om at identificere de korrekte 

produktioner samt de fejlproduktioner, der forekommer af de 16 initiale 

konsonantfonemer. 

3.2.1 Første del af dataindsamlingen 

Alle transskriptioner er gennemgået med henblik på at identificere de intenderede ord og 

derefter er alle produktioner med de 16 initiale konsonantfonemer i CV-strukturer 

registreret i et exceldokument for hvert barn og hver optagelses-alder. I praksis er det 

dog ikke alle ord, der, af hensyn til validitet, kan indgå i analysen, og derfor har vi valgt 

at udelukke visse ord og ordklasser (se afsnit 2.2.3), og endvidere har vi udeladt ord, 

hvor der i CLAN-filen mangler den ’bullet’, som kobler ytringen til lydfilen. I det følgende 

afsnit beskrives, hvilke produktioner, der er ekskluderet og hvilke der er inkluderet i 

vores data-indsamling. 
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3.2.1.1 Produktioner som er ekskluderet  

Idet opgaven kun beskæftiger sig med intenderede ord, og derfor ikke er interesseret i 

pludren, er lydstrukturer, som er registreret som pludren (@b), ikke med i vores 

datasæt. Der forekommer @b, hvor den foranstående grafemnotation har været i 

overensstemmelse med et ord. Eksempelvis interjektionen ’rap’ i notationen ’rap@b’. De 

er ikke efterlyttet, og derfor ikke med i vores datasæt. Det, at @b ikke er medtaget, 

betyder endvidere, at de lydsammensætninger, som ikke har nogen sammenhæng med 

et reelt ord, men som betydningsmæssigt bruges konsekvent ved overgangen fra pludren 

til tale, ikke er medtaget. 

 

De ord og ordklasser, som ikke medtages, er sammensatte ord, ord hvor der er tvivl om 

målordet, visse proprier, fremmedord/låneord og ’interjektioner’. Dette uddybes i det 

følgende. 

 

Hvad angår sammensatte ord er andet ord i sammensatte ord ikke medtaget i vores 

datasæt, da en analyse af den indre struktur i ordene hurtigt kan tage fokus. Derfor er 

vores datasæt i henhold til problemformuleringen afgrænset til kun at indeholde ord med 

enkeltstående konsonanter, der står mellem ordgrænsen og ordets første vokal. 

Hvis der på nogen som helst måde har været tvivl om det intenderede ord, er ordet ikke 

med. Tvivl forekommer typisk ved notationen ’[?]’ efter ordet eller parentes om dele af et 

ord (f(ar)) hvor transskribenten kan høre, hvilket ord barnet vil sige, men hvor hele ordet 

ikke produceres. Endvidere kan det forekomme ved notationen ’%com’ hvor 

transskribenten beskriver en usikkerhed i forhold til transskriptionen (ex. 

’transskriptionen er et gæt’). 

I de transskriptioner, vi ikke selv har lavet, kan der endvidere være tvivl, 

når der står et andet ord, som er et reelt ord, i fejlnotationen ([: ]), eller der er tale om 

en grammatisk fejl (ex: ’hun [: hende] skubbede’). Derudover hører vi i nogle tilfælde 

flere ord end transskribenten. Disse ord er ikke med i vores datasæt, men det er noteret 

i kommentaren, hvis det har betydning for en ordinitial konsonant, som er med i vores 

datasæt. Eksempelvis at /h/ i ordet ’have’ er stemt, fordi den med et ekstra ord ’vil’ 

foran, som udtales [ve] står mellem to vokaler.  

 

Alle navne på familiens medlemmer og bekendtskaber er frasorteret, da data skal 

fremstå anonymiseret.  
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Fremmedord, låneord og fremmede navne er ikke medtaget. Følgende optræder, og er 

frasorteret: Bonjour, DJ, hey, coca (cola), wau og nanny. 

 

Følgende interjektioner er frasorteret: 

 

• Svarord: ’ja’, ’jamen’, ’nej’, ’jo’, ’næ’, ’nåh’, da man i Danmark ex. godtager 

’a’ for ’ja’, ’ej’ for ’nej’ som korrekte udtaler.  

• Interjektioner som er udtryk for en følelse: ’hov’, ’ou’, ’hovsa’, ’bad’, da der 

gør sig det samme gældende som for ’svarordene’.  

• Lydord (Onomatopoietika): De dyrelyde, der ikke kan udtales som et ord, 

men som er en lydstreng fx grr, rrr. 

 

Således de produktioner som er ekskluderet. I det følgende beskrives de produktioner 

der er inkluderet i første del af dataindsamlingen. 

3.2.1.2 Produktioner som er inkluderet 

Udgangspunktet for indsamling af data er en registrering af alle intenderede ord med 

initial CV-struktur i alle optagelserne af begge børn. Med ’intenderet ord’ menes alle de af 

børnenes lydproduktioner, som er genkendt som et ord med CV-struktur af 

transskribenten, hvor transskribenten er en voksen lytter, og hvor ordet kan slås op i 

Politikens Nudansk Ordbog (Becker-Christensen, 1999). Et ord, som indgår i datasættet, 

er således et intenderet ord. Ord, som er fejludtalt, hvor eksempelvis ’far’ udtales som [: 

bar], medtages således også. Ligeledes medtages de tidligste produktioner, selvom det 

er omdiskuteret, om det er produktion af et ord.  

 

Interjektioner er en ordklasse, hvor mange af produktionerne ikke kan slås op i Nudansk 

Ordbog (Becker-Christensen, 1999). Laila Kjærbæk Hansen fra CfB har, til brug for 

transskriptionsarbejdet på CfB, lavet en liste over ’godkendte’ interjektioner. Listen er 

vedlagt som bilag, og interjektioner, som forekommer på listen, er medtaget datasættet 

(se bilag 2). 

3.2.2 Anden del af dataindsamlingen 

Anden del af dataindsamlingen handler om at identificerede korrekte produktioner samt 

de fejlproduktioner, der forekommer af de initiale konsonanter. Transskriptionerne følger 

som sagt dansk retskrivning, og det betyder, at alle produktioner og fejlproduktioner er 

noteret i grafemer og i første omgang medtaget på baggrund af denne notation. Alle 
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produktionerne er derefter gennemlyttet og lydskrevet i halvfin lydskrift (se afsnit 2.1.4). 

Randi Mahler har lavet registreringsskemaer for og lydskrevet alle 2972 intenderede ord 

af barn1 (bilag 3), og Anne Bødker har lavet registreringsskemaer for og lydskrevet alle 

3215 intenderede ord af barn2 (bilag 3). Efterfølgende har vi taget 100 stikprøver af 

hinandens lydskrift, og som følge af det efterlyttet sammen. Samtlige produktioner af /t/, 

/s/, /k/, /v/ og /f/ er efterlyttet sammen, da de har været særligt udfordrende at 

lydskrive.  

 

Denne del af indsamlingen har betydet, at der er frasorteret data, da det ved lytning 

viser sig at være vanskeligt i nogle produktioner at afgøre, om man, i forhold til den 

initiale konsonant, kan tale om en korrekt produktion eller en fejlproduktion. Altså 

produktioner, som kræver en nærmere analyse. Vores datasæt indeholder alle de 

produktioner, der anses for at være produktioner af et intenderet ord, uanset hvor meget 

det afviger, og det betyder, at datasættet indeholder mange forskellige typer af 

produktioner, som afviger på meget forskellige måder.  

 

I det følgende beskrives hvilke produktioner, der er ekskluderet og hvilke, der er 

inkluderet i anden del af indsamlingen. 

3.2.2.1 Produktioner som er ekskluderet 

Vi har kun interesse i at identificere korrekte produktioner og fejlproduktioner af 

ordinitiale konsonanter, og derfor identificeres alle de produktioner, hvor det ikke 

umiddelbart kan afgøres, i hvilket omfang det alene omhandler den ordinitiale konsonant. 

Dette gøres med henblik på at frasortere disse.  

 

Det omhandler en ’SH-struktur’2 hvor svagtryksstavelsen ikke produceres (’besøge’ ~ 

[!r19>?]), stavelsesombytning (’ligesom’ ~ [rh!kh9?]), reduplikation af CV-strukturer, ’sover’ 

~ [!uUuU]. 

Endvidere produktioner som ville kræve en nærmere analyse (’hakkebøf’ ~ 

[!kαi!cfiα!cfizi] og ’galop’ ~ [jçQαl?!kαafi]), hvilket denne opgave ikke rummer.  

Ligeledes gælder det produktioner, hvor der produceres en ekstra konsonant 

(CV-struktur � CCV-struktur) ordinitalt, og det ikke umiddelbart kan afgøres, i hvilket 

omfang den er fejlproduceret. Der er her tale om produktioner, som afviger fra den 

                                           
2 SH-struktur: Svagtryk (S), Hovedtryk (H). Speciel trykfordeling inden for et ord, hvor den tryksvage stavelse 
kommer først (Basbøll, 2009. s. 77-78). 
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intenderede form i meget forskelligt omfang, men hvor nogle af produktionerne er meget 

tæt på. Det er dog et særligt fænomen, som ikke behandles, da det udgør en meget lille 

del af det samlede antal produktioner, som udgår af undersøgelsen. Dog med undtagelse 

af /h/+CV-struktur, hvor den ordinitale konsonant er korrekt i CV-strukturen, efter 

inspiration af logopædisk litteratur. H-sering er et begreb som bruges inden for 

logopædien om en proces, hvor en konsonant substitueres af /h/, og vi er derfor særligt 

interesseret i disse produktioner og endvidere /h/+CV-struktur.   

 

Samlet set drejer det sig 74 af i alt 6184 produktioner af intenderede ord, som dermed 

ikke bliver en del af det endelige datasæt, som præsenteres i resultatafsnittet (se bilag 

4). De produktioner, hvor det ikke sikkert kan afgøres om det omhandler den initiale 

konsonant, udgør således en meget lille del på 1% af det samlede datasæt, og tages ud.  

3.2.2.2 Produktioner som er inkluderet 

Generelt set skal det understreges, at vores data omhandler ord, hvor størstedelen er 

under- og lettere fejlartikuleret, da det er den meget tidlige fonologiske tilegnelse, hvor 

børnenes generelle sproglige udvikling endvidere spiller en rolle.  

 

Der er som sagt interesse i at identificere korrekte produktioner og fejlproduktioner af 

ordinitiale konsonanter, og det betyder, at de produktioner, der er med, sagtens kan 

have fejlproduktioner i resten af ordet i større eller mindre grad. Eksempelvis er ’bamse’ 

~ [!afiαlizU]], ’mølle’  ~ [!l19>], ’marken’ ~ [!lαf‡t], ’køkkenet’ ~ [!jç1$afi?cfi], ’hullet’ ~ 

[!gNk], ’kigge’ ~ [!jç`i?], ’julegaver’ [!it9kÿf‡] og ’børnene’ ~ [!afi%9U]m?] alle korrekte 

produktioner af initial konsonantlyd og ’tagfat’ ~ [r`!e`9], !tungen’ ~ [rN9M], ’kukkuk’ ~ 

[!gPf‡!jçtB], ’negle’ ~ [!αi], er fejlproduktioner af den ordinitiale konsonantlyd.  

 

Der er således tale om produktioner, hvor man i forhold til den initiale konsonantlyd og 

senere fonem, med rette kan tale om korrekt produktion eller fejlproduktion.  

3.3 Databehandling 

For hvert barn er der lavet et registreringsark, hvor hvert intenderet ord med initial CV-

struktur er registreret under den alder, hvor det forekommer. Under alderen er ordet 

registreret under det initiale fonem i henhold til fonemskriften for det intenderede ord. 

Følgende tabel 8 er et eksempel fra registreringsskemaerne i regnearkene (bilag 3) for at 

vise den konkrete opbygning: 
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Fonem  Linje Sætningen 

Intenderet 

ord 

Udtale -

ordbog Lydskrift (S), (G), (DS) 

Ord-

klasse Tryk Korrekt 

Kommen -

tar 

/b/ 213 !her !bil !bil !bil !bil bil.[>] Bil ah9>k !afih DS sb. X X  

  213 !her !bil !bil !bil !bil bil.[>]    !afih DS sb. X X  

  213 !her !bil !bil !bil !bil bil.[>]    !afih DS sb. x X  

  213 !her !bil !bil !bil !bil bil.[>]    !afihk DS sb. x X  

  213 !her !bil !bil !bil !bil bil.[>]    - - - - -  

  216 !far [: ba] !bil.    !afih9k DS sb. x X  

  217 !rød [: råd] !bil.    !afi9>k DS sb. x X  

Tabel 8. Følgende skema er et eksempel på opbygningen af et excelark fra et af børnene i en bestemt alder, 
som viser registreringen af det intenderede ord ’bil’. Fra venstre mod højre viser kolonnerne det ordinitiale 
fonem, linjenummeret og sætningen fra CLAN-filen, hvor der i sætningen er noteret sætningstryk. Det 
intenderede ord i grafemer, det intenderede ord i fonemskrift, det intenderede ord i lydskrift efter 
udtaleordbogen. Herefter om det er sagt spontant (S), er en gentagelse af et voksenord (G) eller det er en del 
af en sekvens (DS) i den samme kolonne. Sidst hvilken ordklasse ordet tilhører, om det har tryk på den initiale 
stavelse, om den initiale konsonantlyd er korrekt og om der er særlige kommentarer.   
 
Det enkelte ord er registreret med linjenummer, og hele den sætning ordet produceres i, 

er kopieret ind fra CLAN-filen, og derefter er ordet noteret i grafemer og lydskrift fra 

udtaleordbogen (Hansen, 1990). I de tilfælde, hvor et ord ikke kan slås op i henhold til 

den reelle ordklasse eller som hele ordet, er det noteret. ’Fonemerne’ er ikke registreret i 

en bestemt rækkefølge, men i henhold til den rækkefølge de optræder i de enkelte 

transskriptioner, da skemaerne er opbygget gradvist under registreringen. Det er 

vurderet og noteret, hvilken ordklasse, det enkelte ord tilhører, og yderligere er det 

noteret, om ordet ifølge transskriptionen produceres spontant (S), er en direkte 

gentagelse af et voksenord (G) eller er en del af en sekvens (DS). DS kategorien rummer 

tilfælde, hvor barnet gentager et andet barns produktion, eller hvor ordet er sagt 

umiddelbart forinden af en voksen eller et andet barn uden at være en direkte 

gentagelse. I (G) kategorien skelnes der ikke mellem, om barnet bliver direkte opfordret 

til at gentage eller gentager af sig selv. 

 

Herefter er alle ordene lyttet og noteret i halvfin lydskrift efter Grønnum (2001) i 

kolonnen ’lydskrift’. Hvis hele lydstrengen til det intenderede ord ikke kan høres fuldt ud, 

skrives den del af ordet, som ikke kan høres i parentes med 3 x’er i en parentes (xxx). 

Hvis lyden er så forstyrret, at ordet ikke kan høres ordentligt, er der sat en vandret streg 

i registreringsskemaet, og ordet udgår. Der kan være tale om at lydfilen skratter, at en 

anden person snakker ind over, at barnet snakker med noget i munden, at barnet 

græder for meget samtidig o. lign.. Det samme har vi gjort i de tilfælde, hvor vi har 

været uenige med transskribenten om det intenderede ord i de transskriptioner, vi ikke 

selv har lavet.  
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Sætningstryk er markeret i den sætning, der er kopieret ind fra CLAN-filen, 

på de ord, der har tryk. Det vil sige, at alle ord som har tryk, får det, af praktiske 

grunde, markeret ved første stavelse uanset hvor i ordet, trykket ligger. Tiltaget har 

været nødvendigt, da det i fejludtaler vil være mere oplagt at notere tryk i notationen i 

de firkantede klammer, men det er ikke altid er muligt, da der ikke altid er enighed med 

transskribenten. Ex: kan transskriptionen være: ’kattekilling [: ailling]’, og den halvfine 

lydskrift [!`cfi!jçhk]. Når ordet alligevel noteres i halvfin lydskrift med tryk, har vi derfor 

valgt at gøre som før nævnt.  

 

Udgangspunktet er således fonetisk, og det betyder, at hele den første del af 

databehandlingen har omhandlet lydskrift af enkeltordene, og deraf følgende også en 

afgørelse af, om børnene producerer en korrekt initial konsonantlyd, hvilket er registreret 

i kolonnen ’korrekt’. Dette vurderes i forhold til opslaget i udtaleordbogen (Hansen, 

1990).  

 

Som før beskrevet er langt de fleste produktioner lettere under- eller fejlartikuleret, og 

det forventes derfor heller ikke, at de initiale konsonantlyde bliver produceret præcist. De 

godtages derfor også som korrekte produktioner, selvom en alveolær lyd eksempelvis er 

lettere palataliseret. Det afgørende er om det vurderes til at være en variant af den 

korrekte lyd med udgangspunkt i det danske lydinventar af initiale konsonantlyde ([ph ts 

kh b fi d fi g‡ f s Å h v m n l Q j]), eller en helt anden lyd. Af samme årsag er der anvendt 

halvfin lydskrift. Hvis det vurderes, at der produceres en anden lyd, eller at lyden 

udelades, er der således tale om en fejlproduktion. Det betyder, at variantudtaler som 

eksempelvis [sr] uden affrikation [sç] er talt som korrekte, men [S] og [é] som erstatning 

for [s] og [h] som er registreret som en fejl i denne indledende registrering. Produktion 

af en anden initial lyd betyder, at det er en manifestation af et andet fonem, med 

undtagelse af [S], [é] og som erstatning for [s] og [h], da [s] og [S] begge er en 

manifestation af /s/ og [h] og [é] begge er en manifestation af /h/. De er registreret som 

en fejl i den indledende optælling, men er korrekte produktioner i det følgende 

resultatafsnit.  
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4 Resultater og analyse 

Dette afsnit omhandler den diskriptive analyse af resultaterne for vores undersøgelse. 

Resultaterne omhandler korrekte produktioner og fejlproduktioner af ordinitiale 

konsonantfonemer på dansk, som er indsamlet og behandlet med udgangspunkt i den 

danske fonetik og fonologi (se afsnit 2.1). 

 

Som beskrevet i indledningen, er fonologisk tilegnelse ikke et definitivt afgrænset begreb 

eller en afgrænset størrelse, og det lingvistiske udgangspunkt, som logopædien har i 

Danmark i dag, bærer præg af grundlæggende at være inspireret af såvel Jakobson som 

Stampe. Uanset teoretisk udgangspunkt, bygger teorierne på empiriske data, hvor man 

finder systematik i børns fejlproduktioner. Således ses der, i teorien omkring fonologisk 

tilegnelse, altså ikke udelukkende på tidspunktet for, hvornår børnene formår at 

producere de enkelte fonemer korrekt. Dette teoretiske udgangspunkt er vejledende for, 

hvordan resultat- og analyseafsnittet er opbygget. Vi søger dels systematik i forhold til 

korrekte produktioner, men også systematik i forhold til fejlproduktioner som udtryk for 

fejlprocesser. Når vi her bruger termen ’fejlprocesser’, er det vigtigt at understrege, at vi 

ikke forventer at kunne sige noget om repræsentationsniveauer i den forstand, som det 

omtales af Stampe og Jakobson. Med fejlprocesser menes der dermed ikke 

realiseringsregler, men en række faktiske produktioner, som er udtryk for barnets 

system. En tilgang som er inspireret af Ingram (se afsnit 2.3.1.3.1).  

 

Idet vores undersøgelse både omhandler en afdækkelse af den fonologiske 

tilegnelsesrækkefølge samt forekomsten af fejlprocesser, bliver resultaterne således 

todelte, idet vi behandler disse to aspekter af den fonologiske tilegnelse for de to 

tvillingebørn.  

 

• Vi vil præsentere en tilegnelsesrækkefølge af de 16 initiale konsonantfonemer 

for de to børn, som indgår i vores datasæt. Denne tilegnelsesrækkefølge 

bygger på udviklingskurver over korrekthedsprocenten for alderen 1;2.16 til 

4;0.5 - for hvert af de 16 initiale konsonantfonemer og for hver af de to 

tvillinger. Disse kan illustrere samlede tendenser i forhold til udviklingen af 

antal korrekte produktioner, og kan i sammenhold med antallet af leksemer og 

forekomsten af fejlproduktioner for de enkelte fonemer, samlet set, vise 

tendenser for den fonologiske tilegnelsesrækkefølge.  
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• Vi vil præsentere de forekommende fejlproduktioner af de 16 initiale 

konsonantfonemer med henblik på at afdække, om der forekommer 

systematik, og dermed fejlprocesser. Dels systematik for de enkelte fonemer, 

men også systematikker i forhold til Natural Classes (NC) (se afsnit 2.1.2).  

 

I det efterfølgende gives der indledningsvis et overordnet indblik i vores samlede 

datasæt. Tilegnelsen af de 16 initiale konsonantfonemer præsenteres med henblik på at 

finde samlede tendenser for en tilegnelsesrækkefølge. Afslutningsvis præsenteres de 

tendenser, der viser sig i datasættet i forhold til fejlproduktioner.  

4.1 Det samlede datasæt 

Ved indsamlingen af data, er der registreret af 6184 produktioner af intenderede ord, 

hvor barn1 har 2971 produktioner og barn2 har 3213 produktioner med enkeltstående 

ordinitiale konsonantfonemer. Fordelingen i procent er følgende: 

 

• 89% af produktionerne er korrekt produktion af ordinitial konsonantlyd (5496 

produktioner)  

• 10% er fejlproduktioner af ordinitial konsonantlyd (614 produktioner) 

• 1% er fejlproduktioner ordinitiale konsonantlyde hvor det ikke kan afgøres om det 

omhandler den ordinitiale konsonant (74 produktioner)  

 

Som før nævnt udgår de fejlproduktioner hvor det ikke med sikkerhed kan afgøres om de 

omhandler den ordinitiale konsonant, og det samlede datasæt udgør således 6110 af 

6184 produktioner. Barn1 har 2932 produktioner og barn2 har 3178 produktioner med 

enkeltstående ordinitialt konsonantfonem (bilag 3). 

 

Det efterfølgende indblik i det samlede datasæt indeholder en beskrivelse af hvor mange 

produktioner, der samlet set forekommer af hvert fonem, for at sige noget om 

frekvensen af fonemet set i forhold til de andre fonemer. Endvidere en gennemgang af 

leksemer, med fokus på, hvor mange forskellige leksemer børnene producerer inden for 

hvert fonem og udviklingen af antal leksemer over tid. 

4.1.1 Fordelingen af antal produktioner 

Her præsenteres, hvordan de 6110 produktioner, som er med i datasættet, fordeler sig 

på de 16 initiale konsonantfonemer.  
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Figur 3 viser hvor mange produktioner, der er inden for hvert fonem, og dermed, 

hvordan de 6110 produktioner af intenderede ord, fordeler sig på de 16 initiale 

konsonantfonemer. 

 

Antal produktioner indenfor hvert fonem
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Figur 3. Figuren viser det samlede antal produktioner for begge børn (y-aksen) inden for hvert af de 16 initiale 
fonemer (x-aksen). 
 

Af figur 3 fremgår det, at de fleste fonemer forekommer mellem ca. 200-400 gange, 

hvilket betyder at langt de fleste fonemer er godt repræsenteret i datasættet.  

/d/ er det fonem, som produceres flest gange af alle konsonantfonemerne. 

Dette konsonantfonem produceres i alt 1485 gange i hele datasættet, og det er markant 

flere gange end noget andet fonem. De mange produktioner af /d/ skyldes dels, at der 

forekommer rigtig mange produktioner af ordet ’det’, som i alt udgør 36% af alle /d/ 

produktionerne dels, at der forekommer mange produktioner af andre småord, såsom 

’der’ og ’du’.  

Der er også en stor forekomst af /m/, som i alt produceres 883 gange, men 

her ses ikke samme udprægede tendens til overrepræsentation af få leksemer.  

Der er 3 fonemer, som udmærker sig ved lav forekomst det er: /r/, /s̋j/ og 

/t/. /r/ produceres 36 gange, /t/ produceres 12 gange og /s̋j/ produceres 6 gange. 

Dermed er disse ikke i lige så høj grad repræsenteret i data, og det lave antal 

produktioner påvirker vurderingen af tilegnelsen.  
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4.1.2 Antal leksemer 

Helt overordnet set har vi i indsamlingen af vores data, taget udgangspunkt i intenderede 

ord. Vi har dog valgt at samle disse intenderede ord i leksemer i vores gennemgang og 

analyse, da leksemer ofte er udgangspunktet, når man taler om ordforråd (Wehberg, 

2009; Thomsen, 2009). 

 

I dette afsnit illustreres for hvert barn udviklingen i det totale antal af leksemer over tid 

Vi vil illustrere, hvornår børnene begynder at producere flere forskellige ord, dette for at 

kunne finde sammenfald mellem denne forøgelse og tilegnelsen af fonemerne. Derudover 

tydeliggøres den lille variation, som forekommer i børnene produktioner. 

  

Dette er interessant, da det kan give et indblik i udviklingen af deres ordforråd og 

hvornår de har en evt. stigning i antal leksemer. Figur 4 viser forøgelsen af 

leksemantallet for begge børn over tid.  
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Figur 4. Viser antal leksemer over tid for hvert barn, dette er et samlet billede og indeholder dermed alle 
fonemer. På Y-aksen er markeret de 15 aldre, og x-aksen markerer antal leksemer. 
 

Ud fra figur 4 kan man se, at indtil 1;5.10 er leksemantallet under 20. Fra 1;5.10 – 

1;10.17 sker der en lille forøgelse af leksemantallet. Her stiger leksemantallet fra under 

20 til at være omkring 40 for begge børn. Fra 1;10.17 til 2;0.5 sker der en kraftig 

forøgelse af antallet af leksemer, antallet fordobles for begge børn. Barn1 stiger fra 35 

leksemer i 1;10.17 til 87 leksemer i 2;0.5 og barn2 stiger fra 45 i 1;10.17 til 90 leksemer 

i 2;0.5. Efterfølgende stiger barn1 jævnt i leksemantal og har i 3;0.16 132 leksemer, 
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barn2 derimod stiger kraftigt indtil 2;3.17 hvor hun producerer 139 leksemer, men falder 

herefter lidt og ender i 3;0.16 med at producere 110 leksemer. 4;0.5 viser lavere 

leksemantal, da denne optagelse er kortere end de andre.  

 

Vores data, som er afgrænset til specifikke produktioner, viser dermed den samme 

udvikling som er beskrevet i afsnit 2.2.3, selvom vores resultater kun omhandler en 

mindre del af børnenes samlede produktioner i optagelserne (se afsnit 2.2.3). Vi ser også 

i ovenstående figur at børnene mellem 1;10.17 og 2;0.5 overstiger 50 ords stadiet, som 

er defineret som en vigtig milepæl i den fonologiske tilegnelse af Ingram (1989). 

 

I registreringen af antal produktioner fremgik det ovenfor, at der er nogle fonemer, som 

produceres hyppigt, mens andre ikke har så høj en frekvens. Og at den høje frekvens for 

nogle af fonemerne skyldes overproduktion af få ord, som f.eks. gældende for fonemet 

/d/ med ordet ’det’. 

 

Derudover er der en lille variation i ordforrådet tvillingerne imellem. Vi har registreret 

312 leksemer for barn1 og 294 leksemer for barn2, hvilket i alt giver 606 leksemer 

sammenlagt for begge børn. Dette tal er det sammenlagte tal, hvilket betyder, at hvis 

begge børn producerer det samme leksem, er det talt 2 gange. Hvis man ikke registrerer 

dobbelt leksemantal, producerer børnene tilsammen 412 forskellige leksemer. Dette 

betyder, at 194 leksemer (606 minus 412) ud af de 412 forskellige leksemer produceres 

af begge børn. Dermed er 47% af alle producerede leksemer sagt af begge børn. Der er 

dermed en lille variation tvillingerne imellem.  

 

Vi valgt at sætte en grænse på 3 leksemer i fastlæggelsen af tilegnelsestidspunktet, fordi 

dette indikerer at de er ovre det første indledende stadie i udviklingen (se afsnit 2.3.2.3). 

Vi har fastsat denne grænse på mere end eller lig med 3 leksemer, fordi vi mener at 

kunne se tendenser i tilegnelsen af fonemet, når børnene producerer 3 eller flere 

leksemer med et givent initialt fonem.  Dette bruges senere i fastlæggelsen af tilegnelsen 

af de enkelte fonemer. Vi har yderligere vurderet, at når børnene producerer mere end 3 

leksemer, kan man formentlig først her begynde at tale om, at børnene har segmenteret 

enkeltdelene i ordet. Nedenstående figur 6 er en tidslinje, som viser, hvornår begge børn 

producerer mere end 3 leksemer inden for hvert fonem. 
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Figur 5. Tidslinje som indikerer hvornår begge børn har produceret mindst 3 leksemer inden for hvert fonem. 
/sj̋/ og /r/ står ikke noteret i figuren, da de ikke på noget tidspunkt produceres i mindst 3 leksemer. 

 

Figur 5 viser hvornår de enkelte fonemer første gang produceres i 3 eller flere leksemer. 

Fonemet er markeret ved den alder hvor begge børn producerer 3 eller flere leksemer. 

Dette betyder at begge børn i den alder har produceret 3 eller flere leksemer, da der er 

nogle tilfælde hvor det ene barn producerer 3 eller flere leksemer før den anden. Det 

første fonem som produceres i mere end 3 leksemer er /d/ i 1;8.15. Efter /d/ følger /m/ 

og /h/ i 1;9.12. Herefter følger /n/ og /b/ i 1;10.17. I 2;0.5 er der dog 6 fonemer, som 

produceres i mere end 3 leksemer /s f k v l g j/, dette falder også godt sammen med 

forøgelsen af ordforrådet fra 1;10.17 til 2;0.5, som ses af figur 6. Fra 2;3.17 produceres 

/p/ i mere end 3 leksemer og fra 2;4.27 produceres /t/ i mere end 3 leksemer. Dermed 

mangler der to fonemer /s̋j/ og /r/, dette skyldes, at de ikke på noget tidspunkt 

produceres i mere end 3 leksemer.  

Ud fra figuren kan man se at forøgelsen i leksemantallet i 2;0.5 også 

afspejles her, da mange fonemer er registreret her. 

 

Der ses dermed stor variation i, hvor meget de enkelte fonemer produceres. Derudover 

er der tendenser, når man kigger på, hvornår de enkelte fonemer optræder for første 

gang i et ord, og der ses sammenhænge mellem, hvornår fonemerne produceres i mere 

end 3 leksemer. Derudover finder vi et stort overlap af børnenes ordforråd. 

4.2 Tilegnelsen af de 16 initiale konsonantfonemer  

I det følgende indledes der med en beskrivelse af de bedømmelseskriterier, som har 

været afgørende for analysen af tilegnelsen af de enkelte fonemer. Derefter kommer en 

beskrivelse af de generelle tendenser, der ses i forhold til dels alderen for tilegnelsen og 

korrekthedskurverne, og dels forekomsten af fejlprocesser for de 16 initiale 
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konsonantfonemer. Disse generelle tendenser er afgørende for, hvordan, og i hvilken 

rækkefølge, resultaterne og analysen for de enkelte fonemer præsenteres.  

4.2.1 Bedømmelseskriterier  

Udgangspunktet er, at børnene skal lære at danne kontrastive segmenter. De skal finde 

ud af, at det ikke er lige meget, om de siger /d/ eller /g/ initialt i eksempelvis leksemet 

’dø’, da de to fonemer er betydningsadskillende.  

 

Den deskriptive analyse bygger på en vurdering af korrekthedsprocenten for de 16 

fonemer, og helt overordnet er en korrekthedsprocent på 100 ensbetydende med, at 

man har tilegnet et fonem. Som før nævnt spiller andre faktorer dog også ind. Hvis man 

eksempelvis frem til 4 års alderen alene producerer ét leksem, og dette i alle tilfælde 

produceres korrekt, så siger det ikke meget om den fonologiske tilegnelse af fonemet. Jo 

flere leksemer som produceres med korrekt initialt fonem, jo mere overbevisende er 

tilegnelsen. Som Ingram konstaterer, er der for det tidlige stadie i den fonologiske 

tilegnelse tale om ord, som er indlært som helheder og dermed, at de korrekte 

produktioner, som forekommer i dette tidlige stadie af de initiale konsonantfonemer, ikke 

kan tilskrives en fonologisk tilegnelse af fonemet (se afsnit 2.3.2.1.2). Dette stadie er 

derudover også præget af et lille ordforråd. Derfor har det en betydning, om barnet 

producerer flere forskellige leksemer med korrekt initialt fonem, da det er en god 

indikator for, om barnet kan bruge fonemet i flere forskellige leksemer. Hvis barnet kun 

kan producere fonemet korrekt i tidligere indlærte leksemer, men ikke i nye, taler det 

for, at barnet ikke har tilegnet fonemet, men blot har lært de tidlige leksemer som 

helheder. Vi ser en generel udvikling i det samlede antal leksemer for alle 16 initiale 

fonemer, hvor de alle viser en markant stigning i leksemantal i alderen 2;0.5 (se afsnit 

2.2.3). Det vil være en afgørende faktor i analysen og diskussionen af 

tilegnelsestidspunktet om børnene i takt med en høj korrekthedsprocent samtidig 

producerer flere leksemer med korrekt initialt fonem.  

 

Et andet perspektiv på korrekthedsprocenten er om den skal ligge på 100% for at 

fonemet kan anses for tilegnet. Hvis man som før nævnt tager udgangspunkt i, hvornår 

alle korrekthedskurver viser en samlet tendens til at ligge på 100%, så er der mange 

fonemer, som i alderen 4;0.5 endnu ikke viser dette og dermed umiddelbart fremstår 

som ikke tilegnet. Det omhandler fonemerne /f/, /k/, /g/, /t/, /r/ og /s̋j/. De fonemer, 

som før alderen 4;0.5 viser en stabil korrekthedsprocent på 100% over flere aldre 

begrænser sig til at omhandle fonemerne /m/, /b/, /v/, /j/. Samtidig er der mange 
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fonemer, som først lige i alderen 4;0.5 viser en korrekthedsprocent på 100%. Det 

omhandler fonemerne /d/, /p/, /s/, /n/, /l/, /h/, hvilket er mange fonemer, der ikke er 

tilegnet, når man i henhold til teorien forventer, at børnene alderen 4 år har et rimeligt 

effektivt fonologisk system (se afsnit 2.3.1.3.4). Dette kan enten indikere, at datasættet 

burde have indeholdt optagelser i senere aldre, da langt størstedelen af fonemerne 

endnu ikke produceres 100% korrekt. Dette mener vi dog ikke er tilfældet, da mange af 

kurverne i perioden frem til alderen 4;0.5 viser tendens til at ligge stabilt over 80% i en 

periode, og ikke at de ligger lavt og stiger lige i alderen 4;0.5. Dette gør sig gældende for 

fonemerne /d/, /n/, /g/, /s/, /l/, /h/. 

Vi bruger derfor som udgangspunkt korrekthedsprocent 80 som indikator for 

tilegnelse, da vi ser tendenser i korrekthedskurverne i forhold til dette. Endvidere fordi 

fonologisk tilegnelse blot er en del af den generelle sprogtilegnelse, hvor børnene i 

samme periode laver fejlproduktioner i forhold til andre sproglige aspekter. Det er derfor 

ikke at forvente, at børnene har fejlfrie voksne produktioner, da børnene i forvejen 

tilegner sig mange andre aspekter af sproget.  

 

I forhold til fejlproduktioner fremgår disse ikke direkte af diagrammerne, men det vægtes 

i forhold til at afgøre tilegnelsestidspunktet. Vi leder her efter systematik, og vægter 

konsekvente fejlproduktioner idet vi henholder os til, at man i teorien anser konsekvens 

for at være et udtryk for barnets system (se afsnit 2.3.1.3). Systematiske 

fejlproduktioner er, hvad man inden for logopædien betegner som ’fejlprocesser’. 

Procestankegangen, som den danske logopædi er inspireret af, bygger på denne 

antagelse om, at tilegnelsen af et fonem handler om at undertrykke fejlprocesser. Et 

argument imod, at et fonem er tilegnet, kan derfor være, at børnene stadig er meget 

konsekvente i deres fejlproduktioner, fordi dette vil indikere, at en specifik fejlproces ikke 

er undertrykt (se afsnit 2.3.1). Samtidig er det afgørende, om denne systematik viser sig 

at være knyttet til et bestemt leksem, da det igen vil tale imod, at det er en generel 

tendens i tilegnelsen af fonemet. Hvis fejlproduktionerne for et fonem kommer til udtryk 

på mange forskellige måder, fremstår det mere tilfældigt, og det kan være et udtryk for, 

at børnene gennemgår megen udvikling i forhold til den generelle sprogudvikling. Ved 

disse tilsyneladende tilfældige fejlproduktioner er det derfor mere usikkert, hvad årsagen 

er, og derfor lægges der ikke så megen vægt på disse i det følgende. 

 

Korrekthedsprocenten, leksemantallet og den systematik, der forekommer i forhold til 

fejlproduktioner er derfor aspekter ved den fonologiske tilegnelse, som vægtes i forhold 

til at give et bud på tilegnelsestidspunktet. Endvidere belyser vi, i henhold til 
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problemformuleringen, i hvilket omfang disse fejlprocesser overhovedet forekommer i 

den fonologiske tilegnelse.  

4.2.2 Samlede tendenser for forekomsten af fejlprocesser for de 16 

initiale konsonantfonemer 

Fejlprocesser og undertrykkelsen af samme er i henhold til teoriafsnittet (se afsnit 

2.3.1.3 og 2.3.2) et aspekt ved den normale fonologiske tilegnelse. Resultaterne for de 

to danske børn viser også, at fejlprocesser forekommer, men i meget forskelligt omfang 

for de 16 initiale konsonantfonemer. Samlet set forekommer der samlede tendenser 

fonemerne imellem, og fonemerne inddeler sig i fem grupper, hvor det for de enkelte 

grupper gør sig gældende: 

 

1. At der stort set ikke forekommer fejlproduktioner, og dermed heller ikke 

fejlprocesser.  

Det omhandler /m/ og /b/. 

 

2. At der forekommer fejlproduktioner, men der ses ingen samlede tendenser, og 

dermed ingen tendenser til fejlprocesser.  

Enten er der tale om, at fejlproduktionerne alle har forskellig karakter 

og derfor ikke viser samlede tendenser, at børnene ikke viser 

samlede tendenser eller, at der forekommer systematik, men at dette 

er bundet til et bestemt leksem. Det omhandler /j/, /r/ og /sj̋/. 

Der forekommer således fejlproduktioner for disse fonemer, men ikke 

fejlprocesser.  

 

3. At der er to typer af fejlproduktioner, som er lige prominente.  

Det kan enten omhandle, at de er lige prominente gennem alle 

aldrene, hvilket gør sig gældende for /l/. Udeladelse af /l/ og 

substitution af /l/ med /n/ forekommer begge løbende frem til 

alderen 3;0.16, hvor fonemet fra alderen 2;0.5 viser tendens til at 

være tilegnet. Der er samlet set tale om meget få fejlproduktioner for 

/l/, men alligevel en tendens til at /l/ først substitueres af /n/ og 

herefter udelades, og at begge fejlprocesser forekommer i et mindre 

omfang efter alderen for tilegnelse.  
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Eller det kan omhandle, at det først er den ene fejlproduktion, der er 

prominent og herefter den anden, som det ses hos /t/, /s/ og /k/. 

Dette gør sig gældende for /t/, som frem til alderen 2;0.5 

substitueres af /d/ og herefter substitueres af /s/. Ligeledes for /s/, 

som primært substitueres med /d/ i de tidlige aldre og primært af /t/ 

i de sene aldre fra 2;0.5 og frem. For /k/ er tendensen lidt 

anderledes, da begge børn viser tendens til, at /k/ først substitueres 

af /g/ og efterfølgende af /t/, men det er ikke i samme aldre, at de 

viser samme tendenser, det er over tid.  

 

4. At der forekommer én primær proces frem til den alder, hvor fonemet vurderes at 

være tilegnet. Efter tilegnelsen forekommer den ganske få gange.  

Det omhandler /v/ som primært substitueres af /b/, /p/ som 

primært substitueres af /b/ og /g/ som primært substitueres af /d/. 

Endvidere /h/ og /n/ som udelades.  

 

5. At der forekommer en primær fejlproces frem til alderen hvor fonemet vurderes at 

være tilegnet. Efter denne alder forekommer der en anden fejlproces.  

Det omhandler /f/, som frem til alderen for tilegnelse substitueres af 

/b/ og herefter substitueres af /v/. Ligeledes /d/, som frem til 

alderen for tilegnelse primært substitueres af /g/ og herefter primært 

substitueres af /t/. 

 

I forhold til fejlprocesser ser vi ud fra vores analyse, at de forekommer, og at de derfor 

også må medregnes som en faktor i den fonologiske tilegnelse. Da de ikke forekommer 

for alle fonemer, giver det dog ikke mening udelukkende at bygge en 

tilegnelsesrækkefølge på undertrykkelse af processer. Til gengæld giver det mening at 

medregne dem som en faktor i tilegnelsen for de enkelte fonemer, i samspil med 

korrekthedsprocenten. Endvidere indikerer disse grupperinger, at der, for de fornemer, 

hvor der forekommer fejlprocesser, i højere grad er tale om flere fejlprocesser, og for 

nogle en udvikling i disse, end der er tale om én fejlproces.  

4.2.3 Samlede tendenser for alderen for tilegnelse og 

korrekthedskurverne.  

Når man umiddelbart ser på de 16 diagrammer, så viser der sig en samlet tendens for de 

to børn til, at korrekthedsprocenten fra en given alder stiger og generelt set når over 
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80% inden alderen 4;0.5. Dette med undtagelse af /k/, /t/, /r/ og /s̋j/, som ved alderen 

4;0.5 fortsat ikke viser et generelt billede af en stabil korrekthedskurve over 80 %.  

 

Tilegnelseskurverne viser også nogle tendenser i forhold til udviklingen af 

korrekthedsprocenten.  

Vi ser her 2 primære tendenser. Den ene gruppe består af fonemerne /m b 

n d g l v/. Tendenser inden for denne gruppe er, at de alle starter med at have en høj 

korrekthedsprocent fra første gang, de produceres, og gennem hele forløbet ikke 

kommer under 50% korrekte. Det gælder for fonemerne /m/, /b/, /d/ og /l/, at de første 

produktioner ligger over de 80% korrekte, /n/ ligger lige på grænsen med 75% korrekte. 

/g/ afviger også lidt, idet der ikke er en samlet tendens til at den ligger over 80% 

korrekte fra første produktion, da barn2 starter med 40% korrekte, men kurven stiger 

dog hurtigt herefter til 100% korrekte og derfor hænger dette fonem sammen med 

denne gruppe. Tilbage er så  /v/, som er lidt svær at placere. Det gælder for /v/, at den i 

de første produktioner har en korrekthedsprocent på over 80%. Det, der gør, at den 

afviger fra den første gruppe er, at den falder helt ned til 0% korrekte, selvom der 

forekommer produktioner; det er ikke noget, der sker for de andre i gruppen.  

Den anden gruppe består af fonemerne /h/, /f/, /j/, /s/, /p/, /t/ og /k/. Hos 

disse fonemer ses en tendens til, at der ses en gradvis udvikling i korrekthedsprocenten. 

Fonemerne i denne grupper har alle under 80% korrekte ved de første produktioner, og 

herefter ses en gradvis stigning til over de 80% korrekte.  

Det gælder for /r/ og /s̋j/, at børnene ikke begge stiger til over 80% 

korrekte, og de kan derfor ikke placeres i nogen af grupperne.  

 

Korrekthedskurverne præsenteres i det efterfølgende i grupper i forhold til, i hvilken 

alder fonemerne viser tendens til at være tilegnet. Endvidere i forhold til, om der ses 

lignende tendenser for korrekthedskurverne, som beskrevet ovenfor. Når man 

umiddelbart kigger på kurverne, kan man som sagt se en tendens til, at de på et 

tidspunkt stiger og ligger stabilt på over 80%, men samtidig ser man også, at en del af 

kurverne i en tidligere alder opnår en form for stabilitet, som vækker interesse og indgår 

i en diskussion af tilegnelsestidspunktet. 

Følgende figur 6 illustrerer, for de enkelte fonemer, fra hvilken alder de opnår en stabil 

korrekthedsprocent på over 80%. Nogle fonemer forekommer 2 gange, hvoraf det ene 

står i parentes. Parentesen er et udtryk for at fonemet fra denne alder opnår denne 
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stabilitet, men på et senere tidspunkt dykker til under de 80%. I den senere alder hvor 

fonemet er angivet uden parentes, er det så stabilt. 

 
Figur 6. Figuren viser for hvert af de 16 fonemer fra hvilken alder de opnår en stabil korrekthedskurve på over 
80%. 5 fonemer fremgår 2 gange, men den ene gang i parentes. Parentesen angiver at disse 5 fonemer herfra i 
en periode har vist en stabil korrekthedsprocent på over 80%, men inden den angivne alder for tilegnelse har 
vist et dyk i kurven til under 80 %. Der mangler 4 fonemer /k/, /t/, /r/ og /s̋j/, disse har ikke en stabil 
korrekthedsprocent i vores data. 
 

Der er en samlet tendens til at /m/ og /b/ er de første fonemer som viser en stabil 

korrekthedsprocent over 80. I 1;9.12 udviser /n/ første gang en stabil 

korrekthedsprocent. /m/ og /b/ viser meget stabile korrekthedskurver, som indikerer, at 

fonemerne er tilegnet allerede i henholdsvis alderen 1;4.9 og 1;4.23. For /n/ er den dog 

først stabil ved 1;9.12. Disse fonemer præsenteres sammen, da de stort set kun 

produceres korrekt lige fra den første gang, de forekommer i datasættet, og dermed 

ligner kurverne meget hinanden.  

/d/, /v/ og /h/ viser alle en stabil korrekthedsprocent på over 80% fra 

alderen 2;0.5, samtidig har yderligere 3 fonemer en stabil periode fra denne alder /g/, /l/ 

og /k/. I det efterfølgende præsenteres /d/ sammen med /g/, da disse udviser samme 

tendenser i korrekthedskurven. Desuden indgår de ofte i substitution af hinanden. /v/, 

/h/ og /l/ præsenteres i det efterfølgende sammen, da de viser samlede tendenser til at 

være tilegnet i denne alder og har nogle andre fælles tendenser.  

Tilegnelsen af /f/ og /j/ præsenteres sammen, da de begge viser tendens til 

at være tilegnet i alderen 2;3.17. Endvidere ses der en fælles tendens for deres 

korrekthedskurver. 

/s/ har fra alderen 3;0.16 en stabil korrekthedsprocent over 80% og 

præsenteres for sig selv, da den udviser nogle særlige tendenser som ikke kan sidestilles 

med andre fonemer. 

Tilegnelsen af /p/ viser i alderen 4;0.5 tendens til at have en 

korrekthedskurve på over 80%. Endvidere er der tendens til, at /t/, /k/, /r/, /s̋j/ er de 
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sidst tilegnede fonemer, da de endnu ikke i alderen 4;0.5 viser en stabil 

korrekthedsprocent på over 80%. For /r/, /s̋j/ gælder det, at de har en meget ustabil 

korrekthedsprocent og er de to mindst producerede fonemer. De præsenteres derfor 

sammen. Tilegnelsen af /p/, /t/ og /k/ præsenteres sammen, da alle tre fonemer viser 

tendens til fortsat ikke at være tilegnet i alderen 4;0.5. Dette fordi /p/ ikke viser en 

overbevisende korrekthedsprocent i 4;0.5. Endvidere ses der nogle generelle tendenser 

for deres korrekthedskurver, hvor der er de største sammenfald for /p/ og /k/, som 

begge er angivet i parentes i tidligere aldre, da de viser denne stabile tendens. I forhold 

til tendenser for fejlprocesser ses der til gengæld sammenfald mellem /k/ og /t/.  

4.3 Diagrammerne 

I det følgende præsenteres tilegnelsen af de 16 initiale konsonantfonemer: 

 

/p t k b d g f s h v m n l r j s̋j/ 

 

Hvert fonem præsenteres i det efterfølgende i ét diagram, som illustrerer udviklingen i 

korrekthedsprocenten i alderen 1;2.16 – 4;0.5 for begge børn. Børnenes resultater 

præsenteres ikke i to separate diagrammer, da fokus er på samlede tendenser. Omvendt 

er resultaterne heller ikke samlet under ét, da det er interessant, om børnene generelt 

set følger den samme udvikling. Datasættene for aldrene 1;7.16 og 2;5.27 er kun 3-7 

min., og indgår derfor ikke i diagrammerne, da de meget få data vil forstyrre det 

generelle billede.  

De overvejelser, der har været omkring kriterierne for bedømmelse af, 

hvornår de enkelte fonemer er tilegnet, har været afgørende i forhold til, hvordan 

korrekthedskurverne er beregnet, og hvilke øvrige informationer diagrammerne 

indeholder. 

 

Diagrammerne nedenfor indeholder for hvert fonem informationer om 

korrekthedsprocenten, det samlede antal produktioner og antallet af leksemer for hvert 

barn og inden for hver alder.   

 Korrekthedsprocenten er beregnet som et ligevægtet gennemsnit. Dette for 

at undgå, at overproducerede leksemer kommer til at påvirke korrekthedsprocenten i for 

stor en grad. Korrekthedsprocenterne udregnes derfor først ud fra hvert leksem, og disse 

lægges herefter sammen og divideres med det samlede antal leksemer inden for hver 

alder for hvert barn. Udregningen af korrekthedsprocenten for hvert fonem fordelt over 
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leksemer inden for hver alder kan ses i bilag 5.1 til 5.16. Korrekthedsudviklingen er 

illustreret i et kurvediagram.  

 Det samlede antal produktioner er vist i søjlediagram og medtaget for at 

give et indtryk af, hvor mange eller hvor få produktioner, beregningen baserer sig på. 

Som forklaret indledningsvis, er der meget stor forskel på det samlede antal produktioner 

for de enkelte fonemer. Det er derfor relevant, at man, når man anskuer udviklingen i 

korrekthedsprocenten, samtidig kan få et indtryk af, om korrekthedsprocenten generelt 

set beror på meget få produktioner. Dette gør sig eksempelvis gældende for /s̋j/, der i alt 

i datasættet kun produceres 7 gange. Endvidere er det interessant at afdække, om 

børnene følger den naturlige stigning i antal produktioner i takt med, at de bliver ældre. 

 Antallet af leksemer, som antallet af produktioner i hver søjle dækker over, 

er også angivet, da antallet af produktioner ikke i sig selv illustrativt nok. Der er forskel 

på at have 20 af 20 korrekte produktioner i samme leksem og 20 af 20 korrekte 

produktioner i 20 forskellige leksemer. Der er ved udregning af korrekthedsprocenten 

som sagt taget højde for overproduktion af samme leksem, men det er ikke direkte 

illustreret i diagrammerne. Det er absolut relevant, men vil fremstå mere forvirrende end 

illustrativt i diagrammet, som i forvejen indeholder mange resultater. Overproduktioner 

vil blive kommenteret der, hvor det er relevant/udpræget.  

 

I forhold til aldrene er der ikke jævn spredning på vores data, men det fremgår ikke af 

diagrammet, udover at aldrene er noteret i år, måneder og dage. Udgangspunktet er, at 

optagelserne ligger med en måneds mellemrum, og det gør de også fra alderen 1;2.16 – 

1;5.10, men derefter er der et spring på 3 måneder til 1;8.15. Herfra er der igen 

optagelser hver måned frem til 1;10.17 hvorefter der er et spring på 2 måneder til 

alderen 2;0.5. Herefter er optagelserne meget spredt med undtagelse af 2;3.17 – 2;4.27 

som ligger med en måneds mellemrum. 3;0.5 er 5 måneder efter, og 4;0.5 er med et 

helt års mellemrum. Optimalt set skulle der have været en optagelse for hver måned, da 

det måske ville have givet et mere stabilt billede, men vi anser ikke disse spring i alder 

for at have den store indflydelse på det generelle billede. Der er tale om udvikling over 

tid.  

 

I forhold til den efterfølgende gennemgang af tilegnelseskurverne beskrives resultaterne 

indledningsvis for hvert fonem separat, ud fra det diagram, som illustrer udviklingen over 

tid i forhold til korrekthedsprocenten, antal produktioner og antal leksemer. Efterfølgende 

analyseres resultaterne i forhold til forekomst af fejlproduktioner og alder for tilegnelse 

for fonemerne, og de samlede tendenser fremhæves. For en oversigt over alle 
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fejlproduktionerne henvises til bilag 6. Når diagrammerne beskrives er det med henblik 

på at fremhæve samlede tendenser, og derfor lægges der kun vægt på det enkelte barn, 

når der forekommer særligt markante afvigelser. 

4.3.1 Tilegnelsen af /m/, /b/ og /n/ 

Fonemerne /m/, /b/ og /n/ præsenteres sammen da de som beskrevet ovenfor udviser 

ensartede tendenser i tilegnelsen. Derudover udviser de alle tre en stabil 

korrekthedsprocent, før tidspunktet, hvor børnene producerer 3 leksemer inden for det 

pågældende fonem. 

4.3.1.1 Tilegnelsen af /m/ 

Der er i alt 880 produktioner med initialt /m/, disse er fordelt på 32 forskellige leksemer 

for de to børn. Se bilag 5.1 for en oversigt over alle rådata der danner grundlag for 

diagrammet med udregningen af det ligevægtet gennemsnit ud fra leksemerne, samt en 

præcisering af de konkrete ord inden for hvert leksem der er registreret med initialt /m/ i 

de forskellige aldre. 
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Diagram 1. Kurverne viser for hvert barn antal korrekte produktioner i procent, regnet ud efter et ligevægtet 
gennemsnit, for hver af de 13 aldre. Kurverne kan aflæses på y-aksen til venstre, og aldrene er angivet 
kronologisk på x-aksen i år, måneder og dage (fx 1;2.16: 1 år, 2 måneder og 16 dage). Søjlerne viser for hvert 
barn det samlede antal produktioner af intenderede ord med initialt /m/ for hver alder. Antal produktioner 
aflæses på y-aksen til højre. I hver søjle er der derudover angivet hvor mange leksemer produktionerne 
dækker over, som hænger sammen med y-aksen til højre.  
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Diagram 1 viser udviklingen over tid for fonemet /m/ i forhold til korrekthedsprocent, 

antal produktioner og leksemer. Korrekthedskurverne er meget ens for de 2 børn, som 

begge har produktioner med initialt /m/ fra alderen 1;4.9, og herefter en stabil 

korrekthedsprocent på 99 – 100%. Antallet af produktioner stiger overordnet med 

alderen og det gør ligeledes antallet af leksemer. Dog med undtagelse af aldrene 1;5.10 

og 4;0.5, men dette tilskrives at disse optagelser er kortere end de andre.   

 

Begge børn har, som tidligere nævnt, deres første produktion med initialt /m/ i alderen 

1;4.9. Her har barn1 14 produktioner af 1 leksem ’mere’, hvor barn2 har 7 produktioner 

fordelt over 2 leksemer ’mor’ og ’mere’. Fra deres første produktioner i 1;4.9 og frem til 

alderen 1;9.12 ligger korrekthedskurven helt stabilt på 100% for begge børn. Antallet af 

produktioner svinger meget for børnene, men der sker dog en øgning af i antallet af 

leksemer. I 1;4.9 og 1;4.23 producerer begge børn 1-2 leksemer og fra 1;5.10 

producerer begge børn mere end 3 leksemer, hvor barn1 har 9 produktioner fordelt over 

5 leksemer, barn2 har 6 produktioner fordelt over 3 leksemer. I 1;8.15 har barn1 60 

produktioner fordelt over 4 leksemer, hvor barn2 har 50 produktioner fordelt over 3 

leksemer.  

Der er i denne periode tale om mange produktioner af meget få leksemer, 

hvor ’mere’ er det leksem, der produceres flest gange af begge børn i aldrene 1;4.9, 

1;4.23 og 1;8.15. Antallet af produktioner er fordelt mere ligeligt på leksemerne i 

alderen 1;5.10, men samlet set er der for begge børn tale om i alt kun 7 leksemer for 

disse 4 aldre. For aldrene 1;4.9 og 1;4.23 udgør ’mere’ stort set alle produktioner for 

begge børn. For barn1 udgør ’mere’ 14 af 14 produktioner i alderen 1;4.9, og 14 af 15 i 

alderen 1;4.23, hvor der herudover er 1 produktion af leksemet ’mad’. For barn2 udgør 

’mere’ 6 af 7 produktioner i alderen 1;4.9, og 32 af 32 i alderen 1;4.23. Derudover udgør 

’mere’ i alderen 1;8.15, 37 af 60 produktioner for barn1 og 24 af 50 produktioner for 

barn2. I alderen 1;8.15 udgør også ’min’ en stor del af produktionerne, 14 af 60 for 

barn1 og 15 af 50 for barn2.   

 

I alderen 1;9.12 og 1;10.17 falder antallet af produktioner for begge børn i forhold til 

antallet af produktioner i alderen 1;8.15. Leksemantallet stiger til 8 for barn1 i 1;9.12, 

men falder igen til 3 i 1;10.17. Barn2 forbliver på 3 og 4 producerede leksemer i de to 

aldre. Begge børn har i disse aldre 1 fejlproduktion hver, begge i leksemet ’jeg’ (barn1 

’mit’, barn2 ’mig’). Barn1 har i 1;10.17 i alt 34 produktioner fordelt over 3 leksemer, 

hvoraf leksemet ’jeg’ produceres 18 gange, barn2 har i 1;9.12 31 produktioner fordelt 

over 4 leksemer, hvoraf ’jeg’ produceres 23 gange. 
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I aldrene 2;0.5 til 4;0.5 stiger antallet af leksemer igen og ligger mellem 7 og 11 for 

barn1 og 5 og 14 for barn2. Korrekthedskurven ligger stabilt på 100% for barn2 i hele 

denne periode, mens barn1 har endnu en fejlproduktion i 3;0.16. Her har hun 84 

produktioner fordelt over 10 leksemer, hvoraf der forekommer 1 fejl ud af 17 

produktioner af leksemer ’jeg’, fejlen forekommer i ordet ’mine’ (pron.). 

 

Hvad angår fejlproduktionerne af /m/, er der tale om substitution af /m/ med /b/ i 2 

tilfælde: barn1 i 3;0.16 og barn2 i 1;9.12. Derudover substituerer barn1 med [w] i 

1;10.17.  

4.3.1.2 Tilegnelsen af /b/ 

Der er i alt 178 produktioner med initialt /b/, disse er fordelt på 33 forskellige leksemer 

for de to børn. Se bilag 5.2 for en oversigt over alle rådata der danner grundlag for 

diagrammet med udregningen af det ligevægtet gennemsnit ud fra leksemerne, samt en 

præcisering af de konkrete ord inden for hvert leksem der er registreret med initialt /b/ i 

de forskellige aldre. 
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Diagram 2. Viser udviklingen af fonemet /b/. Kurverne viser for hvert barn antal korrekte produktioner i 
procent, regnet ud efter et ligevægtet gennemsnit, for hver af de 13 aldre. Kurverne kan aflæses på y-aksen til 
venstre, og aldrene er angivet kronologisk på x-aksen i år, måneder og dage (ex. 1;2.16: 1 år, 2 måneder og 
16 dage). Søjlerne viser for hvert barn det samlede antal produktioner af intenderede ord med initialt /b/ for 
hver alder. Antal produktioner aflæses på y-aksen til højre. I hver søjle er der derudover angivet hvor mange 
leksemer produktionerne dækker over, som hænger sammen med y-aksen til højre.  
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Diagram 2 viser udviklingen over tid for fonemet /b/ i forhold til korrekthedsprocent, 

antal produktioner og leksemer. Overordnet set stiger kurverne kraftigt for begge børn 

fra deres første produktioner, for barn1 i 1;4.9 og barn2 i 1;4.23. Her stiger 

korrekthedsprocenten til 100% og ligger herfra stabilt over 80% for begge børn. Dog har 

begge børn et mindre fald i alderen 2;3.16. Dermed ligner kurverne for 

korrekthedsprocenten af /b/ meget hinanden.  

 

De to børns første produktioner med initialt /b/ ligger tidsmæssigt tæt op ad hinanden, 

idet barn1 har den første produktion med initialt /b/ i alderen 1;4.9, og barn2 i alderen 

1;4.23, dvs. der er kun 14 dage imellem. Barn1 har her i alt 2 produktioner fordelt på 2 

leksemer, ’baby’ og ’bold’, barn2 har 1 produktion af leksemet ’bøh’ (interj.).  

Fra de første produktioner og indtil alderen 2;0.5 har barn1 2 mindre 

udsving i kurven, hvor barn2 i hele denne periode har 100% korrekte. I alderen 1;4.23 

har barn1 i alt 9 produktioner fordelt over 3 leksemer. Hun har her 1 fejlproduktion ud af 

6 produktioner af leksemet ’baby’, hvilket giver en korrekthedsprocent på 94%. I alderen 

1;8.15 har barn1 i alt 8 produktioner fordelt over 2 leksemer, heraf har hun 7 

produktioner af leksemet ’baby’, hvoraf 2 er fejlproduktioner, og hun har dermed en 

korrekthedsprocent på 86%. I denne periode stiger antallet af leksemer også gradvist fra 

1 produceret leksem ved de første produktioner til 8 og 7 i 2;0.5 for henholdsvis barn1 

og barn2. 

Kurverne for begge børn viser et fald i alderen 2;3.17. Barn1 når her en 

korrekthedsprocent på 80%, , antallet af produktioner falder til i alt 7 produktioner og 

antallet af leksemer falder også, til 5 leksemer. Fejlproduktionen forekommer i leksemet 

’bare’ (adv.). Barn2 har i samme alder her en korrekthedsprocent på 87% med i alt 17 

produktioner fordelt over 9 leksemer, her forekommer der 1 fejl i leksemet ’bog’ der 

produceres 3 gange i alt. Derefter har begge børn en konstant korrekthedsprocent på 

100%, indtil alderen 4;0.5. I 2;4.27 ses et fald i antallet af produktioner og leksemer, 

her har barn1 3 produktioner fordelt på 2 leksemer, og barn2 har 3 produktioner fordelt 

på 3 leksemer. I  3;0.16 ligger leksemantallet  på henholdsvis 5 for barn1 og 4 for barn2 

og i 4;0.5 producerer de begge 4 leksemer. 

Barn1 har flere udsving i korrekthedskurven end barn2, men begge kurver 

holder sig hele tiden over 80% korrekte og ligger dermed fra første produktion stabilt.  

 

Der er ikke mange fejlproduktioner med initialt /b/, der  forekommer 5 fejl hos barn1 og 

1 fejl hos barn2. Barn2 laver en enkelt substitution med /d/ i alderen 2;3.17, dette er en 



  

Fonologisk tilegnelsesrækkefølge af enkeltstående ordinitiale konsonantfonemer på dansk 

   

 

   
102

substitution, som også ses hos barn1 én gang i 1;8.15. Derudover laver barn1 3 

substitutioner med 3 forskellige fonemer: /p/ i 1;4.23, /m/ i 1;8.15 og /f/ i 2;3.17, og en 

enkelt udeladelse i 1;7.16.  

4.3.1.3 Tilegnelsen af /n/ 

Der er i alt 239 produktioner med initialt /n/, disse er fordelt på 20 forskellige leksemer 

for de to børn. Se bilag 5.3 for en oversigt over alle rådata der danner grundlag for 

diagrammet med udregningen af det ligevægtet gennemsnit ud fra leksemerne, samt en 

præcisering af de konkrete ord inden for hvert leksem der er registreret med initialt /n/ i 

de forskellige aldre. 
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Diagram 3. Viser udviklingen af fonemet /n/. Kurverne viser for hvert barn antal korrekte produktioner i 
procent, regnet ud efter et ligevægtet gennemsnit, for hver af de 13 aldre. Kurverne kan aflæses på y-aksen til 
venstre, og aldrene er angivet kronologisk på x-aksen i år, måneder og dage (ex. 1;2.16: 1 år, 2 måneder og 
16 dage). Søjlerne viser for hvert barn det samlede antal produktioner af intenderede ord med initialt /n/ for 
hver alder. Antal produktioner aflæses på y-aksen til højre. I hver søjle er der derudover angivet hvor mange 
leksemer produktionerne dækker over, som hænger sammen med y-aksen til højre.  
 
Diagram 3 viser udviklingen over tid for fonemet /n/ i forhold til korrekthedsprocent, 

antal produktioner og leksemer. Overordnet set er kurven for barn1 og barn2 forskellige 

indtil alderen 1;9.12, idet barn2 ikke har nogen produktioner mellem 1;3.4, hvor hun har 

sin første produktion, og indtil 1;9.12. Herfra har de begge produktioner af initialt /n/, og 

der forekommer kun et enkelt udsving i korrekthedsprocenten ned under de 80% 
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korrekte, nemlig i alderen 2;0.5, hvor barn1 har 75% korrekte, og herefter holderbegge 

kurver sig stabilt over de 80%, på mellem 98 og 100% korrekte. 

 

Barn2 har sin første produktion med initialt /n/ i 1;3.4 og barn1 sin første produktion 

med initialt /n/ i alderen 1;4.23, hvilket er 1 måned efter barn2. Barn2 har i 1;3.4 1 

produktion af leksemet ’nam’ (interj.), som produceres korrekt. Herefter har barn2 ikke 

nogen produktioner med initialt /n/ før alderen 1;9.12. Barn1’s første produktion er i 

alderen 1;4.23, hun har her 4 produktioner af 1 leksem ’negle’, som produceres korrekt i 

3 tilfælde, dermed har hun 75% korrekte. Efter de første produktioner stiger kurven til 

100% i 1;5.10 med 3 produktioner af 1 leksem ’negle’. I 1;8.15 falder kurven lidt til 95% 

korrekte med 21 produktioner af 1 leksem ’nam’ (interj.), hvori der forekommer 1 fejl. 

 

Barn2 producerer i 1;9.12 igen leksemer med initialt /n/, her har hun 2 produktioner af 2 

leksemer: ’neglelak’ og ’ned’. Disse produceres begge korrekt, hvorfor kurven stiger til 

100%. Kurven for korrekthedsprocenten for barn2 forbliver herfra stabilt over de 80% 

korrekte. I 1;9.12 stiger kurven for barn1 til 100% korrekte med 1 produktion af ’nu’ 

(adv.). Barn1’s korrekthedsprocent forbliver på 100% i 1;10.17, her stiger samtidig 

antallet af leksemer fra før 1 til nu 4 leksemer: ’ned’, ’næse’, ’nam’ og ’negle’. Barn2s 

kurve falder lidt i 1;10.17 til 94% korrekte, barn2 øger her også antal leksemer fra 1-2 

til nu 4 leksemer. Barn2 har 26 produktioner fordelt over 4 leksemer ’næse’, ’nu’, ’negle’ 

og ’neglelak’. I 2;0.5 falder kurven for barn1 til 75% korrekte. Her har barn1 i alt 9 

produktioner fordelt over 4 leksemer ’neglelak’, ’næse’, ’nu’ og ’nogen’, hvoraf ’nogen’ 

ikke produceres korrekt. Barn2 derimod stiger lidt i procentvise korrekte i 2;0.5 til 100% 

med 7 produktioner fordelt over 4 leksemer ’nu’, ’neglelak’, ’ned’ og ’nogen’. Barn2 har 

fra 2;0.5 og frem til 4;0.5 100% korrekte og i denne periode stiger antallet af 

produktioner gradvist, leksemantallet falder dog i 2;3.17 til 2 leksemer, men forholder 

sig herefter på 5-6 leksemer. I 2;3.17 stiger korrekthedsprocenten til 100% for barn1 

med 6 produktioner fordelt over 3 leksemer. Herfra forholder kurven sig stabilt over de 

80%, og i denne periode stiger antallet af såvel produktioner som leksemer gradvist for 

barn1 med 11 produktioner og 4 leksemer i 2;4.27 og 29 produktioner og 5 leksemer i 

3;0.16. 

 

Kigger man på de fejlproduktioner, som forekommer for /n/, gør det sig gældende, at der 

generelt ikke forekommer særlig mange fejlproduktioner: barn 1 har i alt 4 

fejlproduktioner og barn2 i alt 3 fejlproduktioner. Der er dog en lille tendens til, at når 

der forekommer fejl, er der tale om udeladelse af /n/, dette forekommer i 4 ud af 7 
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fejlproduktioner. Derudover er der nogle substitutioner med /g/ og /d/ for barn1 og /h/ 

for barn2. Det er dog bemærkelsesværdigt, at substitutionerne for barn1 forekommer 

kronologisk senere end udeladelserne: udeladelserne forekommer i alderen 1;4.23 og 

1;8.15, mens substitutionerne forekommer i alderen 2;0.5 og 3;0.16. Dette gør sig ikke 

gældende for barn2, for her forekommer substitution med /h/ i 1;10.17, i samme alder, 

hvor der forekommer udeladelser af /n/ i samme leksem. 

4.3.1.4 Analyse /m/, /b/ og /n/ 

Tilegnelseskurverne for /m/, /b/ og /n/ ligner hinanden meget. Der er tale om, at fra de 

produceres første gang, har de en meget høj korrekthedsprocent, og de forbliver alle 

stabilt over en korrekthedsprocent på 80, med undtagelse af /n/ som udviser et enkelt 

dyk under 80 for barn1 ved alder 2;0.5. /m/ har den højeste korrekthedsprocent, da den 

aldrig falder til under 99% korrekte og kun har 3 fejlproduktioner, hvor /b/ falder til 80% 

korrekte og har 6 fejlproduktioner og til sidst har vi /n/ som har et enkelt fald til 75% 

med 1 fejlproduktion.  /m/ og /b/ er de fonemer, som optræder tidligst i tilegnelsen, idet 

de produceres fra omkring alderen 1;4.9, dog optræder /b/ først i 1;4.23 for barn2, men 

dette er dog kun 14 dage efter, herudover bliver også /d/ produceret tidligt.  

 

Idet korrekthedsprocenten fra første produktion er over 80 for /m/ og /b/, kan man 

konkludere, at /m/ og /b/ allerede er tilegnet i den alder, hvor vi ser de første 

produktioner, nemlig i alderen 1;4.9 for /m/ og alderen 1;4.23 for /b/, hvor begge børn 

har deres første produktioner. Denne høje korrekthedsprocent bygger dog på blot 1-2 

leksemer. For begge fonemer er der, for de tidlige aldre, tale om mange produktioner af 

meget få leksemer, hvilket delvist er i de aldre, som i henhold til afsnit 2.2 er 

kendetegnet ved at være et særligt stadie i den fonologiske tilegnelse. På baggrund af 

dette lave leksemantal og af, at de ifølge teorien endnu ikke har påbegyndt den egentlige 

fonologiske tilegnelse, kan tilegnelsen ikke fastlægges i disse tidlige aldre, da det er 

usikkert, hvorvidt børnene kan overføre fonemet til andre leksemer. Hvis vi i stedet 

bruger kriteriet, at børnene skal have produceret 3 forskellige leksemer, kan man 

fastsætte /m/ til at være tilegnet ved 1;5.10 og /b/ i 1;9.12. For /m/ gør det sig dog 

indtil alderen 1;9.12 gældende, at leksemerne stadig ligner ordene i det tidlige stadie, 

som fx ’mere’, ’mor’ og ’min’, og at børnene også først derefter producerer minimum 2 

nye leksemer i forhold til de helt tidlige aldre.  

Ud fra denne analyse af ord, som produceres i de tidlige aldre, tyder det 

ikke på, at børnene begynder at være mere produktive i deres ordbrug og dermed være 
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ovre det tidlige stadie i den fonologiske tilegnelse, før i alderen 1;9.12. Derfor fastlægger 

vi /m/ og /b/ til at være tilegnet i 1;9.12. 

Vi ser derudover en sammenhæng mellem tilegnelsen af /b/ og 

substitutioner med /b/ hos andre fonemer, da fonemerne /v/ og /f/ indtil alderen 1;9.12 

primært substitueres af /b/. Herefter ændres substitutionerne for begge fonemer til at 

omhandle andre fonemer end /b/. 

 

For tilegnelsen af fonemet /n/ er der dog nogle andre forhold, som spiller ind i forhold til, 

hvornår fonemet er tilegnet. For at fastlægge, hvornår /n/ er tilegnet for begge børn, 

skal vi kigge nærmere på udsvinget for barn1 i alderen 2;0.5, hvor korrekthedsprocenten 

falder til 75% korrekte, for, hvis den ikke havde gjort det, ville /n/ uden problemer 

kunne siges at være  tilegnet i alderen 1;9.12. Barn2 har, som allerede beskrevet, fra 

alderen 1;9.12 og helt frem til 4;0.5 en korrekthedsprocent, som ligger stabilt over de 

80. Faldet for barn1 i kurven i 2;0.5 afspejler, at der ud af 4 producerede leksemer var 

ét, der blev fejlproduceret.  /n/ blev substitueret med /g/. Dette leksem forekom kun én 

gang, så det betyder, at korrekthedsprocenten falder med en fjerdedel til 75%. Det 

leksem, hvori der forekommer fejlproduktion, er et nyt leksem, men barn1 producerer i 

samme optagelse, 2;0.5, et andet nyt /n/-leksem korrekt. Denne fejlproduktion menes 

dog at være et tilfælde nærmere end en tendens, da denne substitutionsfejl kun 

forekommer i dette ene tilfælde. Dette underbygges yderligere af, at den mest 

fremtrædende fejlproces, for begge børn, er udeladelse af /n/, hvilket forekommer i 4 ud 

af 7 fejlproduktioner, de sidste 2 fejlproduktioner er substitutioner er med henholdsvis 

/d/ og /h/. Vi kan dog heller ikke fastlægge tilegnelsen til at være i 1;9.12, da børnene 

indtil alderen 1;10.17 kun producerer 1-2 leksemer. Men i alderen 1;10.17 producerer 

begge børn flere end 3 leksemer (5-6). 

 

Tilegnelsen af /n/ fastlægges hermed til 1;10.17. 

 

I forhold til tilegnelse af /n/ er det også værd at bemærke den pause, der er, mellem 

barn2s første produktion i 1;3.4 og den efterfølgende som kommer først 6 måneder 

senere, i 1;9.12. Barn1 derimod har produktioner også i de mellemliggende aldre, og 

disse er næsten alle korrekte. Dog forekommer der ikke så mange produktioner i denne 

periode, undtagelsen er i 1;8.15 hvor barn1 har 20 produktioner af det samme ene 

leksem. Denne pause får dog ingen indflydelse på tilegnelsestidspunktet, da barn1 i den 

periode, hvor barn2 ikke har nogen produktioner, kun producerer 1 leksem. 
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Det er bemærkelsesværdigt, dels, at der er så få fejlproduktioner af /m/, men også, at 

de få fejlproduktioner, som forekommer for børnene, forekommer i aldre lige umiddelbart 

efter hinanden. Derudover er det interessant, at det er i det samme leksem ’jeg’ (mig), 

at de har deres fejlproduktioner, dette er måske ikke så underligt da dette leksem har en 

meget høj forekomst i produktionerne med initialt /m/. 

 

Den eneste fejlproces, vi har fundet i produktionen af /b/, er substitution med /d/, denne 

forekommer dog kun 1 gang hos hvert barn og kan dermed ikke siges at være en klar 

fejlproces. Dog kan man se, at barn1 har en tendens til at substituere /b/ med andre 

labialer, da 3 ud af 5 fejlproduktioner (der er 1 fejlproduktion i 1;7.16 som ikke er med i 

diagram 2) er til en anden labial, idet hun substituerer med /p/, /f/ og /m/. Derudover er 

det interessant, at 3 ud af 5 af fejlproduktionerne er af leksemet ’baby’, der er dog ingen 

tendens inden for fejlproduktioner af leksemet. 

4.3.2 Tilegnelsen af /d/ og /f/ 

Fonemerne /d/ og /g/ præsenteres sammen, selvom de ikke tilegnes i samme alder, fordi 

der ses fælles tendenser mellem disse to fonemer. Desuden indgår de ofte i substitution 

af hinanden (se afsnit 4.5.3). 

4.3.2.1 Tilegnelsen af /d/ 

Der er i alt 1484 produktioner med initialt /d/, disse er fordelt på 25 forskellige leksemer 

for de to børn. Se bilag 5.4 for en oversigt over alle rådata der danner grundlag for 

diagrammet med udregningen af det ligevægtet gennemsnit ud fra leksemerne, samt en 

præcisering af de konkrete ord inden for hvert leksem der er registreret med initialt /d/ i 

de forskellige aldre. 
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Diagram 4. Viser udviklingen af fonemet /d/. Kurverne viser for hvert barn antal korrekte produktioner i 
procent, regnet ud efter et ligevægtet gennemsnit, for hver af de 13 aldre. Kurverne kan aflæses på y-aksen til 
venstre, og aldrene er angivet kronologisk på x-aksen i år, måneder og dage (ex. 1;2.16: 1 år, 2 måneder og 
16 dage). Søjlerne viser for hvert barn det samlede antal produktioner af intenderede ord med initialt /d/ for 
hver alder. Antal produktioner aflæses på y-aksen til højre. I hver søjle er der derudover angivet hvor mange 
leksemer produktionerne dækker over, som hænger sammen med y-aksen til højre.  
 

Diagram 4 viser udviklingen over tid for fonemet /d/ i forhold til korrekthedsprocent, 

antal produktioner og leksemer. Overordnet set ligner korrekthedskurverne af initialt /d/ 

for de to børn forholdsvis meget hinanden. Der er fra den første produktion af leksemer 

med initialt /d/ en høj korrekthedsprocent for begge børn. Dog forekommer der hos 

barn1 flere udsving end hos barn2. Den største forskel forekommer i 1;8.15. 

Korrekthedsprocenten viser her et fald til 61 for barn1, hvor barn2 også har et fald i 

korrekthedsprocenten, men kun ned til 88%. 

 

Barn1 har de første produktioner med initialt /d/ allerede i alderen 1;2.16, hvilket er 2 

måneder tidligere end barn2, der har den første produktion med initialt /d/ i alderen 

1;4.9. Ved de første produktioner har barn1 i alt 4 produktioner fordelt på 2 leksemer: 

’den’, som produceres korrekt 2 ud af 3 gange og ’der’, som produceres korrekt 1 ud af 

1. Dette giver barn1 en korrekthedsprocent på 83%. Da der ikke er nogen produktioner 

med initialt /d/ i denne optagelse, falder kurven efterfølgende til 0% i alderen 1;3.4. I 

alderen 1;4.9 har barn2 sine første produktioner. Her er der 2 produktioner af leksemet 
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’der’, begge korrekte, dvs. 100% korrekt. I samme alder har barn1 også en 

korrekthedsprocent på 100% med 16 produktioner og 2 leksemer ’den’ og ’der’.  

Den fejlproduktion som forekommer for barn1 i 1;2.16 er en substitution 

med /n/.  

 

I 1;4.23 forholder kurven sig stabilt på 100% for barn2, hvor den for barn1 falder til 

76%. I 1;5.10 stiger barn1’s kurve til 89% med 27 produktioner af 2 leksemer: ’den’ og 

’der. Barn2 udviser et mindre fald i kurven til 88% korrekte med8 produktioner af 

leksemet ’den’, hvoraf der fejlproduceres i 1 tilfælde. I 1;8.15 forbliver 

korrekthedsprocenten for barn2 på de 88%, her har hun i alt 34 produktioner af 4 

leksemer: ’den’, ’der, ’dav’ og derover’, hvor hun har fejlproduktioner i ’der’ (4 fejl ud af 

13 produktioner) og ’dav’ (2 fejl ud af 11). I alderen 1;8.15 falder kurven markant for 

barn1 til 61% korrekte. Samtidig med dette fald stiger barn1s antal af leksemer og 

samlet antal produktioner. Der er tale om 64 produktioner fordelt på 4 leksemer ’den’, 

’der’, ’dyne’ og ’du’ (pron.), hvor der forekommer fejl i dem alle. 

 

I perioden fra 1;4.23 til 1;8.15 substituerer begge børn det initiale /d/ med /g/, dette er 

dog langt mere udtalt for barn1 end barn2. Substitution af /d/ med /g/ udgør indtil 

3;0.16 62% af barn1s samlede fejlproduktioner. Dette er den eneste form for 

fejlproduktion, der forekommer ved udsvinget for barn1 i alderen 1;4.23. Barn2 har en 

enkelt substitution med /g/ i alderen 1;8.15. Udsvinget for barn2 i 1;5.10 substitueres 

/d/ af /t/. De fejlproduktioner, som forekommer for barn2 med udsvinget i alderen 

1;8.15 er i 5 ud af 6 tilfælde udeladelse af det initiale /d/, i det sidste tilfælde er der som 

sagt tale om en erstatning med /g/. Barn1 har også en enkelt udeladelse i 1;8.15. 

Derudover substituerer barn1 med /t/ i 1;7.16 og /k/ i 1;5.10. 

 

I alderen 1;9.12 har barn1 en korrekthedsprocent på 97% og ligger her tæt op ad barn2. 

I denne alder har barn1 73 produktioner af 4 leksemer ’den’, ’der’, ’de’ og ’dukke’, hvor 

der kun er fejlproduktioner i ’den’. I 1;10.17 falder korrekthedsprocenten til 75 ; her er 

der 77 produktioner fordelt over 6 leksemer ’den’, ’der, ’du’ (pron.), ’de’, ’dut’ (interj.) og 

’derop’, og der forekommer fejl i 3 leksemer ’den’, ’der’ og ’dut’ (interj.), hvoraf 

sidstnævnte leksem ikke er registreret før. Fra 2;0.5 til 4;0.5 stiger 

korrekthedsprocenten gradvist: 80% korrekte i 2;0.5, 93% korrekte i 2;3.17 , 97% 

korrekte i 2;4.27, 99% i 3;0.16 og 100% i 4;0.5. Samtidig med denne stigning i 

korrekthedsprocenten stiger også antallet af produktioner. Dog forholder leksemantallet 

sig stabilt på mellem 8 og 9. Det er anderledes for barn2. Fra alderen 1;9.12 til 4;0.5 
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forholder kurven sig stabilt på omkring de 100% for barn2. Dog forekommer der i 

alderen 1;10.17, 2;0.5, 2;3.17 og 3,0.16 fejlproduktioner, men disse influerer ikke på 

korrekthedsprocenten i særlig grad, fordi der forekommer mange produktioner, fordelt 

over henholdsvis 5, 10 og 17 leksemer ved disse aldre. Korrekthedsprocenten holder sig 

dermed for barn2 stabilt på 99% -100% fra 1;9.12 til 4,0.5.  

 

Fra alderen 1;9.12 til 4;0.5 er substitution af /d/ med /g/ stadig prominent for barn1, og 

det er også den mest fremtrædende substitution for barn2 i alderen 2;0.5.  Her har 

barn1 4 fejlproduktioner, hvoraf de 3 er substitutioner med /g/, og den sidste er en 

substitution med /t/. I 1;9.12 er der for barn1 en enkelt substitution med /s/. For barn1 

forekommer der mange substitutioner med forskellige fonemer i 1;10.17: her er der 

substitution med /k/, /h/, /l/ og /b/, udover substitution med /g/, som forekommer 15 

gange, dog kun ved tidligere korrekt producerede leksemer. Ved udsvinget i 2;0.5 er der 

også flere forskellige substitutioner med /j/ og /d/ ([C\), derudover er der også her en 

enkelt udeladelse. I 2;3.17 substituerer begge børn med /t/ i et enkelt tilfælde. I 2;4.27 

har barn1 3 substitutioner med /t/, og barn2 har her 1 substitution med /t/ og en enkelt 

substitution med /s/. I 3;0.16 substituerer barn1 /d/ med /g/, /t/ og /n/, og derudover 

har hvert barn en enkelt udeladelse.  

 

Som omtalt i afsnit 4.1.1 er der rigtig mange produktioner med initialt /d/ (1484), Disse 

produktioner fordeler sig dog på kun 25 forskellige leksemer. Op til 1;8.15 fordeler 

produktionerne sig udelukkende på 2 leksemer ’den’ og ’der’. Samtidig med at 

leksemantallet stiger i 1;8.15 har begge børn et fald i korrekthedsprocenten.  

4.3.2.2 Tilegnelsen af /g/  

Der er i alt 170 produktioner med initialt /g/, disse er fordelt på 20 forskellige leksemer 

for de to børn. Se bilag 5.5 for en oversigt over alle rådata der danner grundlag for 

diagrammet med udregningen af det ligevægtet gennemsnit ud fra leksemerne, samt en 

præcisering af de konkrete ord inden for hvert leksem der er registreret med initialt /g/ i 

de forskellige aldre. 
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Diagram 5. Viser udviklingen af fonemet /g/. Kurverne viser for hvert barn antal korrekte produktioner i 
procent, regnet ud efter et ligevægtet gennemsnit, for hver af de 13 aldre. Kurverne kan aflæses på y-aksen til 
venstre, og aldrene er angivet kronologisk på x-aksen i år, måneder og dage (ex. 1;2.16: 1 år, 2 måneder og 
16 dage). Søjlerne viser for hvert barn det samlede antal produktioner af intenderede ord med initialt /g/ for 
hver alder. Antal produktioner aflæses på y-aksen til højre. I hver søjle er der derudover angivet hvor mange 
leksemer produktionerne dækker over, som hænger sammen med y-aksen til højre.  
 

Diagram 5 viser udviklingen over tid for fonemet /g/ i forhold til korrekthedsprocent, 

antal produktioner og leksemer. Indtil alderen 2;0.5 er kurverne overordnet set meget 

forskellige for de to børn. Kurven svinger meget for barn1 indtil 2;0.5 hvor begge børns 

kurver så er over de 80%. Barn2 har en stabil korrekthedsprocent allerede fra 1;9.15, 

hvor den fremad konstant forbliver over de 80% korrekte. I 2;3.17 har barn1 et lille fald 

i korrekthedsprocenten til 75%. Herefter ligner kurverne meget hinanden og er herfra 

begge over de 80%. 

 

Barn1 har den første produktion med initialt /g/ i alderen 1;4.23; barn2 har sin første 

produktion i alderen 1;8.15 hvilket er 4 måneder senere end barn1. I alderen 1;4.23 har 

barn1 1 produktion af leksemet ’gal’. Der forekommer ikke nogen produktioner i alderen 

1;5.10 og derfor falder kurven til 0% i denne optagelse. I 1;8.15 har barn1 igen en 

korrekthedsprocent på 100%. Her har hun 4 produktioner af leksemet ’gynggang’. Barn2 

har som nævnt sin første produktion i alderen 1;8.15,. Her har barn2 en 
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korrekthedsprocent på 40% på baggrund af 5 produktioner af leksemet ’goddag’, hvoraf 

de 2 produceres korrekt. 

I 1;9.12 har barn1 et dyk i kurven. Her har hun 7 produktioner af leksemet 

’gynggang’ (interj.), hvoraf de 4 produceres korrekt, hvilket giver 57% korrekte. I 1;9.12 

stiger korrekthedsprocenten derimod for barn2 til 100%. Dette er dog på baggrund af 

bare 1 produktion af leksemet ’gynggang’ (interj.). I 1;10.17 falder kurven for barn1 til 

0%, dette skyldes dog, at der ingen produktioner forekommer i denne optagelse. I 

1;10.17 forbliver korrekthedsprocenten på 100% for barn2, igen er der dog kun tale om 

1 produktion af 1 leksem ’giv’.  

 

I 2;0.5 ligger kurverne for begge børns korrekthedsprocent meget tæt. Barn1 har 90% 

korrekte og barn2 har 95% korrekte. Samtidig stiger antallet af leksemer også for begge 

børn fra, at de kun har 1 leksem, til nu 5 leksemer og 6 produktioner for barn1 og 5 

leksemer og 16 produktioner for barn2. 

I alderen 2;3.17 falder kurven for barn1 igen til 75%, her har barn1 kun 4 

produktioner fordel over 2 leksemer ’gemme’ og ’giraf’, her forekommer der 1 

fejlproduktion ud af de 2 produktioner af leksemet ’gemme’. På grund af det lille antal 

produktioner påvirkes korrekthedsprocenten meget af denne ene fejlproduktion. I 2;3.17 

har barn2 en korrekthedsprocent på 100% med 10 produktioner fordelt over 7 leksemer.  

Fra alderen 2;4.27 er korrekthedsprocenten for begge børn igen over 80%, 

her har barn1 86% korrekte, samtidig stiger antallet af produktioner til 14 og 

leksemantallet til 7. Barn2 har i 2;4.17 stadig en korrekthedsprocent på 100% med 7 

produktioner fordelt over 3 leksemer. I 3;0.16 stiger både barn1 og barn2’s antal af 

produktioner, hvor barn1 har 37 produktioner fordelt over 10 leksemer, og barn2 har 32 

produktioner fordelt over 8 leksemer. I 4;0.5 har begge børn en korrekthedsprocent på 

omkring de 100%. 

Det gør sig gældende for begge børn, at de indtil 2;0.5 udelukkende 

producerer 1 leksem med initialt /g/ i hver alder. I 2;0.5 stiger leksemantallet til 5 og 

ligger herefter på mellem 7 og 8 leksemer for barn2 og så falder leksemantallet i 2;4.17 

og stiger igen i 2;4.27 til 7 og i 3:0.16 til 10 leksemer. 

Samlet set sker der også en kraftig stigning i antal produktioner i 3;0.16, 

leksemantallet stiger også her lidt, selvom det ikke er i samme grad. 

 

Der er en tendens i de fejlproduktioner, som forekommer for barn1, idet hun primært 

substituerer /g/ med /d/ Dette forekommer ikke nær så prominent hos barn2, der kun 

har en enkelt substitution med /d/ i 2;0.5. Substitution med /d/ gør sig gældende for 
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udsvinget for barn1 i 1;9.12, hvor hun har 3 substitutioner med /d/ i det samme leksem 

’gynggang’, og i 2;0.5 hvor der er 1 substitution med /d/. I alderen 2;3.17 er der tale om 

1 substitution med /k/ og i 4;0.5 er der 1 udeladelse. For barn2 er der for fejlene i 

1;8.15 tale om 3 substitutioner af /g/ med /b/ i det samme leksem ’goddag’. I 2:0.5 

substitueres /g/ af /d/ 1 gang, og i 3;0.16 er der tale om 2 udeladelser.  

4.3.2.3 Analyse /d/ og /g/ 

Fonemerne /d/ og /g/ analyseres sammen, da der ses fælles tendenser inden for disse to 

fonemer. Desuden indgår de ofte i substitution af hinanden. 

 

Generelt ligner de to korrekthedskurver for tilegnelsen af /d/ og /g/ hinanden. De har 

begge en kraftig stigning i korrekthedsprocent fra første produktion. Hvor der for barn1 

forekommer flere udsving i kurven til under 80% korrekte for begge fonemer, har barn2  

en mere stabil kurve, som forbliver over de 80% korrekte fra første produktion. 

Sammenlignes kurverne med andre fonemers, ligner /d/ og /g/- kurverne de foregående 

beskrivelser af fonemerne /m, /b/ og /n/ som også har en høj korrekthedsprocent fra 

første produktion. Forskellen er her at der for barn1 forekommer flere udsving, men dog 

når procenten aldrig ned under 50%, som det ses hos andre fonemer. 

 

Fejlproduktionerne af /d/ og /g/ har også flere fælles tendenser.  

Der er en tendens, for begge børn, at de primært substituerer /d/ med /g/ 

og /t/. Substitution af /d/ med /g/ forekommer for barn1 i 48 ud af i alt 69 

fejlproduktioner, og for barn2 udgør substitution af /d/ med /g/ 4 ud af i alt 14 

fejlproduktioner. Hvilket taler for, at dette er en fejlproces. Hvad angår substitution af 

/d/ med /t/, så forekommer dette i 8 ud af 69 fejlproduktioner for barn1 og for barn2 i 3 

ud af 14 fejlproduktioner. Der er en samlet tendens til, at substitution af /d/ med /g/ er 

fremtrædende indtil alderen 2;0.5, hvorfra barn2 ikke længere substituerer med /g/ og 

barn1 falder i andelen af substitutioner. Substitution af /d/ med /t/ forekommer for barn2 

over hele perioden, hvor det for barn1 først forekommer fra 2;3.27. Der er dermed en 

samlet tendens til, at fejlprocesserne skifter karakter efter alderen 2;0.5. 

I forhold til de sammenhænge vi ser hos andre fonemer i tilegnelsen giver 

det ikke mening af /d/ substitueres af /t/ i de tidlige aldre, da /t/ endnu ikke er tilegnet. 

Endviderer forekommer substitutioner med /t/ i et meget begrænset omfang og dermed 

tillægges det ikke særlig meget betydning i analysen. 
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Hvis man kigger på de leksemer, hvori fejlproduktionerne forekommer, er der også en 

samlet tendens til, at der primært optræder fejl i leksemer med initialt /d/, som i 

tidligere aldre er blevet produceret korrekt. Det gælder også for begge børn at leksemet 

’den’ er det leksem, som udsættes for flest fejlproduktioner gennem hele perioden. Der 

er 44 fejlproduktioner af leksemet ’den’ ud af 68 fejlproduktioner i alt med initialt /d/ for 

barn1 og 9 fejlproduktioner af ’den’ ud af 15 fejlproduktioner i alt for barn2. Dermed 

udgør leksemet ’den’ samlet 63% af alle fejlproduktioner. Der er dog ingen konsekvens i 

forhold til hvilke fejlprocesser, der forekommer hos leksemet. Her er der både tale om at 

/d/ i ’den’ substitueres af 7 forskellige fonemer og derudover forekommer der også 2 

udeladelser. 

 

For fejlproduktionerne af /g/ viser der sig en tendens til, at børnene substituerer /g/ med 

/d/. Dette forekommer mest hos barn1. Barn2 har kun en enkelt substitution med /d/. 

For /g/ er der tale om at det substitueres af /d/ i 1;9.12 og indtil 2;4.27 for barn1, for 

barn2 forekommer denne substitution blot 1 gang, i 2;0.5. Dermed forekommer 

substitutionen dog inden for samme alder, som hos barn1. Dette er 

bemærkelsesværdigt, da alderen for, hvornår barn1 begynder at substituere /g/ med /d/, 

falder sammen med tilegnelsen af /d/ og at den har en stabil korrekthedsprocent over de 

80%. 

 

Begge børn begynder at substituere /d/ med /g/ i samme alder, hvor der forekommer 

korrekte produktioner af intenderede ord med initialt /g/. Dette falder også sammen 

med, at de begge har et fald i kurven i 1;8.15. Derudover er det bemærkelsesværdigt at 

barn2’s eneste substitution af /g/ med /d/ falder i den samme alder, hvor der er en stor 

andel af fejlproduktioner af /d/. 

 

Børnene udviser samlede tendenser i tilegnelsen af /d/ i 1;8.15, hvor de har et fald i 

korrekthedsprocenten. Dette falder sammen med, at de begge her forøger deres 

leksemantal til mere end 3, og derudover substituerer de begge med /g/. Dette indikerer, 

at /d/ ikke er tilegnet i denne alder.  

I fastlæggelsen af, hvornår børnene udviser samlede tendenser til at /d/ er tilegnet, kan 

man diskutere, hvorvidt denne skal fastsættes i 1;9.12 eller i 2;0.5. Dette på grund af, at 

for barn1 i 1;10.17 falder korrekthedsprocenten til 75%. Her producerer hun 6 leksemer 

hvoraf der forekommer 3 ikke før producerede leksemer, her er der er fejl i 1 af dem. 

Samtidig forekommer der fejl i ’den’ og ’der’, som er de leksemer, hvori der forekommer 

flest fejlproduktioner generelt. Kigger man på de fejlprocesser, som forekommer, er det 
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substitution med /g/, som er den mest fremtrædende fejlproces for /d/. Dog forekommer 

dette udelukkende i gamle leksemer, og disse leksemer produceres også samtidig 

korrekte, dette tyder på, at fejlprocessen primært hænger sammen med gamle leksemer. 

Dette understøttes yderligere af den samlede tendens til at substitution af /d/ med /g/ 

fra alderen 1;9.12 næsten udelukkende omhandler disse fonemer. I det nye leksem, som 

fejlproduceres, substitueres /d/ af /b/; det er en fejltype, som ikke ses mere end denne 

ene gang hos begge børn. Derudover ses der også substitution med /h/ og /l/. Det vil 

sige at fejlproduktionerne i denne alder er fordelt over mange fonemer, og de er måske 

mere tilfældige. I alderen 1;9.12 producerer begge børn mere end 3 leksemer og har 

også begge i denne alder en korrekthedsprocent på over 80%. I den samme alder 

producerer børnene også henholdsvis 2 nye leksemer for barn1 og 4 nye leksemer for 

barn2, som alle produceres korrekt. Dermed vurderes det, at der er samlede tendenser 

til at /d/ er tilegnet i alderen 1;9.12.  

 

Dermed tilegnes /d/ i samme alder som /m/ og /b/. Dog ser vi nogle tendenser i 

tilegnelsen i forhold til kurverne, som viser, selvom man ikke ud fra leksemerne kan 

fastlægge denne tendens. Ud fra kurverne viser det sig, at /m/ og /b/ er de fonemer, 

som produceres med størst korrekthed fra første produktion, og dermed ud fra kurverne 

er de fonemer, som først tilegnes. Derudover er /m/ det fonem, som produceres med 

størst korrekthed og her er der tale om ganske få fejlproduktioner, og der forekommer 

heller ikke nogen samlet tendens til, at der forekommer nogle fejlprocesser. For /b/ 

forekommer der lidt flere fejlproduktioner, men stadig så få, at det er usikkert, hvorvidt 

man kan tale om egentlige fejlprocesser.  

 

Tilegnelsestidspunktet for /g/ er på samme måde som /d/ lidt diskutabelt i forhold til de 

samlede tendenser. I 2;0.5 er korrekthedsprocenten for begge børn over 80%. Her har 

barn1 6 produktioner fordelt over 5 leksemer, og barn2 har 16 produktioner fordelt over 

5 leksemer. Dette indikerer en tilegnelse, hvorfor /g/ også er markeret i denne alder i 

figur 7, dog i parentes. Årsagen til at /g/ kun er markeret i parentes her, er, at 

korrekthedsprocenten for barn1 i 2;3.17 falder til 75% korrekte. Som tidligere beskrevet 

skyldes dette fald 1 fejlproduktion af en tidligere korrekt produceret leksem, som dog 

også forekommer korrekt produceret. Der forekommer derudover 1 nyt leksem og dette 

produceres korrekt. Dette antyder, at /g/ er tilegnet, fordi barn1 kan producere et nyt 

leksem korrekt. Kigger man på fejltypen, som forekommer her, substitueres /g/ af /k/. 

Dette er en enkeltstående fejl, der ikke ses hos barn2 heller. Dermed kan 

fejlproduktionen ses som en undtagelse nærmere end en tendens. Dette indikerer, at der 
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er samlede tendenser til at /g/ er tilegnet i alderen 2;0.5. Vurderingen havde været 

anderledes, hvis fejlproduktionerne i de efterfølgende aldre også var substitutioner med 

/k/, men det er ikke, hvad vi ser, og derfor er der større sandsynlighed for, at det er et 

tilfælde. 

4.3.3 Tilegnelsen af /h/, /v/ og /l/ 

Tilegnelsen af fonemerne /h/, /v/ og /l/ præsenteres sammen, da de viser samlede 

tendenser til at være tilegnet i samme alder og derudover har nogle andre fælles 

tendenser.  

4.3.3.1 Tilegnelsen af /h/ 

Der er i alt 501 produktioner med initialt /h/, disse er fordelt på 35 forskellige leksemer 

for de to børn. Se bilag 5.6 for en oversigt over alle rådata der danner grundlag for 

diagrammet med udregningen af det ligevægtet gennemsnit ud fra leksemerne, samt en 

præcisering af de konkrete ord inden for hvert leksem der er registreret med initialt /h/ i 

de forskellige aldre. 

/h/

0 0 1 2 1 0

5 4
7

11 12

19

12

0 0 1 1 1 2 3
6

10

14

8 8 7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 3;0.16 4;0.5
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Barn1 antal produktioner Barn2 Antal produktioner

Barn1 % korrekte (ligevægtet gennemsnit) Barn2 % korrekte (ligevægted gennemsnit)

Barn1 antal leksemer Barn2 Antal leksemer

  
Diagram 6. Viser udviklingen af fonemet /h/. Kurverne viser for hvert barn antal korrekte produktioner i 
procent, regnet ud efter et ligevægtet gennemsnit, for hver af de 13 aldre. Kurverne kan aflæses på y-aksen til 
venstre, og aldrene er angivet kronologisk på x-aksen i år, måneder og dage (ex. 1;2.16: 1 år, 2 måneder og 
16 dage). Søjlerne viser for hvert barn det samlede antal produktioner af intenderede ord med initialt /h/ for 
hver alder. Antal produktioner aflæses på y-aksen til højre. I hver søjle er der derudover angivet hvor mange 
leksemer produktionerne dækker over, som hænger sammen med y-aksen til højre.  
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Diagram 6 viser udviklingen over tid for fonemet /h/ i forhold til korrekthedsprocent, 

antal produktioner og leksemer. Overordnet set ligner kurverne for barn1 og barn2 

hinanden fra 1;5.10 og 1;8.15 med en lille tidsforskydning i udviklingen af 

korrekthedsprocenten, men de har begge en gradvis stigning i korrekthedsprocenten 

med enkelte udsving. I 2;0.5 er de er begge over 80% korrekte.  

 

Begge børn har den første produktion med initialt /h/ i 1;4.9. For begge børn gælder det, 

at det er produktioner af leksemet ’hej’ (interj.), hvor barn1 har 5 produktioner, hvoraf 

de 3 er korrekte (60%),  og barn2 har 1 produktion, som ikke produceres korrekt. For 

barn1 stiger korrekthedsprocenten til 100% i 1;4.23 og forbliver her i 1;5.10. Barn1 ikke 

har nogen produktioner med initialt /h/ i 1;8.15 og her falder kurven derfor til 0%. Barn2 

har blot 1 produktion af leksemet ’hej’ (interj.) i 1;4.23 og 1;5.10, ingen af disse er dog 

produceret korrekte, og kurven stiger derfor først i alderen 1;8.15, hvor hun har 4 

produktioner fordelt over de 2 leksemer ’hej’ og ’her’. Der forekommer her 1 fejl ud af 2 

produktioner i ’hej’, og det giver dermed 75% korrekte. 

 I 1;9.12 stiger kurven igen for barn1, som har 65% korrekte produktioner 

med initialt /h/, dette fordeler sig over 16 produktioner og 5 leksemer. Herefter stiger 

korrekthedsprocenten yderligere til 75% i 1;10.17, her falder både antallet af 

produktioner og leksemer dog til 5 produktioner fordelt over 4 leksemer. I 1;9.12 stiger 

kurven for barn2 til 96% korrekte. Her har barn2 27 produktioner af 3 leksemer og igen 

gør det sig gældende, at der kun er fejl i leksemet ’hej’. I 1;10.17 falder kurven lidt igen 

for barn2 til 81%; her har hun 53 produktioner fordelt på 10 leksemer, og her 

forekommer igen primært fejlproduktioner i leksemet ’hej’, men  også i leksemet ’her’. 

 

Fra 2;0.5 har begge børn en korrekthedsprocent på over 80%, og kurverne for initialt /h/ 

og forholder sig stabilt på omkring de 90% fra denne alder. De ender også begge med at 

have 100% korrekte i 4;0.5. I denne periode stiger antallet af produktioner gradvist for 

begge børn. Antallet af leksemer stiger også gradvist for barn1, hvor det for barn2 stiger 

i 2;3.17 for at falde i 2;4.27 og 3:0.16. 

 

Kigger man på fejlproduktionerne så gør det sig gældende, at der for fonemet /h/ 

primært er tale om udeladelser (dette uddybes nærmere i afsnit 4.3.2.1). Udeladelserne 

sker fra alderen 1;4.9 – 3;0.16, det vil sige gennem hele forløbet, indtil begge børn har 

100% korrekte. Ud over udeladelser er der nogle enkelte erstatninger. Barn1 erstatter 

med /r/ i 1;9.12 og /m/ i 2;0.5, barn2 erstatter med /t/ i 2;0.5 og /v/ i 2;4.27. 
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4.3.3.2 Tilegnelsen af /v/ 

Der er i alt 407 produktioner med initialt /v/, disse er fordelt på 28 forskellige leksemer 

for de to børn. Se bilag 5.7 for en oversigt over alle rådata der danner grundlag for 

diagrammet med udregningen af det ligevægtet gennemsnit ud fra leksemerne, samt en 

præcisering af de konkrete ord inden for hvert leksem der er registreret med initialt /v/ i 

de forskellige aldre. 
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Diagram 7. Viser udviklingen af fonemet /v/. Kurverne viser for hvert barn antal korrekte produktioner i 
procent, regnet ud efter et ligevægtet gennemsnit, for hver af de 13 aldre. Kurverne kan aflæses på y-aksen til 
venstre, og aldrene er angivet kronologisk på x-aksen i år, måneder og dage (ex. 1;2.16: 1 år, 2 måneder og 
16 dage). Søjlerne viser for hvert barn det samlede antal produktioner af intenderede ord med initialt /v/ for 
hver alder. Antal produktioner aflæses på y-aksen til højre. I hver søjle er der derudover angivet hvor mange 
leksemer produktionerne dækker over, som hænger sammen med y-aksen til højre.  
 
Diagram 7 viser udviklingen over tid for fonemet /v/ i forhold til korrekthedsprocent, 

antal produktioner og leksemer. Generelt set er korrekthedskurven meget varieret fra 

alderen 1;4.23, hvor begge børn har deres første produktion med initialt /v/ og frem til 

alderen 2;0.5, hvor de begge ligger over 80%. Fra alderen 2;0.5 til 2;3.17 stiger de 

begge til 100%, og her ligger de stabilt til og med alderen 4;0.5. I de tidlige aldre, hvor 

korrekthedskurven er meget varieret, ses, at det beror på et meget lille antal 

produktioner af få leksemer. Fra alderen 2;0.5 stiger antallet af leksemer for begge børn 

til over 3. Både antallet af produktioner og leksemer stiger gradvist mod alderen 4;0.5. 

Barn2 ligger generelt set markant højere i antal produktioner, men i forhold til antal 

leksemer følges børnene mere ad.  
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Inden for alle aldrene er der 5 leksemer, der produceres mange gange: 

vil(73), hvad(68), hvor(48), var(47) og vi(36); alle andre leksemer produceres under 10 

gange hver.  

 

Begge børn har deres første produktion med initialt /v/ i alderen 1;4.23, som beskrevet 

tidligere. Barn1 har her 1 produktion af ’var’, som produceres korrekt og barn2 har 1 

produktion af ’hvad’ som ikke produceres korrekt. I 1;5.10 har begge børn en 

korrekthedsprocent på 0%, her er der for begge børn tale om produktioner af leksemet 

’hvad’, der produceres af barn1 1 gang og af barn2 3 gange - heraf er ingen korrekte. 

Frem til alderen 1;8.15 er der generelt set tale om, at antallet af produktioner og 

leksemer ligger meget lavt for begge børn.  

Der er 5 fejlproduktioner, hvoraf barn1 har 1 og barn2 har 4, alle er 

udeladelse af initialt /v/,  og de er alle fejlproduktioner af det samme leksem, ’hvad’.   

 

I alderen 1;8.15 stiger korrekthedsprocenten markant for begge børn. Ligeledes stiger 

antallet af leksemer for begge børn, og antallet af produktioner for barn1. Barn1 har her 

12 produktioner fordelt over de 4 leksemer ’væk’, ’være’, varm’ og ’hvad’, hvor der 

forekommer fejl i ’væk’ og ’varm’. Korrekthedsprocenten ligger her på 69%. Barn2 

producerer 2 leksemer: ’varm’ og ’væk’; begge produceres korrekt 1 gang og 

korrekthedsprocenten stiger derfor til 100%.  

Alle de 3 fejlproduktioner er substitution med /b/, men forekommer altså kun for barn1.  

 

Fra 1;9.12 og indtil alderen 2;0.5 er udviklingen for initialt /v/ igen meget forskellig for 

de 2 børn. Barn1 stiger først til 100% i 1;9.12, med 1 korrekt produktion og falder 

herefter til 0% i 1;10.17, hvor  barn1 har 4 produktioner af 2 leksemer, som alle 

fejlproduceres. Barn2 derimod falder til 50% i 1;9.12, med 2 produktioner af 2 leksemer, 

hvor der kun er fejl i leksemet ’var’ og stiger derefter til 98% i 1;10.17, med 13 

produktioner fordelt over 4 leksemer, hvor der forekommer fejl i ’hvad’. For barn1 er der 

igen tale om produktion af meget få leksemer, som alle forekommer i tidligere aldre. 

Barn2 producerer i begge aldre dobbelt så mange leksemer som barn1, men med 2 

leksemer i alderen 1;9.12 og 4 i alderen 1;10.17, er det fortsat forholdsvis få leksemer, 

der forekommer. 

I forhold til fejlprocesser erstatter begge børn 1 gang med /b/. Yderligere 

udelader barn1 /v/ 3 gange i ’hvad’ i alderen 1;10.17, og barn2 erstatter 1 gang med 

/m/ i ’hvad’. 
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I alderen 2;0.5 har begge børn en korrekthedsprocent på over 80%, og de producerer 

begge over 3 leksemer. Barn1 har her 11 produktioner fordelt over 5 leksemer, hvoraf 

der forekommer 2 nye leksemer ’vil’ og ’vippe’. Barn2 har 17 produktioner fordelt over 5 

leksemer og har også 2 nye leksemer ’vælte’ og ’vinke’. Barn1 har blot 1 fejlproduktion, 

som er i et leksem, der ikke før er produceret, hvor barn2 har 3 fejlproduktioner men i 

leksemer, som hun før har produceret korrekt. Alle leksemer, som fejlproduceres i denne 

alder, produceres samtidig korrekt.  

Der ses ingen særlige samlede tendenser i forhold til fejlprocesser for denne 

alder. Barn1 substituerer /v/ med /f/ 1 gang i ’vil’, men producerer samtidig leksemet 1 

gang korrekt. Barn2 udelader /v/ i ’hvad’ 2 gange, hvilket også er set i tidligere aldre, 

men kun for dette leksem. I denne alder udelades /v/ også af barn2 1 gang i ’hvor’, 

hvilket også er et hv-ord. Begge leksemer produceres samtidig korrekt. 

 

Fra alderen 2;3.17 til alderen 4;0.5 ligger korrekthedskurven stabilt på 100%, og 

leksemantallet er steget for begge børn til mellem 7 og 13 leksemer.  

4.3.3.3 Tilegnelsen af /l/ 

Der er i alt 390 produktioner med initialt /l/, disse er fordelt på 43 forskellige leksemer 

for de to børn. Se bilag 5.8 for en oversigt over alle rådata der danner grundlag for 

diagrammet med udregningen af det ligevægtet gennemsnit ud fra leksemerne, samt en 

præcisering af de konkrete ord inden for hvert leksem der er registreret med initialt /l/ i 

de forskellige aldre. 
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Diagram 8. Viser udviklingen af fonemet /l/. Kurverne viser for hvert barn antal korrekte produktioner i 
procent, regnet ud efter et ligevægtet gennemsnit, for hver af de 13 aldre. Kurverne kan aflæses på y-aksen til 
venstre, og aldrene er angivet kronologisk på x-aksen i år, måneder og dage (ex. 1;2.16: 1 år, 2 måneder og 
16 dage). Søjlerne viser for hvert barn det samlede antal produktioner af intenderede ord med initialt /l/ for 
hver alder. Antal produktioner aflæses på y-aksen til højre. I hver søjle er der derudover angivet hvor mange 
leksemer produktionerne dækker over, som hænger sammen med y-aksen til højre. 
 

Diagram 8 viser udviklingen over tid for fonemet /l/ i forhold til korrekthedsprocent, antal 

produktioner og leksemer. Overordnet set ligner kurverne meget hinanden for de to 

børn, med en enkelt undtagelse i 1;10.17, hvor barn1 har et dyk i kurven til 50% 

korrekte. Begge har en kraftig stigning i 1;8.15, hvor begge børn har deres første 

produktion med initialt /l/. Derudover er de begge over de 80% korrekte i 2;0.5 og 

2;3.17, men i 2;4.27 har barn1 et dyk i korrekthedsprocenten til lige under de 80% 

korrekte. Fra 3;0.16 og 4;0.5 ligger de dog stabilt over de 80% korrekte. 

 

Begge børn har den første produktion med initialt /l/ i alderen 1;8.15. Barn1 har 32 

produktioner af 1 leksem ’Lala’ (Prop.), hvoraf den produceres korrekt i 31 tilfælde, 

hvilket giver 97% korrekte. Barn2 har i 1;8.15 18 produktioner fordelt over 2 leksemer 

’Lala’ (Prop.) og ’lomme’, hvoraf der forekommer 1 fejl i ’lomme’, og dermed har hun en 

korrekthedsprocent på 90%. 

I 1;9.12 stiger korrekthedsprocenten for barn1 til 100% og samtidig falder 

både antallet af produktioner og leksemer, hun har her 2 produktioner af leksemet ’Lala’. 
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Barn2 derimod falder i procentvise korrekte i 1;9.12 til 75%, her har barn2 3 

produktioner fordelt over 2 leksemer ’ lår’ og ’lugte’, hvoraf der er fejl i førstnævnte. I 

1;10.17  stiger kurven igen for barn2 til 92% korrekte med 12 produktioner fordelt over 

4 leksemer, hvoraf de 3 er nye leksemer. I 1;10.17 falder korrekthedsprocenten derimod 

for barn1 til 50% korrekte; her har barn1 8 produktioner af 2 nye forekommende 

leksemer ’lilla’ og ’lille’, hvoraf førstnævnte ikke produceres korrekt. 

I 2;0.5 og 2;3.27 har begge børn over 80% korrekte. I 2;0.5 stiger kurven 

for barn1 fra 50% i 1;10.17 til 93% korrekte. Her har barn1 10 produktioner fordelt over 

5 leksemer. I 2;0.5 har barn2 100% korrekte med 52 produktioner fordelt over 6 

leksemer. I 2;3.17 ligger begge børn på 100% korrekte. Barn1s antal af produktioner 

med initialt /l/ stiger også markant her, dog holder leksemantallet sig stabilt. Barn1 har 

her 27 produktioner fordelt over 6 leksemer; barn2 har her 40 produktioner fordelt over 

13 leksemer. Fra 2;0.5 til 4;0.5 ligger kurven således stabilt på 100% procent for barn2.  

I 2;4.27 har barn1 endnu et udsving i kurven hvor den dykker til 78% 

korrekte, her har hun 25 produktioner fordelt over 8 leksemer, hvoraf de 5 er ikke 

tidligere producerede leksemer. Der er her fejl i 4 forskellige leksemer, hvoraf de 3 er 

blevet produceret korrekt i tidligere aldre. Samtidig med at de forekommer med fejl, 

bliver 3 ud af 4 samtidig produceret korrekt. Undtagelsen her er ’ligge’, som kun 

produceres 1 gang, og med fejl. Herefter stiger kurven støt og er på 86% i 3;0.16 og 

ender på 100% korrekte i 4;0.5. 

 

De fejlproduktioner, som forekommer ved de første produktioner, er for begge børn 

erstatning med /n/. Herefter er der en periode i 1;9.12 og 1;10.17 ,hvor der for de få 

fejlproduktioner, der er i de to perioder, er tale om udeladelser. I 2;4.27 er 

fejlproduktionerne for barn1primært erstatning med /n/, der forekommer også en enkelt 

udeladelse. I 3;0.16 er der tale om 1 erstatning med /n/ og 1 udeladelse. For barn2 er 

der i 3;0.16 tale om en enkelt udeladelse. 

4.3.3.4 Analyse /h/, /v/ og /l/ 

Tilegnelsen af /h/, /v/ og /l/ analyseres sammen. Dette fordi de, ifølge 

korrekthedsprocenterne, er tilegnet på samme tid, nemlig i 2;0.5. I denne alder er /g/ 

dog også tilegnet, men der kan ikke på samme måde drages så mange paralleller mellem 

de fonemer, selvom der dog forekommer nogle. 

 

Der viser sig samlede tendenser inden for fejlproduktionerne af /h/ og /v/. 

Fejlproduktionerne inden for /h/ er stort set alle udeladelser, som forekommer i 92% af 
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tilfældene (se yderligere afsnit 4.3.2.1). Også for /v/ udgør udeladelse en stor del af 

fejlproduktionerne - i alt 61%. For /l/ udgør udeladelse en mindre del (43%), men det er 

dog stadig en stor andel sammenlignet med andre fonemers fejlprocesser. Denne 

fejlproces forekommer over hele perioden for /h/, det vil sige også efter kurverne har 

stabiliseret sig.  

 

For fonemerne /v/ og /l/ forekommer der dog også andre fejlprocesser. Der er en samlet 

tendens til at /v/ substitueres af /b/. Dette sker kun 1 gang for barn2, men 

substitutionen falder i den samme periode som for barn1, og derfor vurderes det til at 

være en fejlproces for /b/. Desuden forekommer dette kun inden kurvene har stabiliseret 

sig i 2;0.5. For /l/ drejer fejlprocessen sig om, at /l/ substitueres med /n/. Den eneste 

anden fejltype, som forekommer for /l/, er, at barn1 substituerer /l/ med /d/. For 

børnene synes der at være en udvikling i fejlprocesser for /l/, det vil sige substitution 

med /n/ og udeladelser. Der er en tendens til, at børnene først substituerer med /n/ og 

senere udelader de. Derudover laver de fra den stabile periode i 2;0.5 igen fejlprocesser, 

som forekom i de tidlige aldre. Da børnene begge har substitution med /n/ i 1;8.15 og 

herefter begynder at udelade indtil 1;10.17 og fra 2;0.5 begynder de igen at substituere 

med /n/. For barn1 er der dog tale om, at der samtidig med at der igen forekommer 

substitution med /n/, også forekommer udeladelser. Dette er tilfældet i både 2;4.17 og 

3;0.16. 

 

Det er interessant for produktionerne af /h/ at kigge på de enkelte leksemer, hvori der 

forekommer fejl. Det er bemærkelsesværdigt at barn2 ikke på noget tidspunkt har alle 

produktioner af leksemet ’hej’ korrekt. Samtidig er den eneste fejlproduktion, som 

forekommer ved dette leksem, udeladelse af /h/. For barn2 er der primært tale om  fejl i 

ord, som er sagt tidligere, og som der var produceret korrekt, med undtagelse af ’have’ 

(vb.). Dette ses ikke så markant hos barn1, der har fejl i leksemer, når de optræder 

første gang. Det er dog bemærkelsesværdigt, at hendes første producerede leksemer 

med initialt /h/, nemlig ’hej’ og ’her’, fejlproduceres efterfølgende. 

 

Tilegnelsen af /v/ er, som beskrevet ovenfor, meget svingende og meget forskellig for de 

to børn indtil alderen 2;0.5, hvor kurven for begge børn ligger stabilt over de 80% 

korrekte. Samtidig med at kurven stabiliserer sig, producerer børnene også begge mere 

end 3 leksemer. Derudover forekommer den primære fejlproces for /v/ ikke efter 

kurverne har stabiliseret sig. Dette understøtter at /v/ er tilegnet i alderen 2;0.5. 
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Derudover ses der en sammenhæng mellem tilegnelsestidspunktet for /v/ 

og substitutioner med /v/ hos andre fonemer, da fonemet /f/ indtil alderen 2;0.5 primært 

substitueres af /b/. Herefter ændres substitutionerne for /f/ til at omhandle fonemet /v/.  

Det, at /f/ ikke substitueres med /v/ i de tidlige aldre, indikerer, at /v/ først 

tilegnes i alderen 2;0.5 og herfra indgår som en substitution af /f/. Da substitutionerne 

kun omhandler at /f/ substitueres af /v/ og ikke omvendt efter alderen 2;0.5, tyder det 

på, at /v/ er adskilt fra /f/, men at /f/ ikke er adskilt fra /v/. 

  

Tilegnelsen af /h/ er derimod ikke sværere at fastslå. Fra 1;9.12 har barn2 en stabil 

korrekthedsprocent på over 80 indtil 4;0.5. Barn1 derimod er over de 80% i 1;4.23 og 

1;5.10, men falder herefter, og først fra 2;0.5 er barn1 igen over de 80% korrekte. I 

1;10.17 ligger barn1 dog lige på grænsen til de 80% med 75% korrekte. Det, der taler 

imod en tilegnelse i denne alder, er, at selvom der kun forekommer 1 fejl, så 

forekommer denne fejl i et nyt leksem, og alligevel producerer barn1 samtidig et andet 

nyt leksem korrekt og tilmed er alle andre, tidligere fejlproducerede leksemer nu også 

korrekte, hvilket taler for at fonemet er tilegnet. En anden vigtig faktor i fastlæggelsen af 

tilegnelsesalderen er, at korrekthedsprocenten lige forinden har været nede på 65% 

korrekte og stiger herfra gradvist indtil 2;3.17. Denne gradvise stigning indikerer, at 

fonemet gradvist produceres mere korrekt og udviser dermed en stabilitet i udviklingen, 

og først når korrekthedsprocenten når over 80%, har vi vurderet fonemet som tilegnet. 

Derfor fastlægges tilegnelsen af initialt /h/ at være på plads i 2;0.5. 

 

Ved fastlæggelsen af tilegnelsen af /l/ viser det samlede billede at begge børn har en 

stabil korrekthedsprocent i perioden fra 2;0.5 – 2;3.17, her producerer begge børn 

samtidig mere end 3 leksemer. Det er dog diskutabelt, om man kan fastlægge 

tilegnelsen af /l/ til at være allerede i 2;0.5, fordi barn1 i 2;4.27 falder til 78% korrekte. 

Dette bygger, som tidligere beskrevet, på 8 forskellige leksemer, hvoraf de 5 ikke er 

produceret tidligere. Heraf forekommer der kun fejl i 1 nyt leksem og derudover 3 

tidligere producerede leksemer. Det nye leksem, som forekommer med fejl i 2;4.17, 

bliver også i samme alder produceret korrekt. Derudover er det relevant at kigge på de 

fejlprocesser, som forekommer i denne alder. Her er der tale om 3 substitutioner med /n/ 

og 1 udeladelse, dermed forekommer der i denne alder flest fejlproduktioner, set over 

hele perioden. Disse fejlprocesser passer helt ind i tendensen for fejlproduktioner af /l/ 

og er også en del af den udvikling som sker. Derudover har barn1 forinden haft 2 aldre 

med en korrekthedsprocent på over de 80% med mere end 3 producerede leksemer. 
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Det, som er udslagsgivende for udsvinget i 2;4.27, er at leksemet ’ligge’ fejlproduceres 

den ene gang den forekommer, hvilket giver en 0%. 

Sammenholdes disse oplysninger er der noget, som taler for og noget imod 

en tilegnelse af /l/ i 2;0.5. Det som taler imod en tilegnelse til 2;0.5 er, at de 

fejlprocesser, som forekommer i 2;4.17 følger en udvikling, og at der dermed kan være 

tale om, at /l/ endnu ikke er helt adskilt fra /n/. Derudover er der her tale om forholdsvis 

mange fejl, hvis man sammenligner med de andre aldre, hvor der kun forekommer 

maksimalt 2 fejlproduktioner. 

Det, som taler for en tilegnelse i 2;0.5, er, at fejlprocesserne i 3 ud af 4 

tilfælde, er fejlproduktioner af tidligere korrekt producerede leksemer, hvilket antyder, at 

der er tale om, at fejlproduktionerne forholder sig til tidligere producerede leksemer, men 

at hun ved nye leksemer har adskilt /l/ fra /n/. Derudover producerer begge børn fra 

denne alder mere end 3 leksemer og også samtidig produceres 3 og 4 nye leksemer 

korrekt. Desuden produceres de tidligere producerede leksemer også samtidig korrekt, 

med undtagelse af ’ligge’ som kun produceres den ene gang.  

Vi synes derfor, at der er mere, som tyder på en samlet tendens til, at /l/ er 

tilegnet i 2;0.5 end 3;0.16. 

4.3.4 Tilegnelsen af /f/ og /j/ 

Tilegnelsen af /f/ og /j/ præsenteres sammen, da de begge viser tendens til at være 

tilegnet i alderen 2;3.17. Endvidere ses der en fælles tendens for deres 

korrekthedskurver. Indledningsvis beskrives resultaterne for hvert fonem separat, ud fra 

det diagram, som illustrerer udviklingen over tid i forhold til korrekthedskurve, antal 

produktioner og leksemer. Efterfølgende diskuteres resultaterne i forhold til forekomst af 

processer og alder for tilegnelse for begge fonemer, og de samlede tendenser 

fremhæves.  

4.3.4.1 Tilegnelsen af /f/ 

Der er i alt 346 produktioner med initialt /f/, disse er fordelt på 22 forskellige leksemer 

for de to børn. Se bilag 5.9 for en oversigt over alle rådata der danner grundlag for 

diagrammet med udregningen af det ligevægtet gennemsnit ud fra leksemerne, samt en 

præcisering af de konkrete ord inden for hvert leksem der er registreret med initialt /f/ i 

de forskellige aldre. 
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Diagram 9: Kurverne viser for hvert barn antal korrekte produktioner af intenderede ord med initialt /f/  i 
procent, regnet ud efter et ligevægtet gennemsnit, for hver af de 13 aldre. Kurverne kan aflæses på y-aksen til 
venstre i procent, og aldrene er angivet kro kronologisk på x-aksen i år, måneder og dage (ex. 1;2.16: 1 år, 2 
måneder og 16 dage). Søjlerne viser for hvert barn det samlede antal produktioner af intenderede ord med 
initialt /f/ for hver af de 13 aldre. Antal produktioner aflæses på y-aksen til højre. I hver søjle er det angivet 
hvor mange leksemer produktionerne dækker over.  

 

Diagram 9 viser udviklingen over tid for fonemet /f/ i forhold til korrekthedsprocent, antal 

produktioner og leksemer. Fra de første produktioner af initialt /f/ og frem til alderen 

2;3.17, stiger korrekthedskurven generelt set for begge børn mod 100%. Dette med 

undtagelse af alderen 1;5.10, hvor barn1 har sin første produktion, som er en enkelt 

korrekt produktion, hvilket giver en korrekthedsprocent på 100%. Barn2 har sin første 

produktion i alderen 1;8.15. I alderen 2;0.5 har barn2 et fald i korrekthedsprocenten fra 

58% til 26%. Fra alderen 2;3.17 til 4;0.5 ligger korrekthedskurven på over 90% for 

begge børn.  

Det samlede leksemantal for alle aldre, er for barn1 20 og for barn2 15. 13 

leksemer optræder hos begge børn, dvs. de producerer tilsammen et leksemantal på 22. 

Af i alt 346 produktioner med initialt /f/ inden for alle aldre, produceres ét leksem ’far’ 

191 gange, alle andre leksemer produceres maksimalt 30 gange hver.  

 

Til og med alderen 1;10.17 stiger kurven gradvist for begge børn, med undtagelse af det 

udsving, barn1 har i alderen 1;5.10. Egentlig starter barn1 tidligst, men 

korrekthedsprocenten på 100% beror på 1 korrekt produktion af ’fisk’. Den mere 
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generelle tendens er, at fra alderen 1;8.15, hvor barn1 har sine første produktioner, 

stiger børnene gradvist, men i denne periode har barn1 markant lavere 

korrekthedsprocent end barn2. Den ligger på 0% i aldrene 1;8.15 og 1;9.12, og stiger til 

kun 10% i alderen 1;10.17. I modsætning ligger barn2 på 9% allerede i alderen 1;8.15, 

hvor hun har sine første produktioner, og stiger først til 19% og så til 58% i alderen 

1;10.17. 

Til og med alderen 1;10.17 er antallet af produktioner maksimalt 16 for det 

enkelte barn, og leksemantallet kommer ikke over 3 for nogen af børnene. Det samlede 

leksemantal for begge børn i denne periode er på 4, hvor det ene leksem ’far’ udgør 48 

af det samlede antal produktioner for begge børn i denne periode på 51. De 3 øvrige 

produktioner dækker over 3 leksemer, hvor 2 ikke produceres korrekt. Leksemet ’fisk’ 

produceres forkert af barn1 i alderen 1;9.12, men er tidligere produceret korrekt i 

alderen 1;5.10. ’Falde’ produceres også forkert af barn1, men forekommer ikke tidligere i 

data. Det sidste er barn2, der producerer leksemet ’fire’ korrekt i alderen 1;10.17.  

I forhold til fejlproduktioner ses der en samlet tendens til, at børnene i 

denne periode substituerer /f/ med /b/, men som før nævnt er næsten alle 

produktionerne knyttet til det samme leksem, ’far’. I perioden er der samlet for begge 

børn 48 fejlproduktioner. Heraf er de 42 substitution med /b/. Af de 42 substitutioner 

forekommer de 39 i leksemet ’far’; de sidste 3 i leksemerne ’fisk’ og ’falde’. 

 

I alderen 2;0.5 stiger korrekthedskurven for barn1 til 47%, men falder for barn2 til 26%. 

Begge børn stiger i leksemantal - barn1 til 5 leksemer, barn2 til 4 leksemer - og i antal 

produktioner. Den markante stigning i antal af produktioner for barn2 fra 7 til 31 fordeler 

sig ikke ligeligt på de 4 leksemer, men koncentrerer sig om leksemet ’far’, som giver 26 

af de 31 produktioner. Det er det samme leksem, der produceres flest gange af barn2, 

men her er det dog blot 6 af de i alt 11 produktioner. Hos barn1 forekommer der 3 

leksemer, som ikke tidligere er produceret, hvor 2 kun produceres korrekt, og ét 

produceres forkert. Ligeledes forekommer der for barn2 3 leksemer, som ikke tidligere er 

produceret, men her produceres 2 kun forkert, og 1 kun korrekt. 

I forhold til fejlprocesser er der igen en overvejende tendens til, at børnene 

substituerer /f/ med /b/. Af det samlede antal fejlproduktioner for begge børn udgør 

substitution med /b/ 27 af i alt 35 fejlproduktioner, men her er 25 af de 27 igen i 

leksemet ’far’. Endvidere forekommer det 1 gang i leksemet ’få’ (vb.) og 1 gang i 

leksemet ’falde’, som også produceres 1 gang i alderen 1;10.17, hvor /f/ på samme 

måde substitueres af /b/.  

 



  

Fonologisk tilegnelsesrækkefølge af enkeltstående ordinitiale konsonantfonemer på dansk 

   

 

   
127

Fra alderen 2;3.17 og frem ligger begge børn stabilt over de 90%. Antallet af 

produktioner ligger generelt set højere for barn2, og især i 3;0.16 og 4;0.5, hvor barn2 

har ca. dobbelt så mange som barn1. Leksemantallet ligger samtidig mere stabilt for 

barn2 mellem 6 og 8, hvor det svinger mere for barn1 mellem 3 og 10. 

Samlet set er der kun 7 fejlproduktioner for begge børn fra alderen 2;3.17 

og frem. For barn1 spreder de sig over alle 4 aldre med en i hver, og for barn2 er alle 3 

fejlproduktioner i alderen 3;0.16. 6 af 7 fejlproduktioner er i leksemet ’far’, og 1 i 

’fireogtyve’. Børnene substituerer /f/ med /v/ i 5 af 7 fejlproduktioner (barn1 2 gange i 

’far’, 1 gang i ’fireogtyve’ og barn2 2 gange i ’far’). Begge leksemer bliver også 

produceret korrekt i samme alder, som de fejlproduceres. Det, at /f/ substitueres af /v/, 

er set i tidligere aldre, men ganske få gange. Det forekommer i 3 af i alt 20 

fejlproduktioner i alderen 1;9.12 og i 3 af i alt 35 i alderen 2;0.5. 5 af de 6 gange sker 

det i leksemet ’far’. 

Samlet set produceres der for begge børn i aldrene 2;3.17 til 4;0.5, 19 

leksemer, som ikke er forekommet i tidligere aldre, og det er kun ét af disse ’nye’ 

leksemer, der fejlproduceres. Alle andre ’nye’ leksemer produceres korrekt. 

4.3.4.2 Tilegnelsen af /j/ 

Der er i alt 260 produktioner med initialt /j/, disse er fordelt på 10 forskellige leksemer 

for de to børn. Se bilag 5.10 for en oversigt over alle rådata der danner grundlag for 

diagrammet med udregningen af det ligevægtet gennemsnit ud fra leksemerne, samt en 

præcisering af de konkrete ord inden for hvert leksem der er registreret med initialt /j/ i 

de forskellige aldre. 
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Diagram 10: Kurverne viser for hvert barn antal korrekte produktioner i procent, regnet ud efter et ligevægtet 
gennemsnit, for hver af de 13 aldre. Kurverne kan aflæses på y-aksen til venstre i procent, og aldrene er 
angivet kronologisk på x-aksen i år, måneder og dage (ex. 1;2.16: 1 år, 2 måneder og 16 dage). Søjlerne viser 
for hvert barn det samlede antal produktioner af intenderede ord med initialt /j/ for hver af de 13 aldre. Antal 
produktioner aflæses på y-aksen til højre. I hver søjle er det angivet hvor mange leksemer produktionerne 
dækker over. 

 

Diagram 10 viser udviklingen over tid for fonemet /v/ i forhold til korrekthedsprocent, 

antal produktioner og leksemer. Overordnet set viser kurven en gradvis stigning i 

korrekthedsprocenten for begge børn, fra 1;10.17 indtil 2;3.17, herefter ligger de stabilt 

på omkring 100% korrekte. De to børns kurver ligner meget hinanden. 

 

Barn2 har den første produktion med initialt /j/ i alderen 1;5.10, barn1 har den første 

produktion med initialt /j/ i alderen 1;9.12, dvs. barn2 producerer leksemer med initialt 

/j/ 4 måneder før barn1. Barn2 har ved 1;5.10 1 produktion af leksemet ’jeg’, denne er 

dog ikke produceret korrekt og i 1;8.15 har barn2 ingen produktioner med initialt /j/. I 

1;9.12 har barn2 2 produktioner af leksemet ’jeg’, som ikke produceres korrekt. Barn1 

har her i 1;9.12 sin første produktion med initialt /j/; hun har 2 produktioner af leksemet 

’jeg’, ingen af dem bliver dog produceret korrekt.  

 I 1;10.17 stiger korrekthedsprocenten til 50% for begge børn. Barn1 har 4 

produktioner af leksemet ’hjælpe’. Barn2 har 2 produktioner af leksemet ’jeg’, hvoraf den 

ene er korrekt. I 2;0.5 stiger kurven igen; her har barn1 56% korrekte produktioner af i 



  

Fonologisk tilegnelsesrækkefølge af enkeltstående ordinitiale konsonantfonemer på dansk 

   

 

   
129

alt 6 produktioner, fordelt over 3 leksemer og barn2 har 63% korrekte af 6 produktioner, 

fordelt over 4 leksemer. Efterfølgende stiger begge kurver igen i 2;3.17 til 100% 

korrekte. Her har barn1 5 produktioner af leksemet ’jeg’, og barn2 har 5 produktioner 

fordelt over 3 leksemer. 

 

I alderen 2;3.17, viser kurverne en korrekthedsprocent på over 80% og efterfølgende, 

for tiden 2;4.27 til 4;0.5, forholder begge kurver sig stabilt på omkring de 100% 

korrekte. Barn2 producerer samtidig også på det pågældende tidspunkt flere leksemer. 

For barn1 gør det sig gældende at hun kun producerer 1 leksem ’jeg’, det leksem, som 

også var hendes første leksem med initialt /j/, og idet det netop er dette, som 

produceres korrekt, vurderes /j/ til også at være tilegnet på dette tidspunkt. For begge 

børn gælder, at både antallet af produktioner og leksemer stiger i alderen 2;0.5, men her 

er det kun barn2, der kommer over 3 leksemer. Leksemantallet ligger i de følgende aldre 

fortsat lavt, og det er kun barn1, der én gang kommer over 3 i alderen 3;0.16, hvor hun 

ligger på 4 leksemer. Det lave leksemantal er en generel tendens inden for alle aldrene; 

barn1 og barn2 har i alle aldre hver 7 forskellige leksemer, også sammenlagt er antallet 

lavt, tilsammen har de kun 10 forskellige leksemer.  

 

Kigger man på fejlproduktionerne, er det tydeligt for barn2, at hun primært udelader /j/ i 

fejlproduktionerne, der er kun et enkelt tilfælde, hvor hun erstatter /j/ med /d/. For 

barn1 synes der derimod mere at være stadier i fejlproduktionerne af /j/. I 1;9.12 

udelades fonemet. I 1;10.17 substitueres /j/ af /d/ i 1 tilfælde og af /g/ i et andet. I 

2;0.5 substitueres /j/ af /l/ i 2 tilfælde og af /n/ i 1 tilfælde. I 3;0.16 og 4;0.5 er der i 

hver optagelse 1 udeladelse af /j/.  

4.3.4.3 Analyse /f/ og /j/ 

Korrekthedskurverne for /f/ og /j/ indikerer, at disse fonemer er tilegnet initialt i alderen 

2;3.17. Ud over at de er tilegnet i samme alder, ses det, at de har tilegnelseskurver, der 

minder meget om hinanden. Den generelle tendens er, for disse to initiale fonemer, at 

der fra de optræder første gang, ses en gradvis stigning i korrekthedsprocent frem mod 

alderen 2;3.17, hvorefter de ligger på 92% og over. 

Endvidere ses der en fælles tendens til, at ét leksem inden for hvert af de to 

fonemer, produceres markant flere gange end de øvrige. For /j/ er det leksemet ’jeg’, 

som udgør 219 af de i alt 260 produktioner; det svarer til 84%. For /f/ er det leksemet 

’far’, som udgør 191 af 351 produktioner, svarende til 54%. Netop disse to leksemer 
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udgør størstedelen af produktionerne i de tidlige aldre til og med 1;10.17, som er i fin 

overensstemmelse med at leksemantallet stiger markant i 2;0.5 for begge fonemer.  

 

Korrekthedskurven, som ses i de tidlige aldre, er et udtryk for, at børnene begynder at 

have korrekte produktioner af et bestemt leksem samtidig med, at der fortsat 

forekommer fejlproduktioner. I 2;0.5, hvor leksemantallet stiger, er tendensen for begge 

fonemer, at korrekthedsprocenten ligger under 65%, og at fejlproduktionerne ikke alene 

forekommer i de to hyppige leksemer, henholdsvis ’jeg’ og ’far’, men også i de øvrige 

leksemer. Hvis alle øvrige leksemer overvejende blev produceret korrekt, kunne der igen 

være tale om at fejlproduktionerne var bundet til de to leksemer frem for at omhandle 

tilegnelsen af de fonemer /f/ og /j/. Dette er dog ikke tilfældet, og det indikerer derfor, at 

fonemerne ikke er tilegnet endnu. Der forekommer korrekte produktioner, men det kan 

ikke med sikkerhed overføres til produktionen af nye leksemer.  

 

Fra alderen 2;3.17 og frem til 4;0.5 ligger korrekthedskurverne forholdsvis stabilt. I 

denne periode stiger leksemantallet, og børnene begynder at producere flere leksemer, 

som ikke forekommer i tidligere aldre. Øgning af leksemantal sammenholdt med en 

stabil, høj korrekthedsprocent, antyder, at de nye leksemer stort set produceres korrekt. 

Dette indikerer at de i alderen 2;3.17 har tilegnet fonemerne /f/ og /j/ initialt. 

For begge fonemer er der tale om ganske få fejlproduktioner, hvor 

leksemerne altid i samme alder også bliver produceret korrekt. Det interessante er, at 

disse fejlproduktioner ligesom i de tidlige aldre, med én undtagelse, forekommer i 

leksemerne ’far’ og ’jeg’. Hvis der havde været fejlproduktioner i ’nye’ leksemer, ville det 

igen indikere, at fonemerne ikke var tilegnet, idet produktionen ikke kunne overføres til 

nye leksemer. Lige såvel som man kan tale om, at et fonem ikke er tilegnet, selvom der 

forekommer mange korrekte produktioner af ét bestemt leksem, fordi der kan være tale 

om, at leksemet er indlært som en helhed, så kan der også være tale om, at 

fejlproduktionen er bundet til leksemet, frem for at være en generel tendens. Det, at 

processerne er bundet til få leksemer, som i tidligere aldre blev fejlproduceret, 

underbygger således antagelsen om, at fonemerne i disse aldre er tilegnet.  

 

Hvis man sammenholder dette med de tendenser, der gør sig gældende for fejlprocesser 

for /f/ og /j/, så underbygges alderen for tilegnelse for /f/, hvor der ikke på samme måde 

ses særlige tendenser for /j/. 

Generelt set er fejlprocesserne i de tidlige aldre primært bundet til et 

bestemt leksem, hvilket som udgangspunkt gør det mindre interessant i forhold til 
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tilegnelsen af fonemerne /f/ og /j/. Når processen primært forekommer for ét bestemt 

leksem, kan den ikke på samme måde tilskrives at være fonemspecifik, men nærmere 

leksemspecifik. For /j/ er der tale om udeladelse af initialt /j/ i leksemet ’jeg’ ,og for /f/ 

er der tale om substitution med /b/ i leksemet ’far’. Hvad angår /j/, så er  denne proces 

generelt set, over alle aldre, den primære, og samtidig, at den i 10 ud af de 11 

fejlproduktioner, hvor fonemet udelades, forekommer i leksemet ’jeg’, hvilket 

underbygger, at processen er bundet til leksemet frem for at være en tendens for 

tilegnelsen af fonemet /j/. De 6 substitutioner, som forekommer ud over de 11 

udeladelser, fordeler sig over 3 aldre og 4 fonemer, som ikke deler distinktivt træk.  

I modsætning til /j/, ses der for /f/ en tendens til, at /f/ substitueres med 

/b/ i de tidlige aldre, og at der dermed kan være tale om en generel fejlproces for /f/. 

Dette begrundes i, at substitutionen også forekommer i fire andre leksemer end ’far’. 

Endvidere ses der en udvikling i forhold til fejlprocesser, som tyder på at substitution 

med /b/ primært forekommer indtil alderen 2;3.17, som er alderen, hvor 

korrekthedsprocenten indikerer, at /f/ er tilegnet initialt. Efter denne alder forekommer 

der fortsat fejlproduktioner, men her substitueres /f/ primært med /v/, og det særlige er, 

at det i denne periode stort set kun er i leksemet ’far’ fejlene forekommer. Altså det 

samme leksem, som også blev fejlproduceret i de tidlige aldre, men dengang blev /f/ 

substitueret med /b/.  

 

Der ses altså en tendens til, at /f/ substitueres med /b/ i de tidlige aldre og med /v/ i de 

sene aldre, hvor korrekthedsprocenten indikerer, at fonemet er tilegnet. I forhold til 

distinktive træk er /f/, /b/ og /v/ alle obstruenter og deler det distinktive træk [lab]. 

Substitution med /b/ betyder [-SG] og [+stop], og substitution med /v/ betyder [-SG] og 

[+voi]. Fonetisk er /b/ er lukkelyd og har andet artikulationssted (labial), hvor /f/ og /v/ 

begge frikativer med samme artikulationssted (labiodental). Endvidere er det interessant, 

at det stemmer overens med tidspunktet for tilegnelse af /b/ og hvornår /b/ og /v/ er 

tilegnet. /b/ er allerede tilegnet i alderen 1;4.23, og /v/ først i alderen 2;0.5, hvorefter 

/f/ begynder at blive substitueret af /v/. 

Tendensen i er således, at fonemet, når det substitueres, får flere 

fællestræk med målfonemet, jo længere børnene kommer i tilegnelsen. 

 

Samlet set indikerer resultaterne således at /f/ og /j/ er tilegnet initialt i alderen 2;3.17. 
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4.3.5 Tilegnelsen af /s/ 

Fonemet /s/ præsenteres for sig selv, da den i tilegnelsen udviser en særlig tendens som 

ikke kan sidestilles med andre fonemer.  

4.3.5.1 Tilegnelsen af /s/ 

Der er i alt 564 produktioner med initialt /s/, disse er fordelt på 47 forskellige leksemer 

for de to børn. Se bilag 5.11 for en oversigt over alle rådata der danner grundlag for 

diagrammet med udregningen af det ligevægtet gennemsnit ud fra leksemerne, samt en 

præcisering af de konkrete ord inden for hvert leksem der er registreret med initialt /s/ i 

de forskellige aldre. 
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Diagram 11. Viser udviklingen af fonemet /s/. Kurverne viser for hvert barn antal korrekte produktioner i 
procent, regnet ud efter et ligevægtet gennemsnit, for hver af de 13 aldre. Kurverne kan aflæses på y-aksen til 
venstre, og aldrene er angivet kronologisk på x-aksen i år, måneder og dage (fx 1;2.16: 1 år, 2 måneder og 16 
dage). Søjlerne viser for hvert barn det samlede antal produktioner af intenderede ord med initialt /s/ for hver 
alder. Antal produktioner aflæses på y-aksen til højre. I hver søjle er der derudover angivet hvor mange 
leksemer produktionerne dækker over, som hænger sammen med y-aksen til højre.  
 
Diagram 11 viser udviklingen over tid for fonemet /s/ i forhold til korrekthedsprocent, 

antal produktioner og leksemer. Overordnet set er der for begge børn tale om, at kurven 

har en lille tidlig top, hvor kurven stiger for derefter at falde. Herefter stiger kurven igen. 

For barn1 stiger den igen gradvist, hvor den for barn2 stiger hurtigt. Begge børn har så 

derefter igen et dyk i kurven, inden der igen sker en gradvis udvikling. Udviklingen ser 

ens ud for de to børn, dog er de forskudt i tid i forhold til hinanden.  
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Begge børn har den første produktion med initialt /s/ i alderen 1;5.10. Barn1 har 29 

produktioner fordelt over 2 leksemer ’sove’ og ’så’, hvoraf der forekommer fejl i ’sove’, 

og har 54% korrekte. Barn2 har 15 produktioner af 1 leksem ’sover’, denne produceres 

korrekt i 1 tilfælde og har derfor 7% korrekte. I 1;8.15 falder korrekthedsprocenten til 

2% korrekte for barn1, der her har 31 produktioner fordelt over 6 leksemer, men kun 1 

korrekt produktion. For barn2 derimod, stiger korrekthedsprocenten i 1;8.15 til 31%, her 

har barn2 32 produktioner fordelt over 6 leksemer. Derefter, i 1;9.12 falder kurverne for 

begge børn til 0% korrekte. Barn2 har her 2 produktioner fordelt over 2 leksemer ’sut’ og 

’så’ (interj.). Barn1 har 9 produktioner fordelt over 2 leksemer ’sutter’ (sb.) og ’sidde’.  

Fejlproduktionerne i denne periode er, for begge børn, primært præget af 

substitution med /d/. Barn1 substituerer med /d/ 16 gange i 1;5.10, dette forekommer 

dog kun i 1 leksem, 20 gange i 1;8.15 i 4 forskellige leksemer og 8 gange i 1;9.12 i 2 

forskellige leksemer. Barn2 substituerer med /d/ 12 gange i 1;5.10 i 1 leksem, 19 gange 

i 1;8.15 i 5 leksemer og 1 gang i 1;9.12. I denne periode forekommer der også 

substitution med /g/. Barn1 har i 1;5.10 5 substitutioner med /g/ og i 1;8.15 

forekommer der 10. Barn2 har i 1;8.15 3 substitutioner med /g/. Dermed er substitution 

med /g/ mest udtalt for barn1. Der forekommer også substitution med /t/, barn1 har 4 

substitutioner med /t/ i 1;5.10 og barn2 har 5 substitutioner med /t/ i 1;8.15. Derudover 

er der enkelte andre substitutioner, som ikke forekommer i lige så høj grad som de 

ovenfor nævnte. Der er her tale om substitution af /s/ med /b/, som forekommer for 

barn2 i 1;5.10 2 gange, substitution med /n/ som forekommer for barn1 1 gang i 1;9.12, 

2;0.5 og 3;0.16 og for barn2 1 gang i 1;5.10 og substitution med /s̋j/, som forekommer 

for barn2 1 gang i 1;9.12. Desuden udelader barn1 /s/ i 1;5.10 i et enkelt tilfælde. 

 

Fra 1;10.17 og indtil 3;0.16 forskydes de to kurver og ligner her ikke hinanden. De har 

en lignende top med en gradvis stigning, men de er tidsforskudte og de er forskellige i 

stigning, og korrekthedsprocenten er lavere for barn1 end for barn2. For barn2 stiger 

kurven kraftigt til 100% korrekte i 1;10.17, her har barn2 kun 1 produktion. I 2;0.5 

falder kurven lidt igen til 71% korrekte, her er der en stigning i antal produktioner til 28 

produktioner fordelt over 9 leksemer. I 2;3.17 og 2;4.27 stiger kurven igen, til 93% 

korrekte med henholdsvis 72 produktioner fordelt over 6 leksemer og 38 produktioner 

fordelt over 2 leksemer. For barn1 forbliver kurven på 0% i 1;10.17, dette skyldes at 

barn1 ikke har nogle produktioner med initialt /s/ i denne optagelse. I 2;0.5 stiger 

kurven lidt, til 22% korrekte med 18 produktioner fordelt over 9 leksemer. I 2;3.17 

stiger korrekthedsprocenten til over 80% og ligger på 84%; her forekommer der 31 
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produktioner fordelt over 12 leksemer. Herefter falder kurven igen til 64% i 2;4.27; her 

forekommer der 25 produktioner fordelt over 11 leksemer. 

Fejlproduktionerne er også i denne periode primært substitution med /d/, 

dog ikke i samme grad som i den foregående periode. Barn1 substituerer med /d/ 3 

gange i 2;0.5, 2 gange i 2;3.17, 1 gang i 2;4.27 og 4 gange i 3;0.16. Barn2 substituerer 

med /d/ 3 gange i 2;0.5 og 4 gange i 2;3.17. Der forekommer også substitution med /t/ i 

denne periode: barn1 substituerer med /t/ 4 gange i 2;0.5, 2 gange i 2;3.17 og 4 gange i 

2;4.27; barn2 substituerer med /t/ 3 gange i 2;0.5. Der forekommer her kun 1 

substitution med /g/ for barn1 i henholdsvis 2;0.5 og 2;4.27 og for barn2 i 2;0.5. 

Derudover er der også her tale om substitution med flere andre fonemer. Barn1 

substituerer med /n/ og /k/ i hver 1 tilfælde i 2;0.5, desuden har hun en enkelt 

substitution med /d/ i form af [C] i 2;4.27. Barn2 substituerer med /h/ 1 gang i både 

2;3.17 og 2;4.27, og derudover er der 1 substitution med /l/ i 2;4.27. 

 

Fra 3;0.16 til 4;0.5 forholder kurven sig stabilt på over de 80% korrekte for begge børn.  

Barn2 har i 3;0.16 85% korrekte; her forekommer 62 produktioner fordelt over 16 

leksemer med fejl fordelt over 4 leksemer; dette er en lille nedgang fra 93% korrekte i 

2;4.27. I 4;0.5 slutter kurven for barn2 på 100% korrekte med 53 produktioner fordelt 

over 10 leksemer. For Barn1 stiger kurven I 3;0.16 til 81% med 62 produktioner fordelt 

over 9 leksemer ,og herefter stiger korrekthedsprocenten yderligere til 99% i 4;0.5.  

Kurverne for de to børn ligner dermed hinanden, men er blot lidt forskudt i 

forhold til hvornår udsvingene forekommer.  

I denne periode substituerer barn1 4 gange med /d/ i 3;0.16, og begge børn 

hver 2 gange med /t/ i 3;0.16. Desuden substituerer barn1 1 gang med /n/ i 3;0.16. Her 

forekommer også 1 substitution med /d/ ([C]), denne forekommer også 1 gang i 4;0.5, 

og i 4;0.5 er der også en enkelt substitution med /h/ for barn1. Barn2 har i 3;0.5 1 

substitution med /g/, 1 substitution med /n/, 1 substitution med /l/, og substitution med 

/l/ forekommer også en enkelt gang i 4;0.5. 

4.3.5.2 Analyse af /s/ 

Som det er beskrevet ovenfor har /s/ en gradvis og svingende udvikling, til forskel for 

f.eks. /m/, /b/, /d/, /n/ og /g/. /s/ har derimod en tilegnelseskurve, som ligner lidt mere 

/f/, som også har en mere gradvis stigning i korrekthedsprocenten. 
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Samles tendenserne for de fejlproduktioner, som forekommer, er der en tendens til at 

substituere /s/ med /d/ ved den første top i korrekthedskurven og indtil der igen er en 

stigning i korrekthedsprocenten, det vil sige fra 1;5.10 til 1;10.17 for barn1 og fra 1;5.10 

til 1;9.12 for barn2. I denne tidlige periode substituerer begge børn også med /g/, 

hvilket hænger meget godt sammen med at /d/ og /g/ heller ikke er helt adskilt, når de 

producerer leksemer med disse initiale lyde, og de to indgår ofte i substitution af 

hinanden. Herefter er der en tendens til at substituere /s/ med /t/ og derudover bliver 

substitutionerne mere spredte over flere fonemer. Dermed sker der et skifte i 

fejlproduktionerne, hvor børnene i den første periode skal adskille /s/ fra /d/, og idet /d/ 

bliver tilegnet, begynder de at substituere med /t/ og skal herefter adskille disse to 

fonemer. Dette hænger ligeledes godt sammen med, at /t/ også i denne periode 

substitueres med /s/, men at den indtil alderen 4;0.5 fortsat substitueres med /s/ og 

dermed ikke er tilegnet. 

 

/s/ er først tilegnet i alderen 3;0.16 for begge børn. Barn2 har en stabil 

korrekthedsprocent på over de 80% fra 2;3.17.  Barn1 derimod har et tydeligt fald i 

korrekthedsprocenten i 2;4.27 til 64% korrekte, hvor hun har 9 fejlproduktioner fordelt 

over 7 leksemer. Der er konsekvens i de fejlproduktioner, der forekommer, idet hun 

primært substituerer /s/ med /t/, hvilket kunne tyde på, at /s/ og /t/ ikke er helt adskilt. 

Derfor vurderes /s/ at være tilegnet i alderen 3;0.5, fordi også barn1 herfra har en stabil 

korrekthedsprocent over de 80%. 

 

Selvom begge børn har de første korrekte produktioner med /s/ i alderen 1;5.10, så gør 

det sig gældende, at dette fonem i nogle tilfælde udtales som [S]. Dette gælder især 

barn1, der har denne realisering af /s/ indtil alderen 2;0.5. I 2;0.5 optræder de første [s] 

lyde. For barn2 er denne tendens ikke nær så tydelig eller prominent. Hun producerer 

sammenlagt kun 3 produktioner af [S]. [S] klassificeres dog som værende korrekt, da 

den ikke er et kontrastivt segment med /s/. 

4.3.6 Tilegnelsen af /p/, /t/ og /k/ 

Tilegnelsen af /p/, /t/ og /k/ præsenteres sammen, da alle tre fonemer viser tendens til 

fortsat ikke at være tilegnet i alderen 4;0.5. Endvidere ses der nogle generelle tendenser 

for deres korrekthedskurver, hvor der er de største sammenfald for /p/ og /k/. I forhold 

til tendenser for fejlprocesser ses der til gengæld størst sammenfald mellem /k/ og /t/.  
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4.3.6.1 Tilegnelsen af /p/ 

Der er i alt 208 produktioner med initialt /p/, disse er fordelt på 26 forskellige leksemer 

for de to børn. Se bilag 5.12 for en oversigt over alle rådata der danner grundlag for 

diagrammet med udregningen af det ligevægtet gennemsnit ud fra leksemerne, samt en 

præcisering af de konkrete ord inden for hvert leksem der er registreret med initialt /p/ i 

de forskellige aldre. 
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Diagram 12. Kurverne viser for hvert barn antal korrekte produktioner af intenderede ord med initialt /p/ i 
procent, regnet ud efter et ligevægtet gennemsnit, for hver af de 13 aldre. Kurverne kan aflæses på y-aksen til 
venstre i procent, og aldrene er angivet kronologisk på x-aksen i år, måneder og dage (ex. 1;2.16: 1 år, 2 
måneder og 16 dage). Søjlerne viser for hvert barn det samlede antal produktioner af intenderede ord med 
initialt /p/ for hver af de 13 aldre. Antal produktioner aflæses på y-aksen til højre. I hver søjle er det angivet 
hvor mange leksemer produktionerne dækker over. 

 

Diagram 12 viser udviklingen over tid for fonemet /p/ i forhold til korrekthedsprocent, 

antal produktioner og leksemer. Overordnet set er korrekthedsprocenten 0 frem til 

alderen 1;5.10. Barn1 producerer de første ord med initialt /p/ i alderen 1;4.23, hvilket 

er før barn2, som har sine første produktioner i alderen 1;8.15 (4 måneder senere). 

Herefter ses der en gradvis stigning for barn1 og flere udsving for barn2, frem til alderen 

1;10.17, hvor begge børn har en korrekthedsprocent på over 90%. Herfra ligger begge 

kurver rimelig stabilt mellem 90 og 100% frem til alderen 3;0.16. I alderen 3;0.16 falder 

begge børnene til mellem 60 og 80%, inden de i alderen 4;0.5 har en 

korrekthedsprocent på 100%.  
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Det samlede leksemantal for barn1 er 19 og for barn2 19. 12 leksemer 

bliver produceret af begge børn, hvilket giver dem et samlet leksemantal på 26. 

Produktionsantallet er generelt set meget svingende for begge børn. I de tidlige aldre 

ligger børnene på ca. samme leksemantal, hvor det er mere svingende i de senere aldre. 

De ligger kun begge over leksemantal 3 i aldrene 2;3.17 til 3;0.16.  

 

Frem til alderen 1;10.17 er den samlede tendens, at korrekthedsprocenten ligger under 

80%, men der ses en forskellighed i korrekthedskurvens forløb, hvor det mest 

iøjnefaldende er, at barn2 stiger markant mere i alderen 1;8.15, nemlig til 67% end 

barn1, der kun stiger til 13%. Til gengæld falder barn2 til 0% i alderen 1;9.12, hvor 

barn1 fortsat viser stigning til 50%. Endvidere ses der heller ikke samlede tendenser i 

forhold til antal produktioner mellem de to børn. Barn1 starter som nævnt tidligere og 

har endvidere et højere antal produktioner i alderen 1;8.15, men i aldrene 1;8.15 til 

1;10.17 ligger de på cirka samme antal leksemer inden for aldrene. Det høje antal 

produktioner for barn1 i alderen 1;8.15 fordeler sig på 2 leksemer, men ikke ligeligt på 

de 2 leksemer; leksemet ’Pia’ udgør 24 af de 25 produktioner. Begge børn producerer 

mindst 2 nye leksemer i hver af aldrene 1;8.15 og 1;9.12. Med undtagelse af barn2 i 

alderen 1;9.16, har begge børn korrekte produktioner af disse ’nye’ leksemer. 

 I forhold til fejlproduktioner af initialt /p/, som sammenlagt omhandler 43, 

er der en samlet tendens i disse aldre til, at børnene substituerer /p/ med /b/. Barn1 

substituerer med /b/ i 10 af 24 fejlproduktioner, som fordeler sig over 5 leksemer, og 

barn2 substituerer med /b/ i 5 af 9 fejlproduktioner, som fordeler sig over 4 leksemer. 

Yderligere substituerer barn1 som den eneste med /g/ i 11 af de 24 fejlproduktioner, og 

disse fordeler sig over 2 leksemer. 9 produktioner er i leksemet ’Pia’. 

 

I alderen 1;10.17 ses der en markant stigning i korrekthedsprocenten for begge børn, 

hvorefter den forbliver over 80% frem til alderen 2;4.27. Samtidig ses der i alderen 

1;10.17 et markant fald i leksemantal. Barn1 ligger i denne alder på 100%, og Barn2 på 

91%, men der er tale om ét leksem for hvert barn, og barn1 har kun én produktion af 

’puha’, hvor barn2 producerer ’på’ 11 gange. Begge leksemer er produceret i tidligere 

aldre. 

I alderen 2;0.5 falder korrekthedsprocenten for barn1 igen til 90%, men 

samtidig stiger antallet af leksemer til 5, og de to fejl, som forekommer her, er i 

leksemet ’Palle’, som også produceres korrekt 2 gange. Af de øvrige leksemer, som 

produceres korrekt, er 2 af 4 leksemer ikke i tidligere aldre produceret korrekt. Barn2 har 

en korrekthedsprocent på 93%, hvad der betyder en lille stigning. Der er fortsat tale om 
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et lavt leksemantal på 2 og 8 produktioner, hvor det ene leksem kun produceres én 

gang, og denne ene gang korrekt.  

I aldrene 2;3.17 og 2;4.27 ser vi en stabil korrekthedsprocent for begge 

børn, som ikke kommer under 98% og et leksemantal, som fortsætter stabilt for barn1 

på 4 til 5 og stiger for barn2 fra 6 til 9 leksemer. I alderen 2;3.17, hvor begge børn har 

en korrekthedsprocent på 100%, producerer barn1 4 leksemer, som ikke forekommer i 

tidligere aldre, og barn2 producerer 7. I alderen 2;4.27 producerer begge børn 3 

leksemer, som ikke forekommer i tidligere aldre, og disse produceres udelukkende 

korrekt.   

 

Inden vi i alderen 4;0.5 igen ser, at korrekthedsprocenten ligger på 100% for begge 

børn, ses der et markant dyk i kurven i alderen 3;0.16, hvor begge børn falder til under 

80%. Antallet af produktioner stiger for begge børn, og leksemantallet stiger fra 4 til 7 

for barn1 og falder fra 6 til 4 for barn2. Begge børn producerer her leksemer, som ikke 

forekommer i tidligere aldre. For barn1 omhandler det to leksemer, hvor det ene 

udelukkende produceres korrekt, og det andet konsekvent forkert. For barn2 omhandler 

det ét leksem, som udelukkende produceres korrekt.   

Alle fejlproduktioner for begge børn i alderen 3;0.16 er en substitution af /p/ 

med /b/, og alle de leksemer, der fejlproduceres, er i tidligere aldre produceret korrekt 

med undtagelse af ét. Begge børn substituerer med /b/ i leksemet ’pige’ som de 

producerer én gang hver, og som de begge har produceret korrekt i optagelse 2;3.17. 

Barn1 4 gange korrekt og barn2 3 gange korrekt. Barn1 substituerer endvidere /p/ med 

/b/ i leksemerne ’Pia’ og ’puste’, hvor det er første gang, leksemet ’puste’ produceres, og 

det produceres kun 1 gang. Leksemet ’Pia’ fejlproduceres 2 af 4 gange, og er ligesom 

’pige’ også tidligere produceret korrekt både i aldrene 1;8.15, 1;9.12 og 2;0.5. Leksemet 

er endvidere tidligere fejlproduceret i alderen 1;8.15, hvor der ikke ses den samme 

tendens til, at /p/ substitueres af /b/, da det kun forekommer i 5 af 24 produktioner af 

leksemet. I 10 af 24 produktioner substitueres /p/ af /g/ og i 1 af 24 af /h/.   

 

I alderen 4;0.5 stiger begge børn som sagt til 100% og falder samtidig i antal 

produktioner og leksemer til 4 leksemer for barn1 og 3 for barn2. Faldet i dette kan 

skyldes, at optagelsen kun er ca. 15 min. lang. Alle leksemer er produceret i tidligere 

aldre, og alle er tidligere produceret korrekt.  
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4.3.6.2 Tilegnelsen af /k/ 

Der er i alt 299 produktioner med initialt /k/, disse er fordelt på 31 forskellige leksemer 

for de to børn. Se bilag 5.13 for en oversigt over alle rådata der danner grundlag for 

diagrammet med udregningen af det ligevægtet gennemsnit ud fra leksemerne, samt en 

præcisering af de konkrete ord inden for hvert leksem der er registreret med initialt /k/ i 

de forskellige aldre. 
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Diagram 13. Kurverne viser for hvert barn antal korrekte produktioner af intenderede ord med initialt /k/  i 
procent, regnet ud efter et ligevægtet gennemsnit, for hver af de 13 aldre. Kurverne kan aflæses på y-aksen til 
venstre i procent, og aldrene er angivet kronologisk på x-aksen i år, måneder og dage (fx 1;2.16: 1 år, 2 
måneder og 16 dage). Søjlerne viser for hvert barn det samlede antal produktioner af intenderede ord med 
initialt /k/ for hver af de 13 aldre. Antal produktioner aflæses på y-aksen til højre. I hver søjle er det angivet 
hvor mange leksemer produktionerne dækker over. 
 

Diagram 13 viser udviklingen over tid for fonemet /k/ i forhold til korrekthedsprocent, 

antal produktioner og leksemer. Korrekthedskurverne for de to børn for tilegnelsen af /k/ 

er meget forskellig indtil alderen 1;10.17. Begge børn stiger markant i alderen 2;0.5 til 

98% for barn2 og 86% for barn1. Fra alderen 2;0.5 til 3;0.16 ligger begge børnene 

stabilt over 80%. I alderen 4;0.5 bliver barn2 liggende stabilt, men barn1 falder igen til 

50%. 

Barn2 starter således noget tidligere med at have produktioner med initialt 

/k/ og har endvidere samlet flere produktioner end barn1. Barn2 har sin første 

produktion med initialt /k/ i alderen 1;4.23, barn1 først i alderen 1;9.12. Dog viser de de 
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samme tendenser i forhold til udviklingen i antal af leksemer, og den markante stigning, 

der er i leksemantal i alderen 2;0.5. Det samlede leksemantal fremgår ikke af 

diagrammet. Det er for barn1 er 24 og for barn2 18 leksemer. 13 leksemer bliver 

produceret af begge børn, hvilket giver dem et samlet leksemantal på 29. Indtil alderen 

2;0.5 producerer ingen af børnene over 3 leksemer inden for aldrene. 

 

Der ses ingen samlede tendenser for de to børns korrekthedskurver frem til alderen 

1;8.15, da det ene barn ikke har nogen produktioner med initialt /k/. Barn2 starter som 

sagt tidligst, men har alene 1 produktion af ’cola’ i alderen 1;4.23, som ikke produceres 

korrekt, ingen produktioner i alderen 1;5.10 og 5 produktioner i alderen 1;8.15, som 

dækker over 3 leksemer. I alderen 1;8.15 er alle 5 produktioner korrekte, og 

korrekthedsprocenten stiger brat til 100%.  

I alderen 1;9.12 forekommer der første gang en produktion fra barn1, men 

den ene produktion af ’kukkuk’ er forkert, og korrekthedsprocenten forbliver derfor på 

0%. Antal af produktioner og korrekthedsprocenten falder til gengæld for barn2. 

Korrekthedsprocenten falder til 50%, og antallet af produktioner falder til 2. Det er 2 

leksemer, som også forekommer i aldrene 1;4.23 og 1;8.15. Leksemet ’cola’ produceres 

igen forkert, og ’kage’, som produceres korrekt i 1;8.15, produceres korrekt igen.  

I alderen 1;10.17 ligger de to børn på cirka samme korrekthedsprocent 

omkring 50%, men barn1 lige på 50% og barn2 på 47%. Barn1 har alene 2 

produktioner, hvor barn2 har 12, men det dækker over henholdsvis 2 leksemer for barn1 

og 3 for barn2.  

Frem til alderen 1;10.17 ses der ikke nogen særlige tendenser i forhold til 

fejlproduktioner. Barn1 har alene 2 fejlproduktioner, hvor den ene er en erstatning af /d/ 

og den anden af /h/. Barn2 substituerer med /g/ i 8 af 9 fejlproduktioner, og 7 af disse 8 

forekommer i leksemet ’cola’. 

 

I alderen 2;0.5 stiger korrekthedsprocenten stejlt for begge børn til 86% for barn1 og 

98% for barn2. Samtidig har begge børn markant flere produktioner og en markant 

stigning i antal af leksemer til hver 7, hvor de i alderen 1;10.17 ligger på 2-3. De 

producerer begge primært leksemer, som ikke forekommer i tidligere aldre. Barn1 har 6 

nye leksemer ud af 7 og barn2 har 5 nye leksemer ud af 7. Alle leksemer, som 

fejlproduceres, produceres samtidig korrekt. 

Fra alderen 2;0.5 og frem til alderen 3;0.16 ligger korrekthedsprocenten 

stabilt over 80%. Generelt set ligger den højere for barn2, men for begge børn svinger 

den frem for at stige gradvist. Leksemantallet ligger generelt set stabilt for begge børn, 
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med undtagelse af barn2’s fald til 4 leksemer i alderen 2;4.27. 2 af de 4 leksemer 

forekommer ikke i tidligere aldre, og leksemantallet stiger igen i alderen 3;0.16 til 9 

leksemer. I aldrene 2;3.17 og 2;4.27 er tendensen generelt set, at når leksemantallet 

falder, stiger korrekthedsprocenten, hvilket gør sig gældende for barn1 i alderen 2;3.17 

og barn2 i 2;4.27. Ligeledes gælder det, at når leksemantallet stiger, så falder 

korrekthedsprocenten, hvilket gør sig gældende for barn2 i alderen 2;3.17 og barn1 i 

alderen 2;4.27. Samtidig er der tale om, at alle leksemer, som fejlproduceres, samtidig 

produceres korrekt, med undtagelse af leksemet ’kiks’ i optagelse 2;4.27 af barn1, som 

heller ikke forekommer i tidligere aldre. 

I aldrene 2;0.5 til 3;0.16 ses der tydelige tendenser i forhold til 

fejlproduktioner af /k/, men forskellige tendenser for de to børn og derfor ikke nogen 

generelle tendenser. Hvor barn2 i de tidligere aldre har mange substitutioner af /k/ med 

/g/, har hun i disse aldre kun 1 forekomst af denne substitution. Derimod ser man, at det 

i disse aldre nu først og fremmest er barn1, som substituerer /k/ med /g/; det sker i 8 af 

12 fejlproduktioner, i 4 leksemer. For barn2 er det substitution af /k/ med /t/, der er 

fremtrædende i denne alder, hvor det forekommer i 4 af 7 fejlproduktioner, som er i 2 

leksemer. Herudover ses der substitution af /k/ med /t/, som udgør 2 af 12 

fejlproduktioner for barn1, og det er i 2 leksemer.  

  

I alderen 4;0.5 er det alene barn2, der forbliver over 80 %, hvorimod 

korrekthedsprocenten for barn1 falder stejlt til 50%. Barn2 som har en korrekthedskurve 

på 100% i denne alder, producerer alene leksemer, som også forekommer korrekt i 

tidligere aldre. Barn1 har i denne alder samlet 9 produktioner af i alt 4 leksemer, hvor 

’kan’ og ’kom’ produceres korrekt i hver 3 af 3 produktioner, begge leksemer er også før 

produceret korrekt. ’Kalder’ forekommer ikke tidligere i data og produceres forkert i 

denne alder i 1 af 1 produktion. ’Kun’ produceres ligeledes forkert i 2 af 2 produktioner, 

men forekommer også før i data, dog kun 1 gang før, men hvor den produceres korrekt. 

For alle 3 fejlproduktioner er der igen tale om en substitution med /g/, som også 

forekommer i aldrene 2;0.5 til 3;0.16.  

4.3.6.3 Tilegnelsen af /t/ 

Der er i alt 142 produktioner med initialt /t/, disse er fordelt på 24 forskellige leksemer 

for de to børn. Se bilag 5.14 for en oversigt over alle rådata der danner grundlag for 

diagrammet med udregningen af det ligevægtet gennemsnit ud fra leksemerne, samt en 

præcisering af de konkrete ord inden for hvert leksem der er registreret med initialt /t/ i 

de forskellige aldre. 
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Diagram 14. Kurverne viser for hvert barn antal korrekte produktioner af intenderede ord med initialt /t/  i 
procent, regnet ud efter et ligevægtet gennemsnit, for hver af de 13 aldre. Kurverne kan aflæses på y-aksen til 
venstre i procent, og aldrene er angivet kronologisk på x-aksen i år, måneder og dage (fx 1;2.16: 1 år, 2 
måneder og 16 dage). Søjlerne viser for hvert barn det samlede antal produktioner af intenderede ord med 
initialt /t/ for hver af de 13 aldre. Antal produktioner aflæses på y-aksen til højre. I hver søjle er det angivet 
hvor mange leksemer produktionerne dækker over. 
 

Diagram 14 viser udviklingen over tid for fonemet /t/ i forhold til korrekthedsprocent, 

antal produktioner og leksemer. Overordnet set er korrekthedskurverne meget forskellige 

for de to børn, og der ses store individuelle udsving i kurvernes forløb. Først i alderen 

2;0.5 viser kurverne samlede tendenser for korrekthedsprocent over 80%, og herefter 

falder den til under 80% for hvert af børnene i alderen 2;3.17 og 2;4.27. I alderen 

3;0.16 stiger barn2 så til 100%  og holder en stabil korrekthedsprocent i alderen 4;0.5, 

hvorimod barn2 falder markant, til under 20 i korrekthedsprocent. Generelt set ligger 

antallet af produktioner lavt og når for ingen aldre op over 16 produktioner for det 

enkelte barn. Det samlede leksemantal, for alle aldre for barn1 er 20 og for barn2 17 

leksemer. 10 leksemer bliver produceret af begge børn, hvilket giver dem et samlet 

leksemantal på 27. Fra alderen 1;8.15 til 1;10.17 ses der en gradvis stigning i leksem 

antal og det samlede antal produktioner, med undtagelse af det samlede antal 

produktioner for barn2 i alderen 1;10.17, som alene er 3. Herefter er leksemantallet og 

antallet af produktioner meget svingende for de 2 børn. Først fra alderen 2;4.27 og frem 

producerer begge børn over 3 leksemer inden for hver alder. 
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De starter begge med at producere ord med initialt /t/ i alderen 1;8.15, hvor de har ca. 

samme antal produktioner og leksemer, men til gengæld meget forskellig 

korrekthedsprocent, henholdsvis 0% for barn1 og 100% for barn2. Det skal dog 

bemærkes her at det kun er baseret på henholdsvis 3 og 4 forekomster. Herefter har de 

begge store udsving, men generelt set ligger korrekthedsprocenten markant lavere for 

barn1 end for til barn2 frem til alderen 1;10.17, og samtidig har barn1 et højere 

leksemantal i alle disse aldre og et højere antal produktioner i aldrene 1;8.15 og 

1;10.17. Barn1 viser en mere gradvis stigning, hvor barn2 har en stabil 

korrekthedsprocent på 100% i aldrene 1;8.15 og 1;10.17. I alderen 1;8.15 beror denne 

korrekthedsprocent på 3 korrekte produktioner af ét leksem, hvor barn1 i samme alder 

har en korrekthedsprocent på 0%, som beror på 4 produktioner af 2 leksemer. I alderen 

1;10.17 beror korrekthedsprocenten på 100% på 3 korrekte produktioner af 3 leksemer, 

hvor 2 af leksemerne ikke forekommer i tidligere aldre. I samme alder beror 

korrekthedsprocenten på 29% for barn1 på 11 produktioner af 4 leksemer, hvor 3 

leksemer ikke forekommer i tidligere aldre. De to korrekte produktioner er i 2 af de 3 

leksemer, der ikke forekommer i tidligere aldre. I alderen 1;9.12, hvor begge børn har en 

korrekthedsprocent på under 80%, har de cirka samme antal leksemer og produktioner, 

og de producerer begge 3 leksemer, som ikke forekommer i tidligere aldre af de 

henholdsvis 4 leksemer, barn1 producerer og de 3, barn2 producerer.  

I forhold til fejlproduktioner i alderen 1;8.15 – 1;10.17, har barn2 alene 2 

fejlproduktioner af /t/, og det er én substitution med /s/ og én med /d/. For barn1 er der 

i modsætning til barn2 mere konsekvens i forhold til fejlproduktioner, der underbygger 

en samlet tendens til at substituere /t/ med /d/. Hun substituerer også /t/ med /d/, men 

14 gange i 7 forskellige leksemer fordelt over alle 3 aldre. Endvidere erstatter hun /t/ 

med /g/ 4 gange, hvor de 3 gange er i samme alder og i samme leksem ’taber’. 

Yderligere én gang i leksemet ’tegne’, hvor hun i samme alder substituerer med /d/ i 

samme leksem. 

 

I alderen 2;0.5 ligger korrekthedsprocenten for begge børn over 80%. Barn1 stiger 

markant til 100% og falder samtidig markant i antal produktioner fra 11 til 1, og antallet 

af leksemer falder fra 4 til 1. Leksemet er ikke produceret i tidligere aldre. Barn2 falder 

til 81% og stiger samtidig markant i antal produktioner fra 3 til 10, og antal leksemer 

stiger fra 3 til 6, hvoraf 5 leksemer ikke forekommer i tidligere aldre.  

I forhold til fejlproduktioner er der ingen samlede tendenser, da det alene er 

barn2 der har 3, og ingen af de 3 fejlproduktioner, barn2 laver, er som i de tidligere aldre 

en substitution af /t/ med /d/, /s/ eller /g/. 1 gang er det med /b/ og 2 gange med /h/.   
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I aldrene 2;3.17 og 2;4.27 falder korrekthedsprocenten igen for begge børn til under 

80%. For barn1 er der tale om at hun først falder til 50% for herefter at stige til 72% i 

alderen 2;4.27, hvor der for barn2 er der tale om et gradvist fald. Først til 60%, og så til 

25% i alderen 2;4.27. For begge børn gør det sig gældende, at antal produktioner og 

leksemer stiger i alderen 2;3.17, hvor barn 2 kommer helt op på 15 produktioner fordelt 

over 9 leksemer, og barn1 stiger til 3 produktioner fordelt over 2 leksemer. Til gengæld 

vender billedet i 2;4.27, hvor barn1 har 14 produktioner fordelt over 5 leksemer, og 

barn2 har 4 produktioner fordelt over 4 leksemer. I begge aldre producerer begge børn 

leksemer, som ikke forekommer i tidligere aldre. Samlet set produceres 5 af disse 

leksemer udelukkende korrekt, 3 bliver udelukkende fejlproduceret, og 3 produceres 

både korrekt og fejlproduceres.  

I forhold til fejlproduktioner i 2;3.17 og 2;4.27 substituerer begge børn i alle 

18 fejlproduktioner /t/ med /s/ i disse aldre. Barn1 substituerer /t/ med /s/ i 8 

produktioner fordelt over 4 leksemer, og barn2 i 9 produktioner fordelt over 7 leksemer. 

3 af disse leksemer er produceret i tidligere aldre, hvor de pågældende leksemer 

udelukkende er fejlproduceret, og alle fejlproduktionerne er substitution med /d/. 6 af de 

fejlproducerede leksemer forekommer som sagt ikke i tidligere aldre, hvor 3 af 6 alene 

fejlproduceres og 3 samtidig produceres korrekt. Af de resterende 2 leksemer, som 

fejlproduceres, er 1 leksem i tidligere aldre kun produceret korrekt, og ét både 

produceret korrekt og fejlproduceret hvor det omhandler substitution med /h/.  

 

For børnene viser der sig i aldrene 3;0.16 og 4;0.5 en meget forskellig udvikling i forhold 

til korrekthedskurven. Barn2 stiger til 100% i alderen 3;0.16 og bliver liggende her, hvor 

barn1 udviser et markant gradvist fald i korrekthedsprocenten til den laveste 

korrekthedsprocent på 19% i alderen 4;0.5. I forhold til antal leksemer viser børnene 

samme tendenser i alderen 3;0.16, hvor de begge stiger med ét leksem, men igen 

forskellige tendenser i alderen 4;0.5, hvor barn1 stiger til 9 leksemer, og barn2 falder til 

4. For barn1 ses en gradvis stigning i antal produktioner for disse aldre, hvor barn2 ligger 

mere stabilt.  

Barn2 producerer kun leksemer, som forekommer i tidligere aldre, og 2/3 

dele af dem er tidligere produceret korrekt, hvorimod barn1 også producerer leksemer, 

som ikke forekommer i tidligere aldre. For aldrene 3;0.16 og 4;0.5 producerer barn1 

samlet set 11 leksemer, hvoraf 7 ikke forekommer i tidligere aldre. I alderen 3;0.16 

producerer hun de 3 leksemer forkert, som ikke forekommer i tidligere aldre, hvor det 

ene samtidig produceres korrekt 1 ud af 2 gange. De 3 leksemer, som forekommer i 

tidligere aldre, producerer hun både korrekt og forkert i alderen 3;0.16. I alderen 4;0.5 
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fejlproduceres alle de 5 leksemer som ikke forekommer i tidligere aldre og af tidligere 

producerede leksemer er der ét der alene produceres korrekt, 2 der både produceres 

korrekt og forkert, og 2 der alene fejlproduceres. 

Der forekommer fejlproduktioner for barn2, men der ses udelukkende tendenser for 

barn1. I 19 af 20 fejlproduktioner substituerer hun /t/ med /s/, og i 1 af 20 med /d/, 

hvilket er samme tendens som viste sig i aldrene 2;3.17 og 2;4.27.  

 

I alderen 4;0.5 viser der sig fortsat ikke samlede tendenser til, at børnene har en 

korrekthedsprocent over 80%, og dermed ser det ud til, at fonemet fortsat ikke er 

tilegnet i denne alder.  

4.3.6.4 Analyse af /p/, /k/ og /t/ 

For både /p/, /k/ og /t/ gør det sig gældende, at de i alderen 4;0.5 fortsat ikke udviser 

overbevisende tegn, som kan pege på samlede tendenser til at fonemerne i denne alder 

er tilegnet. For /p/ og /k/ er der som sagt mere sammenfald i forhold til 

korrekthedskurverne, idet de i en periode viser en samlet tendens til at 

korrekthedskurverne ligger stabilt på over 80%, inden de har et dyk i 

korrekthedsprocenten. For /t/ er der ikke på samme måde tale om en stabil periode, men 

at børnene på et tidspunkt har en korrekthedsprocent der ligger på over 80%, og 

umiddelbart herefter falder brat igen. 

 

Det samlede billede fælles for de tre fonemer er, at korrekthedskurven for første gang 

kommer overbevisende over 80% i alderen 2;0.5, hvor det for /k/ beror på det højeste 

leksemantal og dermed er mest overbevisende. Dette indikerer i første omgang, at 

leksemerne i denne alder er tilegnet.  

Faktisk kommer /p/ allerede over 80% i alderen 1;10.17, men det beror 

som sagt alene på produktion af 1 leksem for hvert barn og for barn1 kun 1 produktion. 

Det tyder således på, at det beror mere på tilfældigheder for barn1’s vedkommende og 

på overproduktion af leksemet ’puha’ for barn2’s, da dette leksem forekommer i tidligere 

aldre, hvor det i 11 af 12 tilfælde produceres korrekt. Samlet set underbygges det også 

af, at leksemantallet i tidligere aldre har ligget højere, og at korrekthedsprocenten her 

aldrig har været over 80%. For både /t/ og /k/ gælder det, at der i nogle tidligere aldre 

forekommer korrekthedsprocenter på over 80%, men det kan i henhold til ovenstående 

ikke underbygges som generel tendens, da det kun er et barn ad gangen, og at 

korrekthedsprocenten oftest beror på et meget lavt leksemantal. Endvidere at det andet 

barn samtidig har en korrekthedsprocent på maksimalt 29%.  
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For /p/ og /t/ beror korrekthedsprocenten i alderen 2;0.5 som sagt ikke på 

et lige så overbevisende antal leksemer som for /k/, da begge børn ikke producerer over 

3 leksemer, som ville være mere overbevisende i forhold til tilegnelsen af fonemet. For 

de to fonemer er der tale om en lignende tendens til, at det ene barn ligger meget lavt i 

leksemantal, og det andet barn stiger markant. Det er barn1, der ligger lavt ved /t/, og 

barn2, der ligger lavt ved /p/, men der er her i begge tilfælde tale om produktion af 

minimum 1 leksem, som ikke forekommer i tidligere aldre og som produceres korrekt. En 

begyndende tilegnelse underbygges endvidere af, at der også for det barn, der 

producerer mange leksemer i begge tilfælde er tale om, at over halvdelen af leksemerne 

er leksemer, som ikke forekommer i tidligere aldre.  

 

Der er således samlet set indikation for, at børnene, som tidligere har produceret korrekt 

initialt /p/, /t/ og /k/, nu i 2;0.5 viser evnen til at producere fonemerne i flere leksemer, 

og det er leksemer, som ikke forekommer i tidligere aldre. Det indikerer dermed, at 

fonemerne er på vej til at være tilegnet. Det, at alle 3 fonemer kommer overbevisende 

over 80% i alderen 2;0.5, betyder dog ikke, at de her er tilegnet. Der viser sig i de 

følgende aldre en meget forskellig udvikling for de 3 fonemer, men for dem alle er det 

fælles, at der ikke viser sig en overbevisende tendens til, at de er tilegnet i alderen 

4;0.5. For /p/ og /k/ gør det sig gældende, at den samlede tendens er, at 

korrekthedskurverne i en periode ligger stabilt over 80%, men at det samlede billede så 

forstyrres af et fald i korrekthedskurven. For /k/ omhandler det som sagt kun det ene 

barn, hvor det for /p/ omhandler en samlet tendens til et dyk i kurven. For /k/ er der en 

længere stabil periode end for /p/, og dermed mere overbevisende i forhold til det 

generelle billede. For /k/ er det i alderen 2;0.5 til 3;0.16, og for /p/ er det i alderen 2;0.5 

– 2;4.27. Det der kendetegner den periode, hvor begge børn har en korrekthedsprocent 

over 80%, er at: 

• Leksemantallet ligger for begge børn i alle aldre over 3 med undtagelse af 

barn2 som i alderen 2;0.5 kun producerer 2 leksemer med initialt /p/.  

• I hver af aldrene produceres der af begge børn leksemer, som ikke 

forekommer i tidligere aldre, og der forekommer korrekte produktioner af alle 

disse ’nye’ leksemer. 

• Der viser sig ikke for de enkelte fonemer nogle samlede tendenser i forhold til 

fejlproduktioner for perioderne, men mere individuelle tendenser.  
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Alle disse faktorer underbygger en antagelse om at fonemerne /p/ og /k/ er tilegnet i 

alderen 2;0.5, og at de fortsat i aldrene efter formår at producere ’nye’ leksemer med 

korrekt initialt fonem.  

 

Når man kigger på fejlproduktioner for /p/ og /k/, så ses der ikke nogen særlige 

tendenser før og efter alderen 2;0.5.  

Samlet set ses en overvejende tendens til at substituere /p/ med fonemet 

/b/ i alle aldre, og herudover ses der individuelle tendenser for det ene barn, som ikke 

understøtter de samlede tendenser. Fra børnenes tidligste produktioner og til alderen 

3;0.5 er 23 af i alt 41 fejlproduktioner substitution med /b/. For barn2 udgør substitution 

med /g/ også en stor del af fejlproduktionerne, men de 11 af i alt 41 fejlproduktioner er 

alle i alderen 1;8.15, og 10 af 11 i leksemet ’Pia’. Resultaterne viser derfor ikke, at 

substitution med /g/ er en generel tendens for tilegnelsen af fonemet /p/, men er mere 

knyttet til leksemet. Når alle fejlproduktioner i det dyk, der er i korrekthedsprocenten i 

3;0.5, er substitution med /b/, så er det således den fejlproduktion, som er den generelle 

for tilegnelsen af /p/, og dermed en indikation for, at fonemet fortsat ikke er tilegnet i 

denne alder. Hvis der havde været tale om andre fejlproduktioner i dette dyk i alderen 

3;0.5, så kunne det have antydet en større tilfældighed, eller at der var en progression i 

forhold til fejlproduktioner, hvis disse viste konsekvens. Når det er den samme 

fejlproduktion, der forekommer, så antyder det, at der er tale om en fejlproces, som 

forekommer ved tilegnelsen af /p/, og som endnu ikke er undertrykt. Dette understøttes 

endvidere af, at fejlproduktionerne både forekommer i leksemer, som tidligere er 

produceret, og i leksemer, som ikke tidligere er produceret. Selvom 

korrekthedsprocenten i en periode har ligget over 80%, peger resultaterne således på, at 

fonemet ikke er tilegnet i alderen 2;0.5.  

For /k/ frem til alderen 1;10.17 ses der ikke nogen særlige tendenser i 

forhold til fejlproduktioner, da barn1 kun har 2 fejlproduktioner, og barn2’s 

fejlproduktioner er bundet til et bestemt leksem. De fejlprocesser, der er mest 

udprægede for de 2 børn efter alderen 2;0.5, viser ikke samlede tendenser. Alligevel er 

det interessant, at børnene individuelt set er konsekvente i forhold til hver deres 

fejlproduktioner, som for begge børn forekommer i flere leksemer. Dette indikerer, at 

begge børn ikke har tilegnet fonemet /k/ på dette tidspunkt, selvom de begge har en 

korrekthedsprocent på over 80%. For barn 1 er der tale om substitution med /g/, og for 

barn2 er der tale om substitution med /t/. 

For /t/ er der ikke tale om at der på samme måde forekommer en stabil 

periode, men til gengæld ses et markant dyk efter at den samlede tendens har været en 
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korrekthedsprocent på over 80%. I modsætning til /p/ og /k/ viser der sig for /t/ at være 

samlede tendenser for fejlproduktionerne. En tendens, som understøtter, at fonemet 

fortsat ikke er tilegnet i 4;0.5. Det interessante er, at alle fejlprocesserne af /t/ for begge 

børn er substitution med /s/, og at denne proces forekommer i mange forskellige 

leksemer. Der har ikke på samme måde været samlede tendenser for fejlprocesser i de 

tidligere aldre, men der ses dog en udpræget tendens til at substituere /t/ med /d/ indtil 

alderen 1;10.17 for det ene barn. Det kunne altså tyde på at denne samlede tendens til 

at korrekthedsprocenten for en enkelt alder ligger over 80%, er et udtryk for et skifte i 

tilegnelsen, hvor der ses bemærkelsesværdige sammenfald med tilegnelsen af /s/. Netop 

i alderen 2;3.17 ses det, at der for /s/ for første gang er samlede tendenser til at ligge 

over 80%, hvor leksemantallet ligger på 10-12, men allerede i 2;0.5 er der en markant 

stigning i leksemantallet og en korrekthedsprocent på over 20%. Endvidere gør det sig 

også gældende, at der er en samlet tendens til, at /s/ i de tidlige aldre primært 

substitueres af /d/, hvor det fra 2;0.5 og frem til 3;0.16 i ligeså høj grad substitueres af 

/t/. Dette skift underbygger endvidere tilegnelsesalderen for /d/ i 1;9.12. 

Dette indikerer, på lige fod med /f/, at der er en progression i 

substitutionerne, som hænger sammen med tilegnelsesalderen af de fonemer, som 

indgår i subsitutionen, hvilket i tilfældet med /t/ omhandler tilegnelsesalderen for /s/, 

som er i 3;0.16. 

 

I alderen 4;0.5 er der forsat ikke overbevisende tendenser til, at fonemerne /p/, /t/ og 

/k/ er tilegnet, men /p/ viser som det eneste fonem en samlet korrekthedskurve på over 

80%.  

For /k/ har barn2 en korrekthedskurve på 100% i 4;0.5, men producerer 

også udelukkende leksemer, som forekommer korrekt i tidligere aldre, og det er derfor 

ikke overbevisende i forhold til tilegnelsen. Hvis barn2 fortsat havde en udvikling, hvor 

produktionen af korrekt initialt /k/ forekommer i leksemer, som ikke forekommer i 

tidligere aldre, så ville det have været en mere overbevisende korrekthedsprocent, og 

dermed tale for at fonemet var tilegnet allerede i alderen 2;0.5. Det 

bemærkelsesværdige er, at barn1, som har en korrekthedsprocent på 50%, for alle 

fejlproduktioner fortsætter med at substituere /k/ med /g/, som også har været den 

primære proces for barn1 i aldrene 2;0.5 til 3;0.16. Der er en tendens til, at substitution 

med /g/ generelt set er en fremtrædende fejlproduktion, men den forekommer ikke i 

samme aldre for de to børn. I de tidligere aldre til og med 1;10.17 substituerer barn2 /k/ 

med /g/, men det lader til, at det er bundet til et bestemt leksem. Det at barn2 også 

substituerer /k/ med /g/ understøtter processen som generel for tilegnelsen af fonemet. 
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Samlet set er tendensen yderligere, at der er en vis progression i forhold til fejlprocesser, 

hvor denne proces er tidligst eller med andre ord tidligere end substitution med /t/, som 

er den primære fejlproces for barn2 i den senere periode, men som også forekommer for 

barn1 i denne periode. Der er således ikke samlet tendens til at fonemet /k/ er tilegnet i 

alderen 4;0.5. 

Fonemet /t/ adskiller sig som sagt generelt set mere, idet der ikke har 

været en stabil periode, men alligevel ses der igen her en tilsvarende tendens som for 

/p/. Barn2 stiger i korrekthedsprocent til 100% i alderen 3;0.16, hvor hun bliver liggende 

i alderen 4;0.5, men også her er der tale om produktion af leksemer, som alle 

forekommer i tidligere aldre, og alle er her produceret korrekt. Barn1, som derimod 

fortsætter dykket i korrekthedsprocent, producerer mindst 3 leksemer i hver alder, som 

ikke forekommer i tidligere aldre. Endvidere ses der en tendens til ,at de ’nye’ leksemer 

udelukkende fejlproduceres, og at leksemer, der før er produceret, både produceres 

korrekt og forkert. Det bemærkelsesværdige i denne sammenhæng er, at i 19 af 20 

fejlproduktioner i aldrene 3;0.16 og 4;0.5 substituerer barn1 /t/ med /s/, og i 1 af 20 

med /d/, hvilket er samme tendens som viste sig i aldrene 2;3.17 og 2;4.27. Denne 

udvikling fortsætter således for barn1, og underbygges som generel tendens af, at det 

har været en samlet tendens til at substituere /t/ med /s/ efter alderen 2;0.5. Hvis man 

sammenholder dette med antal af produktioner og leksemer, ses det, at barn2, som har 

den højeste korrekthedsprocent, samtidig ikke viser den store udvikling i forhold til antal 

produktioner og leksemer, hvor der for barn1 viser sig en gradvis stigning i både antal 

produktioner og antal leksemer. Endvidere er der tale om, at alle leksemer før er 

produceret af barn2. De 9 leksemer for aldrene 3;0.16 og 4;0.5 er samlet set 6 

leksemer, hvor 2/3 dele af dem i tidligere aldre er produceret korrekt. Den samlede 

tendens er derfor, at /t/ fortsat ikke er tilegnet i alderen 4;0.5. 

For /p/ beror korrekthedsprocenten på 100% i alderen 4;0.5 også 

udelukkende på leksemer, som forekommer i tidligere aldre, og alle tidligere er 

produceret korrekt. Den stigning, der er i alderen 4;0.5, ville således igen være mere 

overbevisende, hvis tendenserne fra den stabile periode var fortsat, og der også her var 

tale om korrekt produktion af initialt /p/ i leksemer, som ikke forekommer i tidligere 

aldre. En korrekthedsprocent på 100% for begge børn, som beror på henholdsvis 3 og 4 

leksemer, er dog indikation på, at fonemet er tilegnet, selvom det ikke er overbevisende, 

og de viser således tendens til at fonemet er tilegnet i alderen 4;0.5. 
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Der er således tale om resultater, der peger på, at fonemet /p/ er tilegnet i alderen 

4;0.5, og fonemerne /t/ og /k/ fortsat ikke er tilegnet i alderen 4;0.5. Samtidig viser 

resultaterne, at /p/ og /k/ i en længere periode fra alderen 2;0.5 ligger stabilt over 80%.  

Selvom der i et vist omfang er sammenfald med /t/, så viser resultaterne også en tydelig 

tendens til, at /t/ er tilegnet efter /p/ og /k/. Der er generelt set tale om et meget mere 

ustabilt samlet billede, når man kigger på korrekthedskurverne for /t/, og endvidere et 

markant lavere samlet antal produktioner og leksemer. Sammenligner man dette med 

resultaterne for fonemerne /r/ og /sj/̋, som beskrives i det følgende, er der dog her en 

formodning om, at fonemet /t/ kommer før, uden at det er underbygget af resultater, da 

undersøgelsen kun går til alderen 4;0.5.  

4.3.7 Tilegnelsen af /r/ og /s̋j/ 

Fonemerne /r/ og /s̋j/ præsenteres sammen fordi de i alderen 4;0.5 fortsat ikke ser ud til 

at være tilegnet. 

4.3.7.1 Tilegnelsen af /r/ 

Der er i alt 36 produktioner med initialt /r/, disse er fordelt på 13 forskellige leksemer for 

de to børn. Se bilag 5.15 for en oversigt over alle rådata der danner grundlag for 

diagrammet med udregningen af det ligevægtet gennemsnit ud fra leksemerne, samt en 

præcisering af de konkrete ord inden for hvert leksem der er registreret med initialt /r/ i 

de forskellige aldre. 
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Diagram 15. Kurverne viser for hvert barn antal korrekte produktioner i procent, regnet ud efter et ligevægtet 
gennemsnit, for hver af de 13 aldre. Kurverne kan aflæses på y-aksen til venstre i procent, og aldrene er 
angivet kronologisk på x-aksen i år, måneder og dage (fx 1;2.16: 1 år, 2 måneder og 16 dage). Søjlerne viser 
for hvert barn det samlede antal produktioner af intenderede ord med initialt /r/ for hver af de 13 aldre. Antal 
produktioner aflæses på y-aksen til højre. I hver søjle er det angivet hvor mange leksemer produktionerne 
dækker over.  
 

Diagram 15 viser udviklingen over tid for fonemet /r/ i forhold til korrekthedsprocent, 

antal produktioner og leksemer. Overordnet set er korrekthedskurverne meget forskellige 

for de 2 børn, hvor den eneste lighed er at de begge ligger på omkring 50% korrekte i 

alderen 3;0.16. Der er generelt set meget få produktioner med initialt /r/, og der ses en 

markant forskel på de to børn. Af et samlet antal produktioner på 34 har barn1 kun 10. 

Barn2 starter allerede i alderen 1;8.15 med at producere ord med initialt /r/, hvor barn1 

først starter i alderen 2;0.5 og derfor har en korrekthedskurve på 0% frem til denne 

alder. Det samlede leksemantal for begge børn over alle aldre er 13, hvor barn1 

producerer 4 forskellige leksemer, og barn2 11 leksemer. Ingen af børnene kommer op 

på mere end 3 leksemer inden for de enkelte aldre.  

 

Indtil alderen 2;0.5 er der alene tale om, at barn2 har 1 produktion i alderen 1;8.15 og 1 

produktion i alderen 1;10.17. Der er tale om de 2 leksemer ’røre’ og ’rød’, som begge er 

korrekte. I alderen 1;9.12 har hun ingen produktioner med initialt /r/, hvilket giver et 

stort udsving i kurven, som falder til 0%.  
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I alderen 2;0.5 stiger begge børn i antal produktioner og leksemer, men for 

begge børn gælder det, at de producerer det samme leksem mange gange. Barn1 

producerer leksemet ’rap’ i 6 ud af 8 produktioner og barn2 i 4 ud af 7 produktioner. 

Korrekthedskurven er meget forskellig for de 2 børn, da barn1 alene har korrekte 

produktioner i 1 af 3 leksemer, som netop er ’rap’, og barn2 har i 2 af 3 leksemer. For 

fejlproduktionerne i denne alder ses der ingen særlige tendenser. /r/ udelades af begge 

børn i hver 1 produktion, derudover substitueres /r/ af barn1 med /h/ i 2 produktioner og 

af /k/ i 1 produktion. Og så ses der en særlig tendens til at /h/ produceres før det initiale 

/r/, hvilket forekommer første gang i denne alder i ’rapper’ (sb.)  ~ Z!gQαafiU\-Det er dog 

kun en produktion som forekommer hos barn2. 

I aldrene 2;3.17 og 2;4.27 har barn1 igen ingen produktioner med initialt 

/r/ og derfor en korrekthedskurve på 0%. Barn2 falder her til 50 % i alderen 2;3.17 og 

bliver liggende stabilt i alderen 2;4.27. Produktionerne falder igen til 2-3 i disse aldre, og 

leksemantallet ligger stabilt på 2. Der er i alderen 2;3.17 tale om 2 leksemer, som ikke 

tidligere har været produceret, hvor det ene leksem ’røver’ (sb.), som produceres med 

korrekt initialt /r/. I 2;4.27 forekommer endnu et nyt leksem, ’ringe’ (vb.), som 

produceres forkert, men også leksemet ’rød’, som produceres korrekt og tidligere er 

produceret korrekt af barn2 i 1;10.17 og 2;0.5. 

Med hensyn til fejlproduktioner forekommer det igen, at /h/ produceres før det initiale /r/ 

denne gang hos barn2, men her 2 gange i ’ringe’ (vb.) ~ [!gQαMU] og [!gQdMU]. Endvidere 

substitueres /r/ af /m/ én gang.  

I alderen 3;0.16 stiger korrekthedskurven for begge børn, da barn1 igen har 

produktioner med initialt /r/. Korrekthedskurven stiger derfor stejlt for barn1 fra 0 til 

50%, men kun en anelse for barn2 fra 50 til 54%. For barn1 begrænser produktionerne 

sig til 2, og der er tale om 2 leksemer. Leksemet ’rød’ produceres korrekt og er før 

produceret forkert af barnet i alderen 2;0.5. Det andet leksem produceres forkert og er 

ikke før produceret. Barn2 har hele 10 produktioner, men de fordeler sig kun på 3 

leksemer, og det er det ene leksem, ’regne’, der produceres i 8 af 10 produktioner. Ingen 

af de 3 leksemer er før produceret af barn2. Igen forekommer der fejlproduktioner hvor 

/h/ produceres før det initiale /r/ af barn2 i ’regner’ ~ 3x[!gQαimU]. Endvidere udelader 

barn1 /r/ i ’røg’ ~ [!Ui>], som i alderen 2;0.5. For barn1 forekommer der som sagt ikke 

en lignende proces, men til gengæld erstatter hun med /h/ i ’råbe’ ~ [!gN9Nafi], som også 

forekommer for barn1 i alderen 2;0.5 i 2 af 4 fejlproduktioner. 

I alderen 4;0.5 har barn1 igen ingen produktioner, og derfor en 

korrekthedsprocent på 0%. Barn 2 falder markant i antal produktion idet hun kun har 2 
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produktioner. Der er dog tale om at leksemantallet forbliver stabilt på de 2-3, og der er 

igen tale om 2 leksemer, som ikke før er produceret af barn2, og disse produceres begge 

korrekt. Korrekthedsprocenten ligger således på 100%. 

 

Der viser sig altså ingen samlede tendenser for de to børn i alderen 1;2.16 – 4;0.5 i 

forhold til tilegnelsen af initialt /r/, udover, at der i alderen 4;0.5 fortsat ikke er sikker 

produktion for begge børn. Selvom barn2 ligger på 100% og producerer det korrekt i 2 

leksemer, som ikke før er forekommet i data, så er det et meget lille antal at konkludere 

ud fra.  

4.3.7.2 Tilegnelsen af /sj̋/ 

Der er i alt 6 produktioner med initialt /s̋j/, disse er fordelt på 3 forskellige leksemer for 

de to børn. Se bilag 5.16 for en oversigt over alle rådata der danner grundlag for 

diagrammet med udregningen af det ligevægtet gennemsnit ud fra leksemerne, samt en 

præcisering af de konkrete ord inden for hvert leksem der er registreret med initialt /s̋j/ i 

de forskellige aldre. 
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Diagram 16. Kurverne viser for hvert barn antal korrekte produktioner i procent, regnet ud efter et ligevægtet 
gennemsnit, for hver af de 13 aldre. Kurverne kan aflæses på y-aksen til venstre i procent, og aldrene er 
angivet kronologisk på x-aksen i år, måneder og dage (fx 1;2.16: 1 år, 2 måneder og 16 dage). Søjlerne viser 
for hvert barn det samlede antal produktioner af intenderede ord med initialt /m/ for hver af de 13 aldre. Antal 
produktioner aflæses på y-aksen til højre. I hver søjle er det angivet hvor mange leksemer produktionerne 
dækker over.  
 

Diagram 16 viser udviklingen over tid for fonemet /s̋j/ i forhold til korrekthedsprocent, 

antal produktioner og leksemer. Generelt set producerer de to børn næsten ingen ord 

med initialt /s̋j/, og den første og eneste korrekte produktion forekommer i alderen 

4;0.5. Det betyder at korrekthedskurven ligger på 0% for begge børn frem til alderen 

4;0.5, hvor den stiger brat for barn1 til 100%, og fortsat ligger på 0% for barn2. Det 

samlede produktionsantal er 6, og leksemantal 3 for de to børn, hvor barn1 har 2 

leksemer, og barn2 har 2 leksemer.  

 

Barn2 starter allerede i alderen 1;10.17 med at producere leksemet ’sjov’ 3 gange, men 

har en korrekthedsprocent på 0%, da /s̋j/ alle gange substitueres af /s/. I aldrene 2;0.5 

og 2;3.17 er der ingen af børnene, der har produktioner med initialt /s̋j/.  

Først i alderen 2;4.27 er der produktioner fra begge børn, hvor de begge 

har 1 produktion. Produktionerne bliver sagt inden for 15 sekunder, hvor barn2 siger 

’chokolade’, og barn1 ’chokoladebil’. Produktionerne er således ikke samme leksem, men 
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del af den samme sekvens. Der er ingen konsekvens i forhold til fejlproduktioner, da den 

ene er substitution med /h/ og den anden med /s/. 

I alderen 3;0.16 har børnene igen ingen produktioner med /s̋j/, og i 4;0.5 

producerer barn1 leksemet ’sjov’ 1 gang korrekt. Det, at korrekthedskurven stiger, beror 

således på en korrekt produktion, som ikke underbygges af barn2, da hun slet ikke har 

nogen produktioner. 

Der er således ingen overbevisende tendenser i forhold til tilegnelseskurven 

for /s̋j/. Til gengæld er der en beskeden tendens i forhold til de fejlproduktioner, der 

samlet set forekommer, da /s̋j/ i 4 af 5 fejl substitueres af /s/, hvor det kun i 1 tilfælde 

substitueres af /h/. 3 af 4 substitutioner med /s/ er i leksemet ’sjov’. 

4.3.7.3 Analyse af /r/ og /sj̋/ 

Helt overordnet set ses der ingen samlede tendenser for disse to fonemer ud over, at de i 

alderen 4;0.5 fortsat ikke ser ud til at være tilegnet. Dette skyldes, at /s̋j/ generelt set 

skiller sig ud fra datasættet ved kun at være repræsenteret i 6 produktioner. For /s̋j/ er 

produktionsantallet så lille og spredt på aldre, at man ikke kan tale om generelle 

tendenser for tilegnelsen i denne aldersperiode. For /r/ er produktionsantallet ligeledes 

lille, og yderligere er det primært barn2, der har produktioner jævnt repræsenteret over 

aldrene, hvor barn1 kun har produktioner i aldrene 2;0.5 og 3;0.16. Resultaterne siger 

derfor mere om børnenes individuelle udvikling end om samlede tendenser.  

 

Dette gør sig ligeledes gældende for fejlproduktionerne, hvor der ikke umiddelbart viser 

sig generelle samlede tendenser. Hvis man alligevel kigger helt overordnet på 

fejlproduktioner, så er tendensen, at der er nogle primære fejlproduktioner, og at disse 

forekommer frem til alderen 3;0.16. 

For /s̋j/ er det substitution med /s/, men det er primært bundet til ét leksem 

’sjov’. Dermed kan det i ligeså høj grad være bundet til leksemet, som det kan være en 

generel tendens, og man kan derfor ikke med sikkerhed tale om en fejlproces, som er en 

del af tilegnelsen. En proces, hvor undertrykkelsen af denne ville være ensbetydende 

med at fonemet er tilegnet. Det samme gør sig gældende for fejlproduktionerne af initialt 

/r/, da der her ikke viser sig samlede tendenser for de to børn, men 2 forskellige typer af 

fejlproduktioner. Disse parallelle tendenser for børnene i forhold til fonemet /r/, 

involverer dog samme fonem /h/, hvilket er bemærkelsesværdigt. For begge børnene 

forekommer disse fejlproduktioner i flere forskellige leksemer. Barn1 erstatter primært 

med /h/, og barn2 producerer primært /h/ foran CV-strukturen med en korrekt 
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produktion af initialt /r/. Der er her tale om de data som omhandler /h/ + korrekt initial 

konsonant i CV-struktur som i hele datasættet kun forekommer for /r/.  

Når hun nu kan producere det initiale /r/, så er det bemærkelsesværdigt at 

hun producerer et /h/ foran, og samtidig at det ikke lader til at være bundet til et 

bestemt leksem, da det forekommer i 3 forskellige leksemer. Man kunne diskutere om 

der reelt set er tale om et /h/  foran /r/, eller det nærmere er /r/ der starter ustemt. 

Såfremt sidstnævnte er tilfældet, ville man forvente, at det i ligeså høj grad forekom ved 

de øvrige fonemer, som deler det distinktive træk [voi], hvilket er /v/, /l/, /m/, /n/, men 

det er ikke tilfældet. Det taler derfor for, at der alligevel er tale om at substitution med 

/h/ er en generel proces som er forbundet med tilegnelsen af /r/, men det ville have 

været mere overbevisende, hvis selve substitution med /h/ også forekom hos barn2.  

 

Der viser sig således ikke samlede tendenser til, at fonemerne /r/ og /s̋j/ er tilegnet i 

alderen 4;0.5, og heller ikke samlede tendenser i forhold til fejlproduktioner, selvom det 

er interessant, at der viser sig tendenser til en primær fejlproces i alderen 2;0.5 til 

3;0.16 for begge fonemer.   

4.4 Den fonologiske tilegnelsesrækkefølge 

I analysen af hvert enkelt konsonantfonem, blev der fastslået en alder for tilegnelse for 

hvert fonem.  

 

I dette afsnit præsenteres den samlede fonologiske tilegnelse for de to børn.                                

Først præsenteres tilegnelsesrækkefølgen i forhold til de 15 aldre, der indgår i 

undersøgelsen. Dernæst findes tendenser i forhold til, hvilke grupper af lyde, som 

tilegnes før andre, og fællestræk for disse grupper analyseres med udgangspunkt i 

Natural Classes og binære distinktive træk, som angivet af Basbøll (2005). Vi tager 

udgangspunkt i Basbøll’s Natural Classes i deres ’formelle’ forstand, dvs. at vi definerer 

dem ud fra de fælles distinktive træk, med udgangspunkt i tabel 2, afsnit 2.1.6.1. 

Herefter er der en opsummering på de sammenfald, der forekommer i 

korrekthedskurverne set i forhold til NC. Slutteligt opstilles en tidslinje for de første 

korrekte produktioner, som herefter sammenlignes med vores fonologiske 

tilegnelsesrækkefølge. 
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Da man inden for logopædien mere forholder sig til fonetiske inddelinger af fonemerne, 

medtages her også forhold, som bruges meget i denne sammenhæng. Her taler man 

bl.a. meget om aspireret overfor frikativer.  

4.4.1 Den fonologiske tilegnelsesrækkefølge i forhold til alder 

Her præsenteres en oversigt over den samlede fonologiske tilegnelsesrækkefølge af de 

16 initiale konsonantfonemer (figur 7). 

 

 
Figur 7. Figuren viser i hvilken alder de 16 initiale konsonantfonemer ifølge analysen er tilegnet. Fire fonemer 
er endnu ikke tilegnet i alderen 4;0.5, hvilket er den sidste alder der indgår i undersøgelsen, og disse fire 
fonemer er derfor ikke markeret på tidslinjen. For de fire fonemer er der alligevel i henhold til ovenstående 
analyse angivet en formodet rækkefølge. 
 

Det ses i figur 7, at de tre først tilegnede fonemer er /m/, /b/ og /d/, som er tilegnet i 

alderen 1;9.12 herefter følger /n/ i alderen 1;10.17. I 2;0.5 er der yderligere 4 fonemer, 

som er tilegnet, nemlig /l/, /v/, /g/ og /h/. Herefter følger /f/ og /j/ i 2;3.17. I 3;0.16 

følger /s/ og i 4;0.5 er /p/ tilegnet. Der er 4 fonemer, som endnu ikke er tilegnet i 

alderen 4;0.5, hvilket er /k/, /t/, /r/ og /s̋j/. Disse 4 fonemer kan vi ikke fastlægge 

tilegnelsestidspunktet for, ud fra vores data. Der viser sig dog nogle tendenser i 

korrekthedskurverne for disse resterende fonemer, og vi har herudfra en formodning om, 

at nogle fonemer er tilegnet før andre. Vores analyse viser, at /k/ formentlig vil være 

tilegnet før /t/, og derudover at /t/ vil være tilegnet før /r/ og /sj/̋. Dette er illustreret 

ved at fonemerne er indtegnet i figuren efter at tidslinjen ender. 

 

Der viser sig ikke nogen tendenser i forhold til, hvilke NC der tilegnes i de forskellige 

aldre, da fonemer inden for de forskellige NC fordeler sig over flere aldre. Fonemerne 

som tilegnes i 1;9.12 udgør dermed ikke en hel NC, hvilket heller ikke gør sig gældende 

for resten af aldrene, hvor der er flere fonemer som er tilegnet. 
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4.4.2 Tilegnelsesrækkefølgen i forhold til Natural Classes 

Hvis man udelukkende ser på aldrene og hvilke fonemer, der tilegnes i den samme alder, 

synes der ikke at være entydige tendenser i forhold til fælles distinktive træk, hverken 

hvad angår artikulationssted eller –måde. Hvis man ser mere overordnet på aldrene og 

på de enkelte fonemers tilegnelse i relation til hinanden, viser der sig nogle tendenser i 

forhold til, hvilke distinktive træk hos fonemerne, som tilegnes før andre. Og der viser sig 

tendenser, hvis man sammenholder de distinktive træk, der relaterer sig til 

artikulationssted, og de distinktive træk, som relaterer sig til artikulationsmåde.  

 

For bedre at kunne sammenligne vores tilegnelsesrækkefølge med NC laves der nogle 

grupperinger i tilegnelsen i forhold til, hvilke fonemer som kan siges at tilegnes i den 

samme gruppe, dette sker også på tværs af nogle aldre. Der opstilles i alt 6 

grupperinger. Den første gruppe udgøres af fonemerne /m b d n/. Disse samles, fordi de 

tilegnes meget tæt på hinanden, /m b d/ er tilegnet i 1;9.12 og /n/ i 1;10.17, dvs. med 

en måneds mellemrum. Derudover grupperes de sammen, fordi der forekommer mange 

ligheder i tilegnelsen og udviklingen af korrekthedsprocenten. Den næste udgøres af 

fonemer, som alle er tilegnet i 2;0.5, nemlig /l v h g/; de er en egen gruppe. Derefter er 

der /f j/ i én gruppe, herefter /s/, som er en gruppe for sig selv, og så  er der /p t k/, 

som samles i én gruppe, selvom de ikke er tilegnet i samme alder, fordi disse er tilegnet 

som nogle af de sidste og også har fælles tilegnelsestendenser. Den sidste gruppe 

udgøres af /r/ og /s̋j/. 

4.4.2.1 Artikulationsmåde 

Der viser sig samlede tendenser i tilegnelsen for fonemer, der enten har det distinktive 

træk [stop] eller det distinktive træk [SG]. Vi synes derudover at kunne se nogle 

tendenser for [voi], hvis dette distinktive træk i forhold til artikulationsmåde 

sammenholdes med tendenser i forhold til artikulationsstedet. Derfor er udgangspunktet 

at analysere resultaterne ud fra disse tre NC i forhold til artikulationsmåde. Der søges at 

finde tendenser i tilegnelsen i forhold til hvilke NC der tilegnes før andre.   

 

De første fonemer i tilegnelsesrækkefølgen udgøres af NC [stop, -SG], det er fonemerne 

/m/, /b/, /n/, /d/. Fonemet /g/, som også hører til denne NC [stop, -SG], tilegnes først 

senere og på samme tid som 3 fonemer som alle har [-stop]. Det, der adskiller /g/ fra de 

andre fire i denne NC er, at /g/ er [vel], hvor /m/, /b/, /n/ er [lab] og [alv], og dermed 

kan artikulationsstedet have en betydning for tilegnelsesrækkefølgen (uddybes senere). 
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Derudover ses en tendens til, at de fonemer, som har trækkene [stop, SG], det vil sige 

/p, /t/ og /k/, er nogle af de fonemer, som tilegnes sidst, og at de først tilegnes efter de 

fonemer, som kun har ét af disse træk. Undtagelsen her er /s̋j/, men for dette fonem 

gælder det, at der forekommer så få data, at det er svært at konkludere noget præcist.  

 

Vi ser at /v/ tilegnes før /f/ - disse er begge [lab], men af de to tilhører kun /f/ NC [SG], i 

følge Basbølls (2005). Dog er de begge frikativer, og dermed har de fælles træk ud over 

artikulationssted. Derudover har vi en formodning om, at /m/ måske tilegnes før /b/, 

som beskrevet i afsnit 4.2.3.4, selvom vi har  tildelt dem samme alder for tilegnelse. Vi 

ser dermed en tendens, inden for NC hvor fonemerne har [voi], til at [voi] tilegnes før [-

voi], inden for samme artikulationssted. Undtagelsen er, at /d/ tilegnes før /n/.  

 

Inden for NC [voi] ser vi, at /m/ tilegnes før /v/, som begge er [lab]. Man kunne dermed 

sige, at der var en tendens til at de fonemer, hvor der indgår [stop] tilegnes før [-stop]. 

Dette gør sig dog kun gældende for gruppen som har [voi], for [SG, stop] tilegnes disse 

kombinationen med [stop] senere end gruppen [SG]. En anden årsag til at /m/ tilegnes 

før /v/, kunne være at /m/ er en sonorant, hvor /v/ er en obstruent. Dette kan dog ikke 

yderligere underbygges, da /m/ og /n/ er de eneste sonoranter med lukke, vi har med i 

vores datasæt.  

 

Med hensyn til artikulationsmåde kan man derfor sige, at [stop, -SG] tilegnes først, 

herefter kommer [voi, -stop] og [SG] og til sidst følger gruppen [stop, -SG]. Derudover 

tilegnes [voi] før [-voi]. 

4.4.2.2 Artikulationssted 

Inden for NC i forhold til artikulationsmåde, ses der nogle tendenser, som relaterer sig til 

artikulationsstedet. Tendenserne, inden for NC i forhold til artikulationssted, ses ikke som 

nogen overordnet tendens. Tendenserne viser sig kun, hvis de sammenholdes med 

tendenserne, som forekommer inden for NC i forhold til artikulationsmåde. Disse 

tendenser kan forklare nogle af de afvigelser, der forekommer inden for 

artikulationsmåde. 

 

Vi ser en tendens til, at [lab] tilegnes før [alv]. Dette ser vi for NC [stop, SG], hvor /p/ 

tilegnes før /t/. Dette ses også inden for gruppen af [SG], hvor /f/ tilegnes før /s/. 

Derudover kan det understøttes af, at /m/ formodes at tilegnes før /n/, og at /b/ 

øjensynligt tilegnes før /d/. Derudover gør det sig også gældende, at /h/ tilegnes før 
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[lab] inden for NC [SG], det vil sige at ’ingen’ artikulationssted ([-lab, -alv, -pal, -pha]) 

kommer før [lab], i dette tilfælde. Dog ville man ikke sige ’ingen’ artikulationssted, men 

bruge den fonetiske beskrivelse, hvor /h/ er glottal. Dette kan dog ikke understøttes 

yderligere, da der ikke på dansk forekommer flere glottale fonemer. 

 

Derudover viser der sig tendenser til, at [vel] tilegnes efter [alv], men dette ses kun for 

én NC, nemlig [stop], hvor /g/ tilegnes efter /b/ og /d/. Ved gruppen af fonemer med 

[stop, SG] synes denne tendens ikke til at være gældende, ud fra vores formodninger om 

tilegnelsesrækkefølgen, for her tilegnes /k/, som er [vel] nemlig før /t/ som er [alv]. 

Gruppen af [stop, SG] er dog ikke lige så homogen som gruppen af [stop, -SG], da /t/ er 

affrikeret og ikke aspireret som /p/ og /k/ (se afsnit 2.1.5). Dette kunne være årsag til 

den senere tilegnelse af denne alveolær. Idet der kun forekommer 2 velære 

konsonantfonemer initialt på dansk, kan vi dermed ikke helt bruge vores fund til at 

verificere denne tendens. 

 

Man kan sige, at man starter med at tilegne sig konsonantfonemer som produceres helt 

fremme i munden og så efterhånden udbygger sit repertoire med fonemer, som 

produceres længere tilbage i munden. Dette er dog ikke generel overordnet tendens, da 

det kun forekommer inden for de artikulationsmåder, som de forskellige fonemer indgår 

i. Det er ikke alle [lab] og [alv], der tilegnes før [pal], [vel] og [pha]. Her skal dog 

nævnes, at ’ingen’ artikulationssted, tilegnes før [pha] det vil sige at /h/ tilegnes langt 

tidligere end /r/. 

4.4.2.3 Fonologisk tilegnelse i forhold til fonetiske begreber 

Hvis man kigger på vores tilegnelsesrækkefølge i forhold til de fonetiske inddelinger, som 

man bruger inden for den logopædiske litteratur (se afsnit 2.5) så har vi allerede i vores 

resultater forklaret tilegnelsen af nasaler, som ifølge lingvistisk terminologi udgøres af 

[stop, voi], som dermed allerede er beskrevet. Aspirerede lyde har vi også allerede 

omtalt, da disse udgøres af gruppen [stop, SG]. Det, som vi ikke med Basbøll (2005)’s 

inddeling af fonemerne har omtalt, er ’frikativerne’. Frikativer udgøres af fonemerne /f s 

s̋j h v/, som ikke alle deler nogen distinktive træk. Forskellen fra Basbølls inddeling er, at 

han samler /f s sj h/ under [SG], men at /v/ indgår i en gruppe med /m n l r/ med det 

distinktive træk [voi]. 

 

Hvis man tager udgangspunkt i frikativerne så ses det, at denne gruppe overordnet set, 

også tilegnes efter [stop]. Derudover følger frikativer den anden tendens, som er i 
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forhold til artikulationssted, nemlig at [lab] tilegnes før [alv], da /v/ og /f/ begge tilegnes 

før /s/. Yderligere gælder tendenserne, at [voi] tilegnes før [-voi], som blev beskrevet 

ovenfor, også inden for gruppen af frikativer. Derudover ser vi i forhold til vores 

tilegnelsesrækkefølge, at frikativerne tilegnes før de aspirerede lyde.  

4.4.3 Første forekomst af hvert fonem 

Den fonologiske tilegnelsesrækkefølge, som vi har fundet, er derudover interessant at 

sammenligne med hvornår de enkelte fonemer første gang produceres korrekt af begge 

børn. Det er interessant at finde ud af, om denne rækkefølge stemmer overens med 

tilegnelsesrækkefølgen og dermed om det, at børnene har produceret fonemet korrekt, 

afspejles i den fonologiske tilegnelse.  

 

Her præsenteres ved hvilken alder, vi kan registrere det enkelte fonem som værende 

korrekt produceret hos begge børn.  Begge børn behøver således ikke i netop denne 

optagelse at producere fonemet korrekt, men begge børn er registreret til at have 

produceret fonemet korrekt i denne eller i en tidligere optagelse. Denne rækkefølge er 

dermed nærmere et indblik i den produktive rækkefølge for forekomsten af lydene, fordi 

det her handler om, hvornår børnene formår at producere lydene korrekt mindst 1 gang.  

Den produktive rækkefølge er forskellig fra den rækkefølge, som vi har sat 

som mål at undersøge, nemlig den fonologiske tilegnelsesrækkefølge.  Den produktive 

rækkefølge ser på, hvornår barnet fysisk kan producere fonemet, hvor den fonologiske 

tilegnelsesrækkefølge siger noget om, hvornår barnet har adskilt de enkelte fonemer fra 

hinanden.  

 
Figur 8. Tidslinje som viser hvornår de enkelte fonemer produceres korrekt første gang af begge børn. /sj̋/ er 
ikke registreret i figuren, da den ikke på noget tidspunkt produceres korrekt af begge børn.  
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Rækkefølgen fremgår af figur 8. Man kan se, at /m/ og /d/ er de fonemer, som 

produceres korrekt først og forekommer i 1;4.9. Herefter følger /n/ og /b/ i 1;4.23. I 

1;5.10 produceres /s/ første gang korrekt. I 1;8.15 er der en stor andel af fonemer som 

produceres korrekt første gang med i alt 6 fonemer /p/, /f/, /h/, /g/ og /v/. I 1;9.12 

produceres /t/ første gang korrekt. I 1;10.17 optræder 2 nye fonemer /k/ og /j/. Det 

sidste fonem, er /r/ , som produceres korrekt første gang i 2;0.5. /s̋j/ er som nævnt ikke 

med i figuren, da den ikke produceres korrekt af begge børn på noget tidspunkt. 

Dermed produceres alle de enkelte fonemer korrekt i alderen 2;0.5, med 

undtagelse af /s̋j/. Derudover skal det bemærkes, at der sker en stor tilgang i korrekte 

producerede fonemer i 1;8.15. 

 

Produktionsrækkefølgen viser visse tendenser i forhold til, hvad det er for distinktive 

træk, som tidligst produceres korrekt. 

Hvis man ser på de Natural Classes, som produceres først, er det tydeligt, at 

det er [stop, -SG], med forekomsten af /m/, /d/, /n/, og /b/ som de første 4 fonemer. 

Disse fonemer samles i en gruppe, da disse forekommer tæt på hinanden i henholdsvis 

1;4.9 og 1;4.23. I denne er der også /m/ og /n/ som begge er [stop, voi]. Hvis man ser 

på artikulationsstedet, er der tale om 2 [lab] og 2 [alv].  

Herefter følger /s/ i 1;5.10 som også er [alv], men som i modsætning til de 

4 første fonemer, der produceres korrekt, er [SG, -stop].  

Herefter følger 6 fonemer som produceres korrekt i 1;8.15 hvilket er en stor 

andel. Her produceres de sidste i NC [lab] korrekt for første gang( /p/, /f/ og /v/). Her 

optræder også de sidste af [SG] gruppen med /f/ og /h/, med undtagelse af /s̋j/. Her 

produceres også [lat] /l/ korrekt for første gang, som også samtidig er [alv]. Derudover 

optræder der her for første gang 1 [vel] i form af /g/, som dermed er den sidste af 

gruppen [stop, -SG]. Herefter følger /t/ i 1;9.12 som dermed er den sidste [alv].  

I 1;10.17 følger den sidste af [stop, SG] i form af /k/, som samtidig er den 

sidste [vel]. På samme tid optræder /j/ første gang korrekt, som dermed er den første 

[pal]. Det sidste fonem, der produceres korrekt, er /r/, som er det eneste fonem med 

[pha] som artikulationssted. 

 

Vi ser dermed en tendens i forhold til, hvornår i de enkelte NC produceres korrekt. 

Generelt ser vi, at fonemerne foran i munden, som [lab] og [alv], kommer før fonemer 

som ligger bag i munden som [vel] og [pha]. Dog kommer ’ingen artikulationssted’ (/h/) 

før [pha]. Derudover ser vi også en klar tendens til at [SG] optræder korrekt efter [stop]. 
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Sammenlignes denne produktive rækkefølge med vores fastlagte tilegnelsesrækkefølge, 

som vist i figur 7, afsnit 4.4.1, ses det, at fonemerne ikke tilegnes i den alder, hvor de 

første gang produceres korrekt. 

Hvis man ikke ser på alderen, men i stedet på selve rækkefølgen, så viser 

der sig nogle sammenfald og tendenser. De 4 fonemer (/m b d n/), som først produceres 

korrekt, er også de fonemer, som tilegnes først. Fonemerne /h/, /g/, /l/ og /v/ optræder 

alle korrekt i samme alder, og de tilegnes også alle i samme alder. Derudover kommer 

de også efter de første 4 fonemer. Yderligere er /r/ det sidste fonem, som produceres 

korrekt, og dette fonem er samtidig et af de sidst tilegnede fonemer. /s̋j/ produceres ikke 

korrekt af begge børn og er også et af de sidste fonemer i vores tidslinje for fonologisk 

tilegnelse. 

Desuden viser der sig en helt klar tendens til, at det er [SG] som er den NC, 

hvor der er længst mellem tidspunktet for tidligste produktion og til tilegnelse. Dog med 

undtagelse af /h/, som følger den samme rækkefølge i forhold til tilegnelsen. Ved 

tidslinjen for de korrekte produktioner forekommer gruppen af [SG] på samme alder, 

hvad enten de også har [stop] eller ej, hvor [stop, -SG] ifølge vores fonologiske 

tilegnelsesrækkefølge først tilegnes efter gruppen af [SG]. Derudover tilegnes alle [SG, -

stop] først efter at alle [stop, -SG] og [voi] i den fonologiske tilegnelse, sammenlignet 

med korrekte produktioner. Dog med undtagelse af /r/, som det også er tilfældet i den 

fonologiske tilegnelse. 

Derudover ses der også en forskel i forhold til artikulationsstedet og hvornår 

fonemerne produceres korrekt og den forventelig tilegnelse vi ser inden for gruppen af 

[SG, stop]. Ved de korrekte produktioner følger [SG, stop] den anden tendens, som ses i 

den fonologiske tilegnelse, nemlig at [alv] kommer før [vel]. Derudover ser vi, at der 

bliver byttet om på denne rækkefølge ved gruppen af [SG], fordi /s/ produceres korrekt 

før /f/ og dermed [alv] før [lab]. 

 

Dermed kan det konkluderes, at der er forskel på de to rækkefølger, men at det 

fortrinsvis gælder, at der for NC [SG] (/f s s̋j h p t k/), i sammenligning med de andre 

fonemer, er længere mellem tidspunktet for første korrekte produktion og tidspunktet for 

tilegnelse. Derudover gælder det for fonemerne i NC [stop, SG] (/p t k/), at de først 

tilegnes langt senere end de forekommer korrekte. Dette antyder, at [SG] i tilegnelsen er 

påvirket af andre forhold, hvilket formentlig hænger sammen med fejlproduktionerne, og 

at det handler om at få adskilt denne gruppe fra de andre. Derudover kommer /t/ 
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tilegnelsesmæssigt efter [vel] og dette tyder dermed på at det også gælder, at denne lyd 

er særlig svær at adskille. 

 

I forhold til hvornår de enkelte fonemer optræder korrekt, har vi også registreret noget 

bemærkelsesværdigt. Fordi vi ud over de beskrevne produktioner af intenderede ord har 

registreret at barn1 i en alder af 1;2.16 og barn2 i 1;3.4 producerer en sanglignende 

ytring, hvor de siger [k`k`k`], med helt tydelige [l] produktioner. Disse produktioner 

forekommer henholdsvis 5 og 6 måneder før end der optræder et intenderet ord med /l/. 

Dermed produceres denne lyd langt tidligere end den forekommer i intenderede ord, men 

i og med at produktionen ikke forekommer i et intenderet ord, er den ikke medtaget i 

vores datasæt. Det er bemærkelsesværdigt, at der går så lang tid fra at lyden høres til 

den bruges i et ord. Man kunne forledes til at tro, at /l/ ikke produktivt er svært, men at 

det er andre forhold, som gør at fonemet først senere forekommer i intenderede ord og 

at den ifølge vores definition er tilegnet. Dette indikerer, at man ved en rækkefølge af 

korrekte produktioner af lydene måske ville finde lignende tendenser inden for flere 

fonemer.  

4.2.4 Samlede tendenser for korrekthedskurverne 

Vi har som udgangspunkt inddelt beskrivelserne og analysen efter hvilke fonemer som 

har nogen af de samme tendenser. Hvis man samler op på disse tendenser, og de 2 

primære grupper som sås i korrekthedskurverne for de to børn, viser der sig også nogle 

tendenser i forhold til Natural Classes (NC). De to grupper består en gruppe af fonemer 

som har en høj korrekthedsprocent fra start, og den anden har en gradvis udvikling af 

korrekthedsprocenten (se afsnit 4.2.3). 

Disse grupper viser, at tilegnelsen for gruppen af [stop, -SG] har en 

lignende udvikling som gruppen af [voi], med undtagelse af /j/ og /r/. Disse er dog 

samtidig de fonemer inden for NC [voi] som har et tilbagetrukket artikulationssted. 

Derudover placerer hele NC [SG] sig i gruppen med en gradvis udvikling i 

korrekthedsprocenten. 

Derudover ses også en tendens til, at inddelingen i de to grupper hænger 

sammen med tilegnelsesrækkefølgen og alder for tilegnelsen, idet fonemerne inden for 

den første gruppe, det vil sige [stop, -SG] og [voi] er de første lyde, og at [SG] gruppen 

er de sidst tilegnede. Dermed bliver /v/ i denne sammenhæng lidt uplacerbar i forhold til, 

om den hører mere til gruppen, som indeholder [stop] og [voi], som er den første 

gruppe, eller om den udviser flere ligheder i tilegnelsen med [SG].  
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4.5 Fejlprocesser 

Som tidligere nævnt er der en meget lille del af det allerførste datasæt, der udgjorde 

fejlproduktioner, som ikke kunne henledes på det ordinitiale fonem alene, og som derfor 

er frasorteret. De fejlproduktioner, der præsenteres i det følgende er det samlede antal 

fejlproduktioner for de 2 børn på 614, da vi som udgangspunkt søger samlede tendenser. 

I de tilfælde, hvor der er markant forskel på tendenserne for de to tvillinger, nævnes det 

dog.  

 

Formålet med resultatafsnittet omkring fejlprocesser er at finde frem til, hvilke 

fejlproduktioner, der i forhold til NC (se afsnit 2.1.2), forekommer systematik i. Det gør 

vi, fordi det er interessant at finde ud af, om der viser sig samlede tendenser for 

fejlproduktionerne ved fonemer, der deler samme distinktive træk. Og dermed om vi i 

tilegnelsen og fejlproduktionerne i forbindelse hermed, kan tale om, at fonemerne danner 

en reel NC set i forhold til tilegnelsen. Der gør sig også gældende for dette afsnit, at når 

vi  omtaler NC, så tages der udgangspunkt i Basbøll Natural Classes i ’formel’ forstand og 

dermed ud fra de distinktive træk.  (se afsnit 2.1.6). 

 

Som sagt danner Basbølls (2005) fonologiske analyse ramme for den diskriptive analyse 

af resultaterne, og ifølge denne ramme inddeles fonemer i NC, efter hvilke distinktive 

træk, fonemerne har (se afsnit 2.1.6). Dette er dog ikke uproblematisk, når resultaterne 

skal perspektiveres til den logopædiske litteratur. Eksempelvis adskiller Inge Benn 

Thomsen (Thomsen 1996) ’friktion’ og ’aspiration’, hvor hun i forhold til fejlprocesser 

bruger begreberne ’aspirering’ om en proces, hvor /b/ substitueres af /p/, og 

’deaspirering/stemning’ om en proces, hvor /p/ substitueres af /b/, og /f/ af /v/. 

Endvidere bruger man ’stopping af frikativer’ om en proces, hvor /f/ substitueres af /p/ 

og /v/ af /b/. Basbøll medtager ikke de to fonetiske karakteristika, friktion og aspiration, 

når han definerer binære distinktive træk. Basbøll mener, at fonemerne /p/, /t/, /k/, /f/, 

/s/, /ri/̋, /h/ er i samme NC, fordi de alle har det distinktive træk [SG] tilfælles, men 

samtidig at /f/, /s/, /ri/̋, /h/ adskiller sig ved at have [-stop]. Endvidere at /v/ ikke deler 

distinktive træk med /f/, /s/, /ri̋/, /h/ i relation til artikulationsmåde, men deler [voi] 

med /j/, /r/, /m/, /n/ og /l/. Basbøll mener således ikke, at friktion og aspiration i strengt 

fonologisk henseende er distinktivt og implicit derfor heller ikke, at det ville give mening 

at tale om, at en fonologisk proces kun skulle kunne omhandle det, at miste ’friktion’. 

Basbøll mener derfor at det er tabet af [SG] der er det centrale. En del af analysen 
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kommer derfor til at omhandle, hvorvidt der ses andre tendenser, hvis man tager disse 

perspektiver ind i analysen.  

4.5.1 Hovedtendenser 

Hvis man kigger på alle fejlproduktionerne samlet, forekommer der to hovedtendenser, 

hvor fonemer enten udelades eller substitueres af et andet fonem. Endvidere 

forekommer der de særlige tendenser for /r/, som er behandlet særskilt under analysen 

af /r/ og alene omhandler 6 fejlproduktioner.  

De fejlproduktioner, der er en del af datasættet, består således af 2 store 

hovedgrupper. Dels substitueres det initiale fonem af et andet fonem, og dels udelades 

det i CV-strukturen. Substitution kan omhandle mange forskellige typer af processer, og 

er derfor central i den videre analyse. Udeladelse af konsonantfonemet er en proces, 

hvor det er enten eller, og den behandles indledningsvis særskilt, da der ses en tendens 

til, at den kun er fremtrædende for nogle få fonemer. Det betyder ikke, at processen 

udelades af den øvrige analyse. Den indgår i optællingen på lige fod med øvrige 

processer.  

4.5.2 Udeladelse 

Udeladelse omhandler 104 af de 614 fejlproduktioner, og er defineret ved at barnet ikke 

producerer den ordinitiale konsonant i en CV-struktur. Følgende figur 9 illustrerer 

udeladelse af initialt fonem i procent af det samlede antal fejlproduktioner for det enkelte 

fonem.  
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Udeladelse af initialt fonem i % af samlet antal fe jlproduktioner for det 
enkelte fonem
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Figur 9. Diagrammet viser for hvert enkelt af de 16 initiale fonemer hvor mange procent af det samlede antal 
fejlproduktioner, der omhandler udeladelse af fonemet. 
 

Ud fra figur 9 ses det, at udeladelser er en proces, som er særligt fremtrædende for 

fonemet /h/, hvor 92% af alle fejlproduktioner er udeladelse af initialt /h/. Ligeledes er 

den prominent for /j/, hvor 69% af alle fejlproduktioner er udeladelse, for /v/, hvor 61% 

udelades og for /n/, hvor 57% udelades. For /l/ er det en mindre prominent proces, men 

stadig høj i forhold til de andre fonemer, da det kun udelades i 43% af fejlprocesserne. 

For de 12 andre fonemer er udeladelse ikke en prominent proces; den forekommer i 

under 25% af fejlproduktionerne, og for 3 fonemer /m/, /t/, /f/ forekommer det slet ikke.  

 

Hvis man sammenholder oplysningerne i diagrammet med det leksemantal som disse 

fejlproduktioner dækker over, så viser der sig en anden tendens. Flere af 

fejlproduktionerne binder sig til det samme leksem, og det tyder på, at fejlprocessen er 

mere bundet til leksemet, end det er en tendens for tilegnelsen af de enkelte fonemer. 

For /j/ er 10 af 11 udeladelser i leksemet ’jeg’, og for /v/ er 10 af 11 i leksemet ’hvad’, 

hvilket tyder på at fejlprocessen binder sig til leksemet. Til gengæld er der for /n/ og /h/ 

tale om, at fejlprocessen forekommer i flere forskellige leksemer. For /h/ forekommer 

udeladelse i 24 fejlproduktioner af leksemet ’hej’, men samtidig i 20 andre produktioner 

fordelt over 8 leksemer. For /n/ forekommer udeladelse i 4 forskellige leksemer, som 

hver produceres 1 gang, og samtidig er der ingen samlede tendenser for de 3 øvrige 
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fejlproduktioner, hvor /n/ substitueres af 3 forskellige fonemer. For /l/ fordeler 

udeladelserne sig ligeledes over flere forskellige leksemer, men samtidig ses der en 

samlet tendens til, at /l/ substitueres af /n/, hvilket forekommer i 50% af det samlede 

antal fejlprocesser for /l/. 

Af det samlede antal fejlproduktioner på 614 udgør udeladelse 104, hvilket 

er 17%. Når man kigger nærmere på de enkelte fejlproduktioner, så tyder det således 

på, at udeladelse ikke er en fremtrædende proces for alle fonemer, men primært for 

fonemerne /h/ og /n/. For de andre fonemer, hvor udeladelse umiddelbart viser sig at 

være prominent, forekommer det i samme leksem. Dette tyder på, at fejlprocessen i de 

tilfælde nærmere er bundet til leksemet end et udtryk for at der er tendens til en generel 

fejlproces i tilegnelsen af fonemet.  

 

I forhold til NC er det interessant, om udeladelse er en fremtrædende fejlproces for en 

bestemt NC. Fonemerne /h/ og /n/ deler dog ingen distinktive træk, og der viser sig 

således ikke umiddelbart tendenser til at udeladelse er en fremtrædende fejlproces for en 

bestemt NC. 

Hvis man kigger på de fonemer, som ud fra diagrammet har en høj procent 

af udeladelser, så er det bemærkelsesværdigt, at /v/, /j/, /n/ og /l/ alle deler det 

distinktive træk [voi]. Samlet set kunne det således tyde på, at det er den NC, som 

oftest udelades, men /r/ og /m/ deler også det distinktive træk [voi] og de udelades i 

blot henholdsvis 21% og 0% af fejlproduktionerne, og det taler således imod dette som 

en tendens. Endvidere er /h/ fortsat det fonem, som viser den tydeligste tendens til 

udeladelse, og dette fonem deler ikke det distinktive træk [voi]. 

4.5.3 Substitution 

Substitution omhandler 504 af i alt 614 fejlproduktioner og er defineret ved at barnet 

substituerer det initiale konsonantfonem med et andet fonem. Der forekommer for 

resultaterne samlede tendenser i forhold til de NC, som relaterer sig til artikulationssted, 

men samtidig også for de NC som relaterer sig til artikulationsmåde.  

4.5.3.1 Artikulationssted 

Indledningsvis laves en skematisk oversigt over alle de substitutioner, der forekommer. 

Dette gøres med udgangspunkt i en opdeling i forhold til disse NC. Formålet er, at 

afdække, om de substitutioner, der forekommer, sker med et fonem, som deler 

distinktive træk med målfonemet i forhold til artikulationssted, [lab], [alv], [pal], [vel], 

[pha].  
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Følgende tabel 9 illustrerer for de 16 fonemer, hvor mange gange og af hvilke fonemer, 

de substitueres. De 16 fonemer substitueres ganske få gange af kontrastive segmenter, 

som ikke optræder ordinitialt på dansk. Det omhandler /C/ som initialt er en 

manifestation af /d/. Derudover er der et enkelt tilfælde med substitution med [w], som 

kun forekommer i låneord på dansk (Basbøll, 2005. s. 63) derfor er denne noteret i 

lydskrift. Disse to er markeret særskilt i tabellen.  

 

   substitueres 
af                                    

 
 
 
 
kontrastive 
segmenter /p/ /b/ /f/ /v/ /m/ /t/ /d/ /s/ /n/ /l/ .ri̋̋. /j/ /k/ /g/ /r/ /h/ .C. [w] 

/p/ X 22     4                 11   1     

/b/ 1 X  1   1   2                       

/f/ 2 66 X  11 2 1   2           2         

/v/   5 1 X  1                           

/m/   2     X                          1 

/t/   1       X  16 37           4   2     

/d/   1     1 11 X  2 2 1   1 2 53   1 1   

/s/   2       25 93 X  5 2 1   1 22   3 3   

/n/             1   X          1   1     

/l/             1   7 X                  

.ri̋̋.               4     X          1     

/j/             2   1 1   X    1         

/k/   1       6 2       1   X  20   1     

/g/   3         7           1 X          

/r/         1               1   X  3     

/h/       1 1 1                 1 X       
Tabel 9. illustrerer for de 16 fonemer, hvor mange gange og af hvilke fonemer de substitueres. Substitution 
med de kontrastive segmenter /C/ og [w] er markeret i de to kolonner til højre. Der er tale om en samlet 
optælling af begge tvillingers fejlproduktioner. Udfor hvert fonem er det antal markeret med ’fed’ skrift, som 
fonemet substitueres af flest gange. De fonemer der deler de distinktive træk [lab], [alv], [pal], [vel] er 
grupperet, således at det fremgår af de mørke kasser centralt i tabellen om de substitueres af et fonem som 
deler samme træk. /r/ har som det eneste fonem det binære træk [pha], og /h/ har ikke binære distinktive 
træk i forhold til artikulationssted. /r/ og /h/ har således ikke specificerede binære distinktive træk i forhold til 
artikulationssted med andre fonemer.  
 
Som det fremgår af tabellen er der generelt set tendens til, at alle fonemer substitueres 

af ét bestemt fonem mange gange (de ’fede’ tal), og endvidere at disse ofte er et fonem, 
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som deler samme binære distinktive træk i forhold til artikulationssted. I forhold til denne 

overordnede tendens, er der nogle iøjnefaldende afvigelser som viser andre tendenser. 

 

Ingen af de 2 fonemer, som deler det binære distinktive træk [pal] substitueres af 

hinanden. De substitueres begge meget få gange, hvor det som før nævnt for /sj/̋ 

handler om at fonemet er meget dårligt repræsenteret i datasættet, og for /j/ at den 

fremtrædende proces er udeladelse. /j/ og /sj/̋ substitueres næsten udelukkende af 

fonemer, som deler det distinktive træk [alv]. Endvidere er det bemærkelsesværdigt, at 

/sj/̋ med kun én undtagelse substitueres af /s/, og den ene undtagelse er med /h/. Det er 

bemærkelsesværdigt, fordi /sj/̋ er med i denne undersøgelse, da det er ét kontrastivt 

segment, men jo netop er de to fonemer /s/ og /j/. Denne substitution indikerer, at det i 

ligeså høj grad kunne være tale om en klyngereduktion som en substitution af et fonem 

med et andet.   

/b/, /d/ og /g/ afviger ikke alene ved, at de fonemer de oftest substitueres 

af, ikke falder inden for gruppen, men også ved, at de oftest substitueres af hinanden. 

/b/ og /g/ substitueres generelt set ikke mange gange, men begge substitueres de fleste 

gange af /d/. /g/ substitueres yderligere af /b/ forholdsvis mange gange. Alle øvrige 

substitutioner af /b/ er af et fonem, som deler det binære distinktive træk [lab], den 

enkelte substitution af /g/, der ikke er af /b/ eller /d/, er af et fonem, som deler det 

distinktive træk [vel]. /d/ substitueres mange gange, og ca. 2/3 dele af gangene er det 

af /g/. Størstedelen af de øvrige substitutioner er af et fonem, som deler det binære 

distinktive træk [alv]. /b/, /d/ og /g/ deler som sagt ikke binære distinktive træk i 

forhold til artikulationssted, men det gør de til gengæld i forhold til artikulationsmåde. 

(se afsnit 4.5.3.2). 

 

Det tyder på, at hvis man har artikulationssted som fokus, så substitueres fonemerne 

samlet set oftest af et fonem, som har samme artikulationssted. Når det dog ikke altid er 

tilfældet, så er det samlet set hyppigere at et fonem substitueres af et fonem, som har 

artikulationssted længere tilbage, end længere fremme. Eksempelvis at [alv] oftere 

substitueres af [pal], [vel] og [pha] end af [lab]. Dog skal det påpeges, at hvis man 

kigger på substitution med /g/, som er den mest udtalte fejlproces i dette perspektiv, så 

er det primært en proces, der er gældende for barn1. For fonemerne /p/, /t/, /j/ og /n/ 

er alle substitutioner, der forekommer med /g/, produceret af barn1. For fonemerne /d/ 

og /s/ er det ikke alle, men dog langt størstedelen. For /d/ er det 49 ud af 53 

substitutioner med /g/, og for /s/ er det 17 ud af 22, der er produceret af barn1. 
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Det er bemærkelsesværdigt, at fonemerne /p/, /f/, /t/, /s/ og /k/ inden for 

hver deres NC med artikulationssted, er de fonemer, der substitueres flest gange til et 

andet fonem inden for gruppen. Det interessante er, at disse fonemer deler det 

distinktive træk [SG]. Der er altså inden for grupperne som deler distinktive træk der 

relaterer sig til artikulationssted, samlede tendenser for substitution med fonemer, som 

deler distinktive træk der relaterer sig til artikulationsmåde. Dette uddybes nærmere i 

følgende afsnit om artikulationsmåde (se afsnit 4.5.3.2). 

 

Substitution med /h/ er, som tabellen viser, en tendens, der kun gør sig gældende for 

/r/, hvilket er behandlet separat under gennemgangen af tilegnelsen af fonemet. 

Endvidere udgør det for /n/ 33% af det samlede antal substitutioner, og for /s̋j/ 20%, 

men det er ikke en tendens for nogle af fonemerne. For begge fonemer er der samlet set 

tale om meget få fejlproduktioner, og samtidig at der for begge fonemer viser sig en 

anden tendens. For /n/ er det udeladelse af fonemet, og for /s̋j/ er det substitutioner 

med /s/. Fonemerne /t/, /d/, /s/, /k/ og /p/ substitueres også med /h/, men i under 5 % 

af det samlede antal substitutioner.  

 

Der er således med få undtagelser en overordnet tendens til at de substitutioner, der 

forekommer, sker med et fonem som deler distinktive træk relateret til artikulationssted 

med målfonemet.  

4.5.3.2 Artikulationsmåde 

Som beskrevet i foregående afsnit er der på tværs af disse NC, som knytter sig til 

artikulationssted, samlede tendenser for de fonemer, der deler distinktive træk relateret 

til artikulationsmåde.  

Følgende er en gennemgang af de tendenser, som ses inden for NC, når 

man kigger artikulationsmåde (se afsnit 2.1.6). Der viser sig tendenser for de fonemer, 

der deler de distinktive træk [stop], [SG] og [voi], derfor danner disse 3 NC 

udgangspunkt for følgende analyse. Først belyses de tendenser i forhold til, om 

fonemerne substitueres af fonemer, som deler eller ikke deler dette distinktive træk, eller 

om de primært udelades. Dette sammenholdes også med artikulationsstedet igen med 

udgangspunkt i de binære distinktive træk, som beskrevet ovenfor. Dette for at 

anskueliggøre, om der forekommer tendenser, når fonemerne inden for den pågældende 

NC substitueres af fonemer, som deler eller ikke deler det pågældende distinktive træk. 
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4.5.3.2.1 Spread Glottis [SG] 

Fonemerne som alle har det fælles binære distinktive træk [SG] er: /p, t, k, f, s, s̋j, h/. 

Der er tilsammen 2070 produktioner af intenderede ord med disse fonemer initialt, hvor 

de i 438 tilfælde bliver fejlproduceret, hvilket giver en fejlprocent på 21%. Dermed er der 

en større fejlprocent inden for denne gruppe end for alle fonemer samlet set, den er kun 

på 10% (se afsnit 4.1). Dette er dog også den største fejlprocent af alle NC inden for 

artikulationsmåde. 

 

Nedenstående figur 10 viser hvor stor en andel af fejlproduktionerne inden for denne NC 

som udgøres af substitutioner hvor fonemet substitueres af et andet fonem som også har 

[SG] eller [-SG]. Endvidere hvor stor en andel af fejlproduktionerne der udgøres af 

udeladelser. 

Fordeling af fejlproduktioner: [SG]

[SG] 
20%

[- SG]
67%

Udeladelse
13%

 
Figur 10. Fordelingen af fejlproduktioner i [SG] gruppen. Viser hvor stor en % som udgøres af substitutioner 
med et fonem som har [SG] eller [-SG] og hvor stor en andel der udgøres af udeladelse. 
 

Figuren viser, at i 20% af alle fejlproduktioner med fonemer som har det distinktive træk 

[SG] substitueres de af et andet fonem, som deler dette distinktive træk. I 67% af 

tilfældene substitueres fonemerne af et fonem, som ikke deler det distinktive træk, men 

[-SG], og derved ændres til en anden NC. I 13% af fejlproduktionerne bliver det initiale 

fonem udeladt, dette gælder dog primært for /h/ (se afsnit 4.5.2). 
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Dermed er der en tendens til, at gruppen substitueres af fonemer, som har [-SG], 

dermed er det interessant at kigge på, hvilken NC de så bliver en del af.  

Gruppen af fonemer, som har [SG], udgøres af 2 undergrupper. Én gruppe 

som både har [SG, stop] (/p/,/t/,/k/) og en anden gruppe som kun har [SG]. For 

gruppen som udgøres af [SG] og [stop] er det 26%, ud af de 67% som substitueres af [- 

SG], som beholder [stop]. Og for gruppen af [SG, -stop] er der 63% af de 67%, som 

substitueres af et fonem, som har [stop]. Derudover er der 4%, der substitueres af 

fonemer, som ud over [stop] også har [voi], det vil sige /p/ � /m/, /f/� /m/, /s/ � /n/. I 

de sidste 6% af tilfældene substitueres [SG] gruppen til [voi], dette udgøres primært af 

/f/ � /v/. Der hvor substitutionen er med et andet fonem, som også har [SG], gør det 

sig gældende at de i lige høj grad substitueres af et fonem med [stop] som af et med [-

stop]. 

 

Figur 11 viser om fonemerne ændrer artikulationssted eller om det er samme 

artikulationssted, når de substitueres af et fonem som har [SG] eller [-SG]. 

Fordeling af substitutioner: [SG]

[SG] samme artikulationssted
17%

[SG] ændrer artikulationssted
7%

[- SG] samme artikulationssted
63%

[- SG] ændrer artikulationssted
13%

 
Figur 11. Fordeling af substitutioner i [SG]. Viser hvor mange % der ændrer eller beholder samme 
artikulationssted når fonemet substitueres af et andet fonem som har [SG] eller [-SG]. 
 

Figur 11 viser, hvordan substitutionerne fordeler sig i forhold til artikulationssted. Den 

viser, hvor stor en andel, der bevarer eller ændrer artikulationsstedet, når [SG] 

substitueres af et fonem som har [SG] eller [-SG]. Figuren viser at 17% bevarer 

artikulationsstedet og kun 7% ændrer artikulationsstedet, når et [SG] fonem substitueres 

af et fonem som også har [SG]. Ved de substitutioner, hvor et [SG] fonem substitueres 
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af et [-SG], har de i 63% af tilfældene samme artikulationssted og kun i 13% ændres 

artikulationsstedet i substitutionen. Det gør sig dermed gældende for i alt 81% af alle 

substitutionerne, at de bevarer det samme artikulationssted.  

 

Tendensen er dermed, at [SG] gruppen primært substitueres af et andet fonem, som har 

[-SG]. Dermed bliver disse fonemer en del af en anden NC, det er i 94% af tilfældene NC 

[stop]. Derudover ses også en tendens til, at [SG] gruppen beholder artikulationsstedet, 

når de substitueres af et andet fonem. Dette er såvel når de substitueres af et fonem 

som har [SG] som når det har [-SG]. 

4.5.3.2.2 stop [stop] 

Fonemerne, som deler det distinktive træk [stop], er /p, t, k, b, d, g, m, n/. Inden for 

[stop] er der i alt 3592 produktioner, hvoraf der er 253, som er fejlproduceret (7%), 

dermed er andelen af fejlproduktioner lav. Her holder fonemerne /m/ og /b/ procenten 

nede, da der, for disse fonemer, næsten ikke forekommer fejlproduktioner. 

 

Nedenstående figur 12 viser hvor stor en andel af fejlproduktionerne inden for denne NC 

som udgøres af substitutioner, hvor fonemet substitueres af et andet fonem som også 

har [stop] eller [-stop] og derudover hvor stor en andel af fejlproduktionerne, der 

udgøres af udeladelser. 

Fordeling af fejlproduktioner: [stop]
Udeladelser

10%

[stop]
70%

[-stop]
20%

 
Figur 12. Fordelingen af fejlproduktioner i NC [stop]. Viser hvor stor en % som udgøres af substitutioner med et 
fonem som har [stop] eller [-stop] og hvor stor en andel der udgøres af udeladelse. 
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Af figur 12 kan man se at fonemerne, som har [stop] i 70% af tilfældene substitueres af 

et andet fonem inden for denne NC. Derudover er der 21% som substitueres af et fonem, 

som har [-stop]. Her er hovedtendensen, at de substitueres af et fonem, som deler det 

distinktive træk [SG]. Dette er dog meget påvirket af /t/, som substitueres af /s/ i 37 ud 

af 51 tilfælde, hvor [stop] substitueres af [-stop]. I resten af substitutionerne er det kun 

enkelte tilfælde. Yderligere kan man se, at fonemerne som har [stop] i 10% af 

fejlproduktionerne udelades, hvilket tidligere er beskrevet. 

 

Der er to undergrupper inden for NC [stop]. Idet der en, som har [stop, SG] med 

fonemerne /p t k/, som er omtalt under afsnit 4.5.3.2.1, og en anden, som har [stop, 

voi], hvilket udgøres af fonemerne /m n/. For fonemerne /m/ og /n/ gælder det, at der er 

få fejlproduktioner (6 fejlproduktioner), og dermed er tendensen for denne NC, at der 

ikke forekommer nogen fejlprocesser. For de fejlproduktioner, som forekommer, gør det 

sig dog gældende, at de i 4 ud af 6 tilfælde substitueres af fonemer, som også har 

[stop]. 

 

Når fonemer, som deler det distinktive træk [stop], substitueres af andre fonemer, så 

viser der sig nogle tendenser i forhold til artikulationssted. Figur 13 viser om disse 

fonemer de substitueres af, enten deler eller ikke deler distinktive træk i forhold til 

artikulationssted.  

Fordeling af substitutioner: [stop]

[stop] samme artikulationsssted
41%

[stop] ændrer artikulationsssted
36%

[-stop] samme artikulationssted
19%

[-stop] ændrer artikulationssted
4%

 
Figur 13. Fordeling af substitutioner i [stop]. Viser hvor mange % der ændrer eller beholder samme 
artikulationssted når fonemet substitueres af [stop] eller [-stop]. 
 

Figur 13 viser fordelingen af substitutioner inden for fonemerne, som deler [stop]. Af 

figuren kan man se, at 19% af alle substitutionerne inden for gruppen af fonemer, som 
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har [stop], udgøres af substitution med [-stop], hvor de beholder samme 

artikulationsstedet. Dette er dermed en større tendens end at de ændrer 

artikulationsstedet, da dette kun udgør 4% af substitutionerne, hvis de substitueres af [-

stop].  

Derudover er der lige stor tendens til at beholde artikulationsstedet som til 

at ændre det, hvis substitutionen er med et fonem som også har [stop]. 41% af alle 

substitutioner sker med et fonem som også har [stop] og også samme artikulationssted 

og 36% af substitutionerne foregår med et fonem, som også har [stop] men andet 

artikulationssted.  

 

Der er dermed en tendens inden for gruppen af [stop], at de beholder dette distinktive 

træk, når de substitueres. Derudover er der en tendens til at hvis de substitueres med [-

stop], så bevarer de samme artikulationssted. 

4.5.3.2.3 Voiced [voi] 

Gruppen af [voi] består af fonemerne /m, n, v, l, j, r/. I denne gruppe er der i alt 2211 

produktioner og af dem er der 72 fejlproduktioner, som dermed giver det laveste 

fejlprocent for de tre NC på 3%. 

 

Nedenstående figur 14 viser, hvor stor en andel af fejlproduktionerne inden for [voi], 

som udgøres af substitutioner med et andet fonem, som har [voi] eller [-voi], og hvor 

stor en andel af fejlproduktionerne inden for denne gruppe [voi], som udgøres af 

udeladelser. 
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Fordeling af fejlproduktioner: [voi]

[voi]
18%

[- voi]
29%

Udeladelser
53%

 
Figur 14. Fordelingen af fejlproduktioner i NC [voi]. Viser hvor stor en % som udgøres af substitutioner med et 
fonem som har [voi] eller [- voi] og hvor stor en andel der udgøres af udeladelse 
 

Ud fra ovenstående figur 14 er det tydeligt at andelen af udeladelser er meget prominent 

i fejlproduktionerne for denne NC, hvor de udgør 53% af alle fejlproduktioner for [voi], 

som også er nævnt i afsnit 4.3.2.1. Derudover er der en lille tendens til at substitueres af 

[-voi], da de i 29% af tilfældene substitueres af [-voi] og kun i 18% af [voi]. For de 

fonemer som substitueres af [-voi] er det interessant at 74% substitueres af et fonem 

som har [stop]. Dette gør sig dog også gældende for 83% af de substitutioner hvor 

fonemet også har [voi]. 

 

Figur 15 viser om fonemerne ændrer artikulationssted eller om det er samme 

artikulationssted, når [voi] substitueres.  
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Fordelingen af substitutioner: [voi]

[voi] samme artikulationssted
26%

[voi] ændrer artikulationssted
13%

[-voi] samme artikulationssted
32%

[-voi] ændrer artikulationssted
29%

 
Figur 15. Fordeling af substitutioner i [voi]. Viser hvor mange % der ændrer eller beholder samme 
artikulationssted når fonemet substitueres af [voi] eller [-voi]. 
 

Af figur 15 ses, at når [voi] bevares, så er der også en tendens til at have samme 

artikulationssted, idet 26% af fejlproduktionerne, hvor [voi] bevares har de også samme 

artikulationssted, hvorimod de i 13% af tilfældene ændrer [voi]. Ved de substitutioner, 

hvor fonemerne mister [voi] er der 32%, som har samme artikulationssted, og 29% som 

ændrer artikulationsstedet. Dermed er der ikke en tendens inden for denne gruppe. 

 

Inden for gruppen af fonemer med [voi] er der generelt set ikke særlig mange 

fejlproduktioner. Når der forekommer fejlproduktioner er hovedtendensen at 

fejlprocessen er udeladelse. Selvom dette ikke kan gælde som en fejlproces for denne 

NC, da det som beskrevet i afsnit 4.5.2 kun omhandler bestemte leksemer, så er det dog 

interessant at det primært er denne NC som har denne type af fejlproduktioner. Når der 

forekommer substitutioner, så mister de primært [voi]. Ved substitutioner, hvor de 

bevarer [voi], er der en tendens til at de også samtidig beholder det samme 

artikulationssted, men der ses ikke nogen tendens i forhold til artikulationssted, hvis de 

mister [voi]. 
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4.5.3.3 Fejlprocesser i forhold til fonetiske begreber 

På samme måde som med tilegnelsesrækkefølgen beskrives her fejlprocesser i forhold til 

den fonetiske gruppe af frikativer som der tages udgangspunkt i, i den logopædiske 

litteratur (se afsnit 2.5). 

 

Hvis man samler gruppen af frikativer, så udviser /v/ nogle af de samme tendenser som 

[SG] gruppen. Dette skyldes, at /v/ primært substitueres af [stop] og kun i et enkelt 

tilfælde til en anden frikativ (/f/), ud af 7 substitutioner. Denne tendens er dog gældende 

for både gruppen af [voi] og [SG] og kan dermed siges at være en generel tendens for 

alle fonemer, som ikke har [stop]. 

/v/ udviser derimod samme tendens som resten af [voi], da /v/ også har en 

tendens til at blive udeladt, som er den primære tendens for [voi] (se afsnit 4.5.3.2.3). 

 

De eneste fonemer som substitueres af /v/ er /f/ i 11 tilfælde og /h/ i 1 tilfælde. Som 

dermed tyder på at substitution med /v/ kun forekommer inden for gruppen af frikativer, 

og ikke inden for de øvrige fonemer, som deler det distinktive træk [voi]. Man kunne ud 

fra dette sige, at frikativer udviser en samlet tendens i tilegnelsen. Dette mener vi dog 

ikke er tilfældet, da man ved de tendenser, som ses inden for gruppen af [SG] kan 

forklare, hvorfor /f/ substitueres af /v/. Da denne gruppe udviser tendens til at miste 

[SG] men bevare artikulationssted, kan det forklare, hvorfor /f/ substitueres af /v/, som 

har samme artikulationssted. I dette tilfælde er der dog tale om, at /f/ ikke substitueres 

af en [stop], men bliver [voi], som der ikke ses en særlig stor tendens til. Derudover skal 

man her bemærke, at selvom der ikke skelnes mellem labialer og labiodentaler, så kunne 

dette også være en grund til, at /f/ erstattes af /v/ nærmere end at de hører sammen 

som frikativer. 

4.5.4 Opsamling 

Vi så ovenfor at der er en generel tendens til at fonemerne substitueres af fonemer, som 

har samme distinktive træk i forhold til artikulationssted. I forhold til artikulationsmåde 

er der en stor tendens til at [SG] substitueres af [-SG], denne gruppe er derudover også 

den, som har den største fejlprocent. Gruppen af [stop] beholder derimod dette 

distinktive træk i substitutionen, og [voi] bliver primært udeladt i fejlproduktionerne. 

Sammenholdes disse, så vi, hos gruppen af [SG] og [voi], at den generelle tendens med 

substitution af et fonem, som har samme artikulationssted, gælder uanset om fonemerne 

substitueres af et fonem, som deler eller ikke deler det distinktive træk. For gruppen 
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[stop] gjorde det sig derimod gældende, at denne tendens primært gjaldt, når 

fonemerne substitueres af [-stop]. Derudover var der en tendens til for gruppen af [SG] 

og [voi], at disse primært blev substitueret af fonemer, som har [stop], når de i 

substitutionen mister det pågældende distinktive træk. 

5 Diskussion 

Det følgende afsnit er en diskussion af de valg, vi har truffet omkring den empiriske del 

af opgaven; hvorvidt disse valg gør os i stand til at sige noget om tilegnelsesrækkefølgen 

af initiale konsonantfonemer for danske børn, og dermed vores besvarelse af 

problemformulering. Mere præcist omhandler det valget af data, behandlingen af data fra 

Odense Tvillingekorpus og hvordan disse valg kan siges at påvirke de resultater, vi finder 

om tilegnelsesrækkefølgen. Efterfølgende perspektiveres undersøgelsens resultater og 

analyse til SITO-testen (Epstein et al., 1974) og Thomsen og Thomsen (2009) alder for 

tilegnelse, Inge Benn Thomsen (1996) og Anne-Grethe Dahms (2003) bud på en 

fonologisk tilegnelsesrækkefølge samt Thomsen (1996) bud på fonologiske processer.  

5.1 Design diskussion 

Vores resultater baserer sig kun på 2 informanter, hvilket er problematisk. Da et case-

studie af den fonologiske tilegnelse hos to børn aldrig kan siges at være repræsentativt 

for den fonologiske tilegnelse hos danske børn. Vi mener dog, at studiet af disse 2 børn 

alligevel giver et indblik i den normale fonologiske tilegnelse for danske børn, og at 

denne undersøgelse dermed kan belyse, hvorvidt den tilegnelsesrækkefølge, man bruger 

inden for logopædien, stemmer overens med de fund, vi har gjort.  

Dette fordi vi har valgt at basere tilegnelsesrækkefølgen på samlede 

tendenser og ikke har lavet en tilegnelsesrækkefølge for de 2 børn hver for sig. Vi mener, 

at denne fremgangsmåde gør vores analyse mere valid i forhold til at sige noget generelt 

om den fonologiske tilegnelse. Selvom vi har taget udgangspunkt i de samlede tendenser 

for tilegnelsen, har vi også i analysen forholdt os til de individuelle variationer, som 

forekommer i vores data. 

Endvidere fordi det vurderes, at de 2 børn, som er med i undersøgelsen, 

følger en normal sproglig udvikling, se afsnit 2.2.3, hvilket vi så også vurderer til at 

gælde for den fonologiske tilegnelse.  

Det gælder for de to børn i vores undersøgelse, at de er hurtigere til at 

tilegne sig et ordforråd i sammenligning med tvillinger, men derudover ligger de over 

normalen i sammenligning med enkeltfødte (se afsnit 2.2.3). Dette stiller spørgsmålstegn 
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ved børnenes repræsentabilitet generelt set, fordi de udvikler deres sprog hurtigere. Det 

betyder, at vores tilegnelsesaldre for de enkelte fonemer kan være for tidlig, men 

samtidig viser data, at børnene i alderen 4;0.5 fortsat ikke har tilegnet sig alle ordinitiale 

konsonantfonemer. Dette er ifølge SITO-testen (Epstein et al., 1974) alderen, hvor 

fonemerne er tilegnet, og dermed må vores børn i denne sammenhæng anses for 

langsommere, end hvad der beskrives som normalen.  

 

Det er problematisk, at vores undersøgelse kun inkluderer piger og man kan sætte 

spørgsmålstegn ved, om resultater for piger kan overføres på drenge. Wehberg (2009) 

har fundet, at piger er hurtigere til at tilegne sig ord end drenge (se afsnit 2.2.3), og 

dette kunne derfor eventuelt også afspejle sig i den fonologiske tilegnelse. Dette er 

dermed en fejlkilde i vores undersøgelse. 

Derudover kan man diskutere, hvor stor en betydning det har for data, at de 

er indsamlet på 2 børn, der er tvillinger og således påstå, at de samlede tendenser, vi 

finder for den fonologiske tilegnelse, skyldes, at børnene har fået det samme input. De 

samlede tendenser vi ser, kan måske skyldes, at børnene befinder sig i det samme miljø, 

og at vores resultater derfor måske er mindre pålidelige i forhold til, hvis vi havde 

sammenlignet 2 børn fra 2 forskellige familier. 

Det kan opfattes som problematisk, at vores casestudie handler om 

tvillinger, idet der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt tvillinger kan siges at være 

repræsentative i forhold til enkeltfødte. Tidligere fremkommen påstand om, at tvillingers 

sproglige udvikling ikke kan generaliseres til enkeltfødte, afvises af Pia Thomsen, som 

mener, at de to undersøgte tvillingepar i hendes afhandling, hvoraf det ene indgår i 

denne undersøgelse, hverken kvalitativt eller kvantitativt adskiller sig fra enkeltfødte 

børn. Dette primært begrundet i, at de har de samme sociokulturelle vilkår som 

enkeltfødte, da de bl.a. har gået i dagpleje. De to tvillinger er sammenlignet med 

enkeltfødte i forhold til CDI-undersøgelserne fra CfB, og MLUw (Mean Lenght of 

Utterance, word) (Thomsen, 2009. s. 90 og 106). På den baggrund, anser vi vores 2 

tvillingebørn for at være repræsentative i forhold til enkeltfødte børn.  

Det aspekt, at de kommer fra samme familie og at de er videooptaget i 

samme situation, og dermed indgår i samme kontekst, bevirker også, som det fremgår af 

afsnit 4.1.3, at der er et stort overlap mellem børnenes leksemer i den enkelte optagelse. 

Et overlap man ikke ville forvente, hvis det var 2 børn fra hver sin familie, eller hvis 

børnene var optaget én ad gangen og i forskellig kontekst. Dette opfattes som en 

fejlkilde i undersøgelsen.  
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Det ville have været interessant at have informanter fra flere familier og 

også inddrage drenge, da man på den baggrund kunne have udelukket disse fejlkilder. Vi 

mener dog, at de fælles tendenser, vi ser, ikke udelukkende skyldes det fælles input. For 

vi ser, at selvom børnene har det samme input, så udviser de forskellige tendenser i 

tilegnelsen, og ydermere er der visse processer, som er meget fremtrædende for det ene 

barn, som næsten ikke forekommer for det andet. Dette omhandler eksempelvis 

substitution med /g/, hvilket fremgår af afsnit 4.3.2.3. 

 

Vi har valgt at tage udgangspunkt i naturalistiske data frem for testning til undersøgelsen 

af den fonologiske tilegnelse. Dermed har vi ikke på forhånd bestemt, hvilke ord børnene 

skal sige, og derfor heller ikke haft kontrol over, hvor mange gange børnene siger de 

enkelte fonemer ordinitialt. Vi ser også, at der er nogle optagelser, hvori der ikke 

forekommer så mange produktioner af et enkelt fonem, og at det er uvist, om det 

skyldes konteksten eller andre forhold. Vi ser dog generelt, at fonemerne er godt 

repræsenteret i data med undtagelse af /s̋j/ og /r/ (se afsnit 4.1.1), og dermed spiller 

dette ikke en afgørende rolle for de resterende fonemer.  

Da vi med dette casestudie følger de samme børn over tid, frem for at lave 

en tværsnitsundersøgelse, har vi tillige fået mulighed for at følge hele den fonologiske 

tilegnelse for begge børnene. Dette har bevirket, at vi har kunnet observere børnenes 

udsving i korrekthedsprocenten og deraf udlede deres tilegnelsesmønster i forhold til 

korrekthedsprocenten. På samme måde kan vi over tid følge de fejlproduktioner, som 

forekommer for hvert af børnene, og dermed registrere, hvornår fejlproduktionerne ikke 

længere er så prominente, og hvornår man kan tale om, at fonemet er tilegnet. 

Derudover bliver det muligt at observere fejlprocesser og skift i samme, selvom de ikke 

er prominente i samme alder for de to børn. Dette ville ikke have været muligt med en 

tværsnitundersøgelse, hvilket taler for, at det er fordelagtigt at have longitudinelle data. 

Ifølge teorien er der dog en god overensstemmelse mellem resultater fra 

spontantale og testning (se afsnit 2.3.1.3), hvorfor en sammenligning er mulig. 

 

Det, at vi ikke selv har transskriberet langt størstedelen af optagelserne, gør, at 

bestemmelsen af målordet bliver mere objektivt og dermed mere pålidelig, samtidig med 

at vi selv har efterlyttet det.  

Der ligger dog en fejlkilde i, at vi selv har lydskrevet alle ord, som indgår i 

vores datasæt, da vi har været bevidste om opgavens formål. Optimalt set skulle 

lydskriften have været gennemgået af en objektiv tredjepart, uden indsigt i formålet. Vi 

mener dog, at vi har kompenseret for dette ved at lave stikprøver af hinandens lydskrift 
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og lyttet til de fonemer, som var særligt vanskelige at lydskrive. Endvidere har Basbøll 

efterlyttet eksempler på /r/-produktioner, hvor der har været tvivl omkring lydskriften af 

disse. Vi har efterlyttet disse eksempler, da vi har været i tvivl om, hvorvidt der har 

været et [h] foran /r/, eller om det var et ustemt /r/. Det har været kompliceret, da 

logopædien arbejder med processen h-sering, og dette kunne derfor have påvirket vores 

lydskrift, Dermed kunne vi, allerede i lydskriften, være påvirket af de logopædiske 

begreber, hvilket vi ikke har ønsket. 

 

I bedømmelseskriterierne for, hvorvidt et fonem er tilegnet, har vi taget udgangspunkt i 

Ingrams syn på den fonologiske tilegnelse (se afsnit 2.3.1.3), og har derfor kigget på 

systematikker i fejlproduktionerne.  

Ingram (1989) beskriver, at barnet lærer kontrasterne i lydene, og at 

systematik i fejlproduktionerne indikerer, at fonemet ikke er adskilt fra andre fonemer og 

dermed ikke er tilegnet (se afsnit 2.3.2.1). Derudover har vi ved hjælp af leksemantallet 

forsøgt at identificere, hvornår børnene ikke længere befinder sig i det 1. og 2. stadie og 

dermed viser tegn på, at kunne overføre en korrekt produktion af fonemet på flere og 

nye leksemer. 

Disse punkter giver dog kun mening, hvis man sammenholder dem med en 

korrekthedsprocent. Denne korrekthedsprocent indikerer alderen for tilegnelse af det 

enkelte fonem, og her har vi fastsat alderen for tilegnelse til at være ved 80%. 

Korrekthedsprocenten er fastsat ved 80, da vi ser tendenser i udviklingskurverne når de 

ligger herover (se afsnit 4.2.3). Undtagelsen er her /m/ og /d/, som i en tidlig alder 

stiger til 100% korrekte. Når det forekommer for disse to fonemer, kunne man have 

fastsat alderen for tilegnelse ved 100%. Vi mener dog, at der for disse to fonemer gør sig 

noget særligt gældende, idet det omhandler produktion af meget få leksemer i de tidlige 

aldre. For de andre fonemer ses der tendenser til at stige til over 80% i 

korrekthedsprocent i sammenhæng med, at leksemantallet stiger, men ikke til at stige til 

100%. Hvis alderen for tilegnelse skulle fastsættes ved 100%, ville langt størstedelen af 

fonemerne først være tilegnet i alderen 4;0.5. Vi mener at fastsættelse af en grænse ved 

80% giver et mere reelt billede af den fonologiske tilegnelsesrækkefælge, som også er 

mere i overensstemmelse med den logopædiske litteratur (se afsnit 2.5). 

På grund af det lille leksemantal i de tidlige aldre, har vi derfor i vores 

tilegnelsesrækkefølge underkendt data i de tidlige aldre. Vi mener, på samme måde som 

Ingram, ikke, at man kan tale om fonologisk tilegnelse i aldrene før 1;6. Samtidig 

stemmer vore resultater meget godt overens med de andre fonologiske 
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tilegnelsesrækkefølger, som ses i dag. Dette understøtter de valg, vi har truffet omkring 

bedømmelseskriterierne.  

 

I forhold til aldersafgrænsning er det problematisk, at vi helt generelt set har medtaget 

data fra alderen 1;2.16 og frem til 1;6 og dermed har medtaget produktioner, som af 

Ingram og Nettelbladt ikke kan henledes til at omhandle den fonologiske tilegnelse, som 

er fra 1;0 – 1;6 år, og at man ved fejlproduktioner i denne periode ikke kan tale om 

fejlprocesser (se afsnit 2.3.1.3). Vi har valgt ikke at afgrænse data i forhold til dette, 

men har afgrænset det ved overgangen fra pludren til tale (se afsnit 2.2.2). Vi har valgt 

at medtage perioden 1;0 - 1;6 fordi vi mente, det kunne være interessant at se, om vi 

også fandt systematik for disse produktioner, i forhold til korrekte og fejlproduktioner af 

det initiale konsonantfonem. 

Vi kan dog, ud fra vores data, konstatere, at frem til alderen 1;8.15 handler 

produktionerne mere om enkelte ord, som enten produceres korrekt eller forkert, og at 

der derfor ikke forekommer systematikker. Undtagelsen her er fonemerne /m/ og /b/ 

som fra ca. 1;4 års alderen har en meget stabil korrekthedsprocent på omkring 100%. 

Hvad angår systematikker i fejlproduktionerne ser vi også i vores data, at der er meget 

få fejlproduktioner fra 1;2.16 – 1;5.10. Undtagelsen her er, at /d/ og /s/ er de eneste 

fonemer, som har systematiske fejlproduktioner i denne periode. Langt størstedelen af 

fejlproduktioner ligger fra 1;8 og frem.  

Det giver derfor, ud fra vores data, ikke umiddelbart mening at medtage ord 

fra alderen 1;0 – 1;6 i bedømmelsen af den fonologiske tilegnelse. Da det i 

overensstemmelse med teorien er tvivlsomt, om man her kan tale om fonologisk 

tilegnelse, hvilket dermed er en fejlkilde i vores data.  

I forhold til vore resultater udgør produktionerne i denne periode kun 4% af 

det samlede antal produktioner. Derfor mener vi, at vores data ikke påvirkes i betydelig 

grad, idet vi har medtaget denne periode.  

 

I forhold til fejlproduktionerne har vi været opmærksomme på ikke at inkludere nogen 

fejlproduktioner, som ikke kunne henledes til at omhandle fejlproduktioner af det initiale 

fonem. Disse er dermed processer, som i henhold til Nettelbladt (2007), er 

syntagmatiske processer fx reduktion af SH-strukturer, stavelsesombytning, 

redublikation (se afsnit 2.2), og som af Hoff (2009) og T. O. Madsen (2009) beskrives i 

forhold til stadierne i pludren (se afsnit 2.2.1). Det er problematisk fordi det betyder, at 

vi også burde frasortere alle de andre fejlproduktioner, der forekommer. Dette 
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omhandler fx ord, som ikke bruges semantisk korrekt. Dette har vi ikke gjort, fordi vi ud 

fra data skulle kunne afgøre, at det omhandler det initiale fonem.  

 

I vores tilegnelsesrækkefølge har vi fastlagt 4 fonemer til at være tilegnet i alderen 

1;9.12 og 1;10.17. Man kan dog diskutere, hvorvidt man kan fastlægge nogle fonemer til 

at være tilegnet før alderen 2;0.5, da det først er i denne alder, at vores børn producerer 

mere end 50 leksemer, og at de derfor, ifølge Ingram (1989), først på dét tidspunkt, 

begynder den reelle fonologiske tilegnelse. Ingram angiver 2. stadie i den fonologiske 

tilegnelse til at strække sig fra alderen 1;0 til 1;6 og at den egentlige fonologiske 

tilegnelse først begynder herefter. Dette bygger dog på udenlandske undersøgelser, og 

aldersgrænserne kan dermed muligvis ikke overføres direkte til dansk fonologisk 

tilegnelse. Vi kan, ud fra vores data, kun konstatere, at børnene producerer mere end 50 

leksemer i alderen 2;0.5.  

 Vores data er begrænset i den forstand, at OTK kun har registreret 1 time 

om måneden. Dette er dermed ikke helt repræsentativt for deres totale leksikon. Det er 

dog undersøgt af Thomsen (2009) ved hjælp af CDI-skemaer, som har vist sig at give et 

mere realistisk billede af børns totale leksikon. Her konstaterer Thomsen, at børnene 

allerede i alderen 1;9 har et total leksikon på over 300 leksemer. Man kan desværre 

ikke, ud fra disse data, se, hvornår børnene har en eksplosion i deres ordforråd, men 

dette vurderer Thomsen til at ligge inden alderen 1;9 (se afsnit 2.2.3), hvilket indikerer, 

at de har oversteget ’50 ords stadiet’ inden alderen 1;9.12, selvom dette ikke kan ses i 

vores data.  

Vi kan ikke, ud fra vores data, yderligere bekræfte, hvorvidt overgangen til 

3. stadie, som er den egentlig fonologiske tilegnelse, ligger før 2;0.5 for de 2 børn. Dette 

skyldes, at Ingrams vurdering bygger på, at børnene begynder at producere 2 ords 

ytringer, og 2-ords-ytringer har vi ikke har medtaget i vores data. Derudover bygger 

overgangen på, at børnene rent semantisk bruger ordene korrekt, hvilket vi heller ikke 

har medtaget som kriterium i udvælgelsen af de ord, der indgår i vores datasæt. Selvom 

vi ikke har alle aspekter, som indgår i Ingrams vurdering af overgangen til 3. stadie, 

med, kan vi dog ud fra Thomsen (2009) konstatere, at de er ovre ’50 ords stadiet’ i 

1;9.12, hvor vi har fastlagt de første fonemer til at være tilegnet. 

 

Vi har i henhold til teorien afgrænset vores data til op til 4 år (se afsnit 2.5.1 og 2.5.3). 

Dette er for en stor del fyldestgørende for vores formål, da langt de fleste fonemer er 

tilegnet, men dog ikke alle. For at kunne få alle de enkeltstående konsonantfonemer med 
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i tilegnelsen, kan vi dermed, ud fra data, konkludere, at vi skulle have medtaget data fra 

en højere alder, for at få de sidst fonemer /t k r s̋j/ med i den fonologiske tilegnelse. 

 

Vi har i vores undesøgelse valgt at medtage det kontrastive segment /s̋j/ ([Å]) i vores 

tilegnelsesrækkefølge af de enkeltstående ordinitiale konsonantfonemer. Det kan 

diskuteres, om det er relevant i en undersøgelse af enkeltstående ordinitiale 

konsonatfonemer, da [Å] er manifestation af to fonemer. Det gælder dog, at dette fonem 

er meget dårlig repræsenteret i vores datasæt og derfor er det ikke muligt at konkludere 

på, hvorvidt denne er relevant at medtage i forhold til en tilegnelsesrækkefølge af de 

ordinitiale konsonantfonemer.  

 

Vores tilegnelsesrækkefølge bygger kun på enkeltstående og ordinitiale 

konsonantfonemer, og er dermed begrænset til udelukkende at omhandle disse forhold. 

For at afdække den fonologiske tilegnelse helt, ville det være nødvendigt at afdække 

tilegnelsen af konsonantfonemerne i alle positioner, dvs. inddrage også medial og final 

position.  

 

Vi mener således, at vores undersøgelse er anvendelig til besvarelse af vores 

problemformulering. 

5.2 Perspektivering til logopædisk litteratur 

Vores resultater viser samlede tendenser for tilegnelsesrækkefølgen af initiale 

konsonantfonemer for de to børn, og disse perspektiveres i det efterfølgende til den 

logopædiske litteratur for at finde sammenhænge mellem deres bud på en fonologisk 

tilegnelsesrækkefølge og vores resultater. Dette både i forhold til alder for tilegnelse, 

men også i forhold til rækkefølgen for tilegnelsen af grupper af fonemerne (se afsnit 2.5). 

Derudover perspektiveres til fejlprocesserne og hvorvidt vi ser de samme processer, som 

er beskrevet i afsnit 2.5.  

5.2.1 Alder for tilegnelse 

Sammenligner man vores alder for tilegnelse med den, som er fundet af SITO-testen 

(1974) og Thomsen og Thomsen (2010), ser vi nogle overensstemmelser, men også 

mange uoverensstemmelser.  



  

Fonologisk tilegnelsesrækkefølge af enkeltstående ordinitiale konsonantfonemer på dansk 

   

 

   
187

5.2.1.1 SITO-testen 

I en sammenligning mellem SITO-testens (Epstein et al., 1974) angivelse af alder for 

tilegnelse af de forskellige fonemer og vores resultater, bekræfter vores resultater SITO-

testens angivelse af, at fonemerne /b m h s d f n j/ er tilegnet i alderen 3½-4 år. SITO-

testen specificerer ikke, hvorvidt nogle af disse fonemer er tilegnet før denne angivne 

alder, eller om nogle tilegnes før andre, for den er ikke baseret på data for tidligere 

aldre. Vores resultater viser, at /b m h d f n j/ er tilegnet i tidligere aldre, og at der er en 

rækkefølge for tilegnelsen af disse. Der er dermed ikke tale om, at vores resultater 

kommer i modstrid med SITO-testens angivelser af tilegnelsesalderen, men nærmere at 

vores undersøgelse bidrager med supplerende data og resultater. Vores resultater viser 

også, at det er relevant at indsamle data fra tidligere aldre. Derudover ses der 

overensstemmelse i forhold til, at /r/ og /s̋j/ tilegnes efter alderen 4 år, men vores 

resultater kan hverken be- eller afkræfte, hvorvidt de tilegnes i henholdsvis 4-4,5 år og 

5- 5,5 år, som angivet i SITO, fordi vi ikke har data efter 4 års alderen.  

Vores undersøgelse bekræfter derimod ikke SITO-testens angivelse af, at 

fonemet /p/ tilegnes i alderen 3-3½ år. Vores resultater viser, at /p/ først tilegnes 

senere, nemlig i alderen 4;0.5. Vi finder heller ikke, at /t/ og /k/ er tilegnet i 3-3½ års 

alderen, som angivet i SITO-testen, da disse, ifølge vores resultater, ikke viser samlede 

tendenser til at være tilegnet i den alder og heller ikke i 4 års alderen, som er vores 

sidste registrering. Vi finder også en stor forskel på tilegnelsesalderen for fonemerne /g v 

l/, som ifølge SITO først er tilegnet efter 4 års alderen, hvor de ifølge vores resultater er 

tilegnet i alderen 2;0.5.  

 

SITO-testen er den eneste empirisk funderede fonologisk tilegnelsesrækkefølge, der 

findes for dansk. Da SITO er en eftersigelsestest, hvor barnets opgave er at lytte og 

gengive ordene korrekt, kan man sættespørgsmålstegn ved, hvorvidt denne test reelt 

afspejler en egentlig fonologisk tilegnelse. Dermed også, hvorvidt vi kan sammenligne 

vores tilegnelsesrækkefølge med denne, når nu vores bygger på spontan benævnelse.  

 

Da SITO-testen ikke er særlig uddybende i forhold til tilegnelsesalderen af de første 

fonemer, er det heller ikke muligt at sammenligne udelukkende på rækkefølgen af 

fonemerne som tilegnes. 

 

Den primære forskel i tilegnelsesrækkefølgen i forhold til vores resultater er at 

fonemerne /p t k/ , tilegnes sammen med den store gruppe af fonemer, som er tilegnet i 
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3½-4 år. Det finder vi ikke. Derudover er der en forskel i, at /v/, /l/ og /j/ ifølge SITO-

testen er nogle af de sidst tilegnede lyde, hvor vi finder, at disse indgår som nogle af de 

først tilegnede lyde, med undtagelse af /r/ og /j/. Denne rækkefølge stemmer dermed 

nærmere overens med den rækkefølge af korrekte produktioner, som er præsenteret i 

afsnit 4.4.3, hvilket indikerer at der måske nærmere er en sammenhæng mellem hvornår 

korrekte produktioner forekommer og gentagelsestesten. 

 

En forklaring på de forskelle, der er mellem vores resultater og SITO-testens kan ligge i 

at SITO-testen både undersøger, om fonemerne er tilegnet i initial, medial og final 

position. Dette kan influere på, hvornår tilegnelsen af /g v l/ er tilegnet, men da 

fonemerne /t/ og /k/ kun forekommer i initial position i dansk, har dette dermed ikke 

nogen betydning for tilegnelsestidspunktet. 

5.2.1.2 Håndbog for sprogvejledere 

I en sammenligning viser vores resultater, at fonemerne generelt tilegnes tidligere end 

de er angivet til af Thomsen og Thomsen (2009) i kapitlet ’Fonologisk udvikling og 

atypisk sprogudvikling’ i bogen ’Håndbog for sprogvejlere’ af Månsson (2010).  

De overensstemmelser, der er i tilegnelsesalderen, sammenlignet med vores 

resultater, gælder for 4 fonemer: /s/, /p/, /r/ og /s̋j/. For disse fire fonemer gælder, at 

de er markeret i tabellen i den samme alder, som vi har vurderet dem som tilegnet. Det 

skal dog nævnes, at de samtidig kan være markeret ved andre aldre i tabellen. For /r/ og 

/s̋j/ må falde uden for sammenligning, da vi ikke har data efter 4 års alderen. Herudover 

må bemærkes, at fonemet /p/ er markeret i 3 forskellige alders intervaller i 2- 2½, 3- 

3½ år og 3½- 4 år. For /s/ gør det sig gældende at den er markeret både i 2½- 3 og 3- 

3½ år. /r/ og /sj̋/ er kun markeret denne ene gang i tabellen. 

Thomsen og Thomsen taler ikke om tidligere aldre end 2- 2½. Vores 

resultater viser, at 4 fonemer er tilegnet inden denne alder. Resultaterne viser således at 

være i overensstemmelse med Thomsen og Thomsens angivelse af, at disse fonemer er 

tilegnet inden denne alder, men vores resultater viser samtidig at /b m d n/ er tilegnet i 

tidligere aldre, og at der viser sig at være en rækkefølge for disse. Der er dermed ikke 

tale om modstridende resultater, men nærmere supplerende data, som peger på, at det 

er relevant at indsamle data fra tidligere aldre, hvis man vil have detaljerede oplysninger 

om de tidlige fonemer. 
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I forhold til alderen for tilegnelsen af fonemerne ser vi dermed kun overensstemmelser 

med 4 fonemer mellem vores resultater og tabellen af Thomsen og Thomsen (2010). 

Derudover kommer de 4 fonemer, som er tidligere tilegnet end det er angivet i tabellen. 

Hvilket giver overensstemmelser i forhold til 8 fonemer. 

 

Hvis man kigger på rækkefølgen af tilegnelsen af fonemerne uden at forholde sig til 

alderen ses, at der forekommer flere overensstemmelser. Thomsen og Thomsen har 

angivet de samme 4 fonemer til at være de først tilegnede, som vi har, men med den 

forskel, at Thomsen og Thomsen også har markeret /p/ til at være tilegnet her, hvilket vi 

ikke finder i vores resultater. Herefter har de markeret /h/ som værende tilegnet, det 

stemmer overens med vores resultater, som indikerer, at /h/ er ét af de fonemer, som 

tilegnes efter de 4 første. Vi finder dog ikke, at /h/ tilegnes på samme tid som /t/, /s/ og 

/f/, som Thomsen og Thomsen siger. Vores resultater indicerer, at /f/ tilegnes efter /h/. 

Derudover ses der overensstemmelser vedr. fonemerne /f g j h/, som ifølge Thomsen og 

Thomsen tilegnes sammen, hvor disse fonemer i forhold til vores resultater tilegnes i 

henholdsvis 2;0.5 og 2;3.17, og da vi ikke har optagelser i den mellemliggende tid er det 

ikke muligt at vurdere, hvorvidt disse er tilegnet tæt på hinanden.  

 

Den store forskel ligger i, at fonemerne /p t k/ i forhold til Thomsen og Thomsen tilegnes 

i samme alder som /b d/ og i nogle tilfælde sammen med /g/, hvor vi finder at de først 

tilegnes senere. Derudover angiver de /p t k/ til at tilegnes på samme tid som /s/ og /f/, 

hvilket vi ikke finder. Samtidig fastsætter de på samme måde som SITO-testen af 

fonemerne /l v r/ tilegnes som nogle af de sidst tilegnede fonemer, hvor vores resultater 

viser, at de tilegnes tidligere. 

5.2.1.3 Opsamling alder for tilegnelse 

Således finder vi overensstemmelse mellem vores resultater og SITO-testens angivelse 

af tilegnelsesalder for 10 ud af 16 fonemer. Dog med det forbehold, at vores 

sammenligning ikke er fuldstændig, dels fordi, SITO ikke har adskilt de første 11 fonemer 

som tilegnes, dels fordi vi ikke fuldt ud kan sammenligne de sidst tilegnede fonemer. 

 Vi finder kun lille overensstemmelse mellem Thomsen og Thomsen’s 

resultater og vores resultater. Der er kun få ligheder i forhold til alder for tilegnelsen af 

fonemerne og lidt flere overensstemmelser i rækkefølgen for tilegnelsen af de enkelte 

fonemer i tilegnelsen, hvis man ser bort fra den konkrete alder. Sammenligningen bliver 

dog meget usikker på grund af den opbygning af tabellen, som de anvender og på grund 

af, at flere fonemer i deres tabel står noteret flere gange. 
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5.2.2 Tilegnelsesrækkefølge 

I det følgende perspektiveres til de fonologiske tilegnelsesrækkefølger, som forholder sig 

mere til, hvilke grupper af fonemer, som tilegnes før andre. Først perspektiveres der til 

Anne-Grethe Dahms (2003) og efterfølgende til Inge Benn Thomsen (1996). 

5.2.2.1 Fonologi i børnehøjde 

Vores resultater for de første tilegnede fonemer stemmer overens med Dahms (2003), 

som netop har de samme fonemer som værende de første til at tilegnes. Vi fandt i vores 

undersøgelse, at de første konsonantfonemer i tilegnelsen er /m, b, d, n/. Vores 

resultater bidrager derudover med bud på en rækkefølge i tilegnelsen af de 4 fonemer. 

Vi finder ligeledes overensstemmelse, hvad angår forholdet, at Dahms 

angiver, at en frikativ først læres efter, klusilen med tilsvarende artikulationssted er lært, 

idet vores resultater viser, at fonemer som deler det distinktive træk [stop] er de første 

fonemer som tilegnes, og at gruppen af frikativer først tilegnes efterfølgende. Derudover 

ses der overensstemmelse i tilegnelsen i forhold til artikulationssted. Helt præcist betyder 

det, at /v/ og /f/ tilegnes efter /m/ og /b/, og /s/ efter /d/. Dahms angiver blot nogle 

eksempler på fonemer, som det kunne dreje sig om og disse ser vi overensstemmelser 

med (se afsnit 2.5.2). Der er dog afvigelser, idet hele NC [stop] ikke er tilegnet inden 

frikativerne, dette skyldes at NC [stop, SG] først tilegnes efter [SG]. Dermed ser vi ikke, 

at /t/ tilegnes før /s/, og at /p/ tilegnes før /f/ og /v/, som man skulle forvente, hvis alle 

klusiler med tilsvarende artikulationssted skulle tilegnes inden frikativerne. Dog har 

Dahms adskilt labiodentaler fra labialer.  

Derudover stemmer vores resultater også overens med Dahms i forhold til, 

at konsonanter med relativt tilbagetrukket artikulationssted først læres senere end de 

tilsvarende3 konsonanter med relativt fremskudt artikulationssted, da vores resultater 

viser, inden for gruppen af [stop], at /g/ tilegnes senere end /d/, og inden for gruppen 

[voi], at /j/ tilegnes senere end /v/. Det gør sig igen gældende her, at Dahms kun 

nævner eksempler (se afsnit 2.5.2). Vi ser kun denne tendens inden for de forskellige NC 

i forhold til artikulationsmåde, dermed ser vi ikke, at alle fonemer med fremskudt 

artikulationssted tilegnes før alle fonemer, som er tilbagetrukket. Det vil sige, at vi ikke 

ser at alle [lab] og [alv] er tilegnet før nogen [vel]. 

Der er dog den forskel her, at ifølge vores formodning, tilegnes /k/ før /t/, 

selvom det ikke er underbygget fuldt af resultaterne, hvor Dahms mener, at /t/ tilegnes 

                                           
3 Med ’tilsvarende’ konsonanter vurderes det, at hun mener inden for samme gruppe af fonemer som f.eks. 
inden for ’klusiler’ eller ’frikativer’ 
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før /k/. Vi har ydermere heller ikke i vores tilegnelsesrækkefølge fundet, at /s/ tilegnes 

før /f/ og /v/, som det er angivet af Dahms; vores resultater viser en samlet tendens til 

at /f/ og /v/ begge er tilegnet før /s/. 

5.2.2.2 Metafon 

Thomsen (1996) skriver, at klusiler og nasaler tilegnes før frikativer. Dette stemmer 

overens med vores resultater, hvor vi finder at [stop] er de første i tilegnelsen, og 

herefter følger [SG]. Dog med den undtagelse, at det ikke gælder for [stop, SG]. 

Thomsen nævner, at de uaspirerede klusiler, tilegnes før de aspirerede. Dette kan vi 

også finder. Derudover finder vi også, at /v/ tilegnes før /f/, og at /r/ er et af de sidst 

tilegnede fonemer. Vi har også fundet, at /b/, /d/, /m/ og /n/ tilegnes før /g/ og /k/. Som 

alle er nogle af de udsagn Thomsen har om tilegnelsesrækkefølgen, hvilket dermed 

stemmer overens med vores resultater.  

 Af uoverensstemmende forhold har vi fundet, at /p/, /t/ tilegnes før /g/ og 

heller ikke, at /t/ tilegnes før /k/, som Thomsen angiver. Vi har derimod fundet, at /g/ 

tilegnes først og herefter følger /p/ og /t/, og derudover, at /k/ har en forventet 

tilegnelse før /t/. Vi har heller ikke fundet, at /j/ indlæres før /l/, da vores resultater 

siger, at /l/ tilegnes før /j/, omend der  dog ikke er stor forskel på, hvornår de to 

fonemer tilegnes.  

5.2.2.3 Opsamling på den fonologiske tilegnelsesrækkefølge 

Samlet set, finder vi dermed overensstemmelse mellem 3 ud af 4 påstande om 

tilegnelsesrækkefølgen af Dahms (2003) og vores resultater. Vi finder overensstemmelse 

mellem (1) de først tilegnede fonemer, (2) at frikativen først læres efter klusilen med 

tilsvarende artikulationssted, (3) at man lærer fonemer med fremskudt artikulationssted 

før fonemer, som har tilbagetrukket artikulationssted. Der, hvor der ikke er 

overensstemmelse er vedrørende, at /s/ skulle være tilegnet før /f/ og /v/, hvor vi finder 

det modsatte. I forhold til Thomsens tilegnelsesrækkefølge stemmer den, i 3 ud af 5 

tilfælde overens med de fund, vi har gjort i vores undersøgelse. (1) uaspirerede tilegnes 

før aspirerede, (2) /v/ tilegnes før /f/, og (3) /r/ er et af de sidst tilegnede fonemer. Der 

ses ikke fuldstændig overensstemmelse mellem at /p/, /t/, /b/, /d/, /m/ og /n/ tilegnes 

før /g/ og /k/. Derudover ses der ikke at /j/ tilegnes måske lidt før /l/ 

 

Vi må tage et vist forbehold for sammenligneligheden af vores resultater med Thomsens 

(1996), idet Thomsen ikke specificerer, hvorvidt hendes rækkefølge bygger på flere 

positioner af konsonanterne i ordet, det vil sige om hun også medtager konsonanter i 
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medial og final position. Det samme gør sig gældende for Dahms (2003), idet hun bygger 

sin rækkefølge på Jakobson (1972) (se afsnit 2.3.1.1). 

 
Det er bemærkelsesværdigt at der primært ses uoverensstemmelser for NC [SG, stop] i 

Thomsen (1996) og SITO-testen. For netop disse fonemer gælder det at de er vurderet 

til at have en sen tilegnelse fordi de i en sen alder udviser systematiske fejlproduktioner, 

som dermed er tegn på fejlprocesser og at de ikke er tilegnet. Disse fejlprocesser kan 

udelukkende identificeres fordi vi ud fra de longitudinelle data kan se at fejlprocesserne 

ændrer sig undervejs i tilegnelsen, hvilket ikke ville have været mulig med en test og 

dermed heller ikke ville kunne vise sig i SITO-testen og heller ikke i Thomsen (1996) som 

bygger deres tilegnelsesrækkefølge på tests.  

 

Selvom vi ser en rimelig grad af overensstemmelse mellem de nævnte rækkefølger som 

man bruger indenfor logopædien og de fund vi har gjort, så gør det sig gældende at 

Thomsen og Dahms ikke omtaler alle NC, og at Thomsen ikke nævner tendenser i forhold 

som kan omhandle alle fonemer. 

Rækkefølgen er ikke fyldestgørende, hvilket i højere grad gælder inddeling i 

artikulationsmåde end i forhold til artikulationssted. Generelt set omtaler de ikke 

tendensen for gruppen af fonemer som deler det distinktive træk [voi], men behandler i 

stedet fonemerne hver for sig. Enten enkeltvis, eller tendenser for /m/ og /n/ som en 

gruppe og /v/ under frikativer, /j/ og /r/ grupperes sammen med de bagvedliggende 

konsonanter eller enkeltvis. Derudover behandler de ikke tilegnelsesrækkefølgen af hele 

det fonematiske inventar set i forhold til hinanden. Rækkefølgen behandler kun to 

fonetiske grupper overfor hinanden og hvad der tilegnes først af de to. 

 Udgangspunktet for de logopædiske rækkefølger er fonetiske, selvom de 

beskriver den fonologiske tilegnelse. Vi mener at kunne se flere tendenser indenfor de 

fonologiske grupper i form af NC og de distinktive træk. 

5.2.3 Fejlprocesser 

Inden for logopædien har materialerne af henholdsvis Anne-Grethe Dahms (2003) og 

Inge Benn Thomsen (1996) beskrevet, hvilke fejlprocesser, de mener, der forekommer i 

den normale fonologiske tilegnelse. Følgende perspektivering tager udgangspunkt i de 

præcise fejlprocesser, der er beskrevet, men samtidig også i de terminologier, som 

bruges inden for logopædien. Vi tager udgangspunkt i, om processen forekommer for de 

fonemer som er omtalt i litteraturen, men samtidig også, om det i henhold til den 

generelle betegnelse, gælder for hele den NC, som deler det distinktive træk. 
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5.2.3.1 Fronting 

’Fronting’ dækker over en substitution af et fonem med et andet fonem, som har 

artikulationssted længere fremme i munden. 

Dahms (2003) holder sig til denne overordnede definition uden at uddybe 

den i forhold til specifikke fonemer. Hun mener, at denne proces er ’universel’ og en tidlig 

proces, som undertrykkes tidligere end ’velarisering’, ’h-sering’ og ’lateralisering’.  

Thomsen (1996) derimod, specificerer ’fronting’ i forhold til grupper af 

fonemer, hvor hun udskiller /opdeler i ’fronting af alveolærer’, som dækker over en 

substitution af /t/ med /p/ og /d/ med /b/  - denne proces anser hun for at være atypisk 

for den normale fonologiske tilegnelse. Endvidere ’fronting af velærer’, som dækker over 

en substitution af /k/ med /t/ og /g/ med /d/ - denne proces mener hun forekommer i 

den normale fonologiske tilegnelse, og at den normalt er undertrykt i alderen 3;0 – 3;6. 

 

Ifølge vores resultater er der ikke en tendens til, at fonemer, som deler det distinktive 

træk [vel], substitueres af fonemer, som har artikulationssted længere fremme, og heller 

ikke, at det er en lignende tendens for andre NC, som relaterer sig til artikulationssted. 

Substitution med et fonem, der har artikulationssted længere fremme er en tendens for 

de 3 fonemer /g/, /sj/̋ og /j/. Det er kun for /g/, at der er en klar samlet tendens for 

børnene til at substituere med /d/ frem til alderen, hvor fonemet er tilegnet.  

 

Vores undersøgelse viser, at /k/, som deler det distinktive træk [vel] med /g/, først og 

fremmest viser tendens til at give anledning til to forskellige fejlprocesser, der er 

prominente frem til alderen for tilegnelse. Der er ikke i forhold til alder samlede 

tendenser for børnene, men en samlet tendens til først at substituere /k/ med /g/ og 

senere med /t/. Substitution med /g/ er samlet set den mest prominente fejlproces og 

forekommer helt frem til alderen 3;0.16 for begge børn. /g/ er ikke et fonem med 

artikulationssted længere fremme, men har netop samme artikulationssted som /k/. De 

to fonemer deler ligeledes det distinktive træk [stop], men adskiller sig ved at /g/ har [-

SG]. Substitution med /t/ forekommer kun i aldrene 2;0.5 – 2;4.27, hvor /g/ er tilegnet i 

alderen 2;0.5, så heller ikke i forhold til alder for fejlprocesser viser de to fonemer /g/ og 

/k/ samlede tendenser. Endvidere forekommer substitution med /t/ kun i aldre hvor 

korrekthedsprocenten samtidig ligger over 80% for /k/. 

Substitution med /t/ forekommer således, men det er ikke en prominent 

fejlproces for tilegnelsen af /k/, og der er for de velære lyde således ikke tale om at NC 

[vel] generelt substitueres af fonemer som har artikulationssted længere fremme.  
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I forhold til alderen for undertrykkelse, kan man således ikke sige noget 

samlet for denne NC, men man kan sige, at det for tilegnelsen af /g/ viser sig, at 

substitution med /d/ er undertrykt alderen 2;0.5 og ikke 3;0 – 3;6, som angivet af Inge 

Benn Thomsen. Det skal dog her påpeges, at Thomsen ikke skelner mellem 

undertrykkelse af fejlprocessen initialt, medialt og finalt, og at det derfor giver god 

mening, at hun finder alderen for undertrykkelse i en senere alder, end vi gør, da vores 

undersøgelse alene omhandler ordinitiale konsonantfonemer. 

 

’Fronting af alveolærer’ forekommer som allerede nævnt stort set ikke. Substitution af /t/ 

med /p/ forekommer overhovedet ikke i det samlede antal substitutioner for /t/, og 

substitution af /d/ med /b/ forekommer i 1 af i alt 75 substitutioner af /d/. Endvidere 

forekommer substitution af /d/ med /m/, men det er ligeledes kun i én fejlproduktion af i 

alt 75, så det underbygger det ikke som en generel tendens. Der findes yderligere 

fonemer som deler det distinktive træk [alv], men heriblandt finder vi, at kun /s/ 

substitueres af et fonem som deler det distinktive træk [lab], hvilket er /b/. Dog er der 

igen tale om 2 fejlproduktioner af i alt 156 substitutioner af /s/, så det underbygger igen 

ikke en generel tendens. Der er således tendens til, at denne fejlproces er atypisk for den 

normale fonologiske tilegnelse ifølge vores resultater, som det også er anført af Benn 

Thomsen.  

 

/s̋j/ og /j/ deler det distinktive træk [pal] og [fro], og der kunne dermed være tale om at 

’fronting’ er en tendens for denne NC. Der er dog for få samlet antal produktioner af /s̋j/  

til at fastslå dette som en tendens. Endvidere er der for /j/ tale om meget få 

fejlproduktioner, som alene udgør 16 af i alt 260 produktioner med initialt /j/. For disse 

er der endvidere ikke tale om en samlet tendens, da udeladelse som umiddelbart er den 

mest prominente proces binder sig til et bestemt leksem, og substitution med et fonem, 

som har artikulationssted længere fremme, er kun en prominent proces for det ene barn. 

Der viser sig dermed ikke en samlet tendens. Endvidere er der for dette ene barn tale om 

substitution med 4 forskellige fonemer fordelt over 3 aldre, hvor kun 3 fonemer deler det 

distinktive træk [alv]. 

5.2.3.2 Backing og velarisering 

’Backing’ dækker overordnet set over det fænomen, at et fonem substitueres af et andet 

fonem, som har artikulationssted længere tilbage.  
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For Dahms (2003) gælder, at hun alene taler om ’velarisering’, som 

begrænser sig til, at et fonem substitueres af et fonem med det distinktive træk [vel], 

dvs. /k/ eller /g/. Hun skriver, at denne proces er sprogspecifik for dansk, og at den 

forekommer senere end processerne ’fronting’ og ’stopping’ (se citat afsnit 2.5.2. s. 68). 

Thomsen (1996) omtaler ’backing af alveolære’, som dækker over 

substitution af /t/ med /k/ og af /d/ med /g/, og som hun ud fra teorien vurderer til at 

være en atypisk proces, men som hun påpeger kan være en normal proces. Endvidere 

’backing af labialer’, som dækker over substitution af /p/ med /t/, af /f/ med /s/, af /m/ 

med /n/, og af /b/ med /d/. Denne proces, mener hun er en atypisk fejlproces for den 

normale fonologiske tilegnelse. Hun omtaler også /v/ i forbindelse med denne fejlproces, 

men det specificeres ikke, med hvilket fonem det substitueres.  

 

Substitution med et fonem, der har artikulationssted længere tilbage, er en proces, vi ser 

for de 3 fonemer /d/, /p/ og /s/, som alle 3 substitueres af /g/, men samlet, for begge 

børnene, ses kun en overbevisende tendens for fonemet /d/. Endvidere er substitution af 

/b/ med /d/ den fejlproces der forekommer flest gange for tilegnelsen af /b/, men det 

udgør alene 2 af i alt 5 substitutioner, og det vurderes ikke til at være en generel 

tendens.  

For fonemet /d/ er substitution med /g/ samlet set den prominente 

fejlproces, som primært forekommer frem til alderen, hvor fonemet vurderes at være 

tilegnet. Herefter substitueres fonemet af /t/, men korrekthedsprocenten er i disse aldre 

samtidig på over 80%.  

For fonemet /p/ er den mest prominente proces substitution med /b/, som 

forekommer frem til alderen for tilegnelse. Substitution med /g/ forekommer i 11 af et 

samlet antal substitutioner på 38, men kun for barn1 og det vurderes ikke at være en 

generel fejlproces for tilegnelsen af /p/. Dette sammenholdt med at substitution med /g/ 

også forekommer for tre andre fonemer, men hvor det også udelukkende er barn1. Det 

er derfor for alle andre fonemer end /d/, samlet set mere er en proces, som er gældende 

for dette barn, end det er en generel tendens.  

For /s/ er substitution med /g/ en tendens som gør sig gældende, men det 

er ikke den primære fejlproces. Det forekommer i de tidlige aldre samtidig med 

substitution med /d/, som er den primære fejlproces frem til alderen for tilegnelse. 

Endvidere gør det sig også gældende, at selvom der viser sig samlede tendenser for 

børnene, så er det igen barn1, der har 17 ud af i alt 22 substitutioner med /g/, som 

underbygger, at det mere er en tendens for dette barn. 
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For den NC, som deler det distinktive træk [alv], er der således ikke samlede tendenser i 

forhold til substitution af et fonem, som har artikulationssted længere tilbage, da det kun 

er en tendens for /d/. Når Inge Benn Thomsen omtaler ’backing af alveolære’, omhandler 

det substitution af fonemerne /t/ og /d/. Vores resultater viser ikke nogen substitution af 

/t/ med /k/. Heller ikke for de øvrige fonemer /s/, /n/ og /l/ som også deler det 

distinktive træk [alv], viser der sig nogen samlet tendens til, at de skulle substitueres af 

et fonem, der har artikulationssted længere tilbage. Dette stemmer således fint overens 

med, at ’backing af alveolære’ vurderes til at være en atypisk proces for den normale 

fonologiske tilegnelse af Inge Benn Thomsen. Samtidig påpeger hun at det måske er en 

normal proces, og det stemmer fint overens med, at det ikke er en generel tendens, men 

at det ifølge vores resultater er en tendens for fonemet /d/. 

 

For den NC, som deler det distinktive træk [lab], ser vi heller ikke samlede tendenser i 

forhold til substitution med et fonem, som har artikulationssted længere tilbage, da det 

ikke er en tendens for et eneste af de fem fonemer. Substitution af /p/ med /t/, og /m/ 

med /n/ forekommer overhovedet ikke, og /v/ substitueres kun af fonemer, som deler 

det distinktive træk [lab]. Substitution af /f/ med /s/ forekommer alene i 2 af i alt 86 

substitutioner, og vurderes, ligesom substitution af /b/ med /d/, heller ikke som en 

tendens for tilegnelsen af fonemet.  

 

’Velarisering’, som omtales af Anne-Grethe Dahms, er som nævnt tidligere i afsnittet 

heller ikke en tendens for tilegnelsen, da substitution med /k/ ikke viser sig som en 

tendens for nogen fonemer.  

 

Ifølge vores resultater er der således ikke en samlet tendens til at fonemer, som deler 

det distinktive træk [lab] eller [alv], substitueres af fonemer, som har artikulationssted 

længere tilbage. Endvidere heller ikke nogen tendens til, at substitution med fonemer, 

som deler det distinktive træk [vel], er en fejlproces, som er typisk for den normale 

fonologiske tilegnelse.  

5.2.3.3 Lateralisering 

’Lateralisering’ dækker over det fænomen, at et fonem substitueres af fonemet /l/. 

Begrebet nævnes kun af Anne-Grethe Dahms. Hun betegner det som en proces, der 

forekommer i den normale fonologiske tilegnelse, og at den forekommer senere end 

’fronting’ og ’stopping’. Hun specificerer det ikke nærmere i forhold til alder.  
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Substitution med fonemet /l/ forekommer kun i alt 4 gange af det samlede antal 

fejlprocesser på 614, og for tre forskellige fonemer. Det er dermed ikke en tendens for 

tilegnelsen af nogen af de 16 fonemer, og dermed heller ikke en typisk fejlproces for den 

normale fonologiske tilegnelse ifølge vores resultater.   

5.2.3.4 H-sering 

’H-sering’ dækker over det, at et fonem substitueres af fonemet /h/, og som beskrives 

både af Anne-Grethe Dahms  og af Inge Benn Thomsen. Af Anne-Grethe Dahms 

beskrives det som værende en generel fejlproces for alle fonemer og som forekommende 

i den normale fonologiske tilegnelse. Inge Benn Thomsen beskriver kun processen for /r/, 

hun taler om ’H-sering af /r/’, og hun stiller selv spørgsmålstegn ved, om denne 

fejlproces er almindelig for den normale fonologiske tilegnelse, uden at uddybe nærmere 

hvorfor. Dette supplerer hun med at /r/ ifølge SITO-testen er indlært i alderen 4;6. Så 

selvom der ikke findes litteratur, der beskriver alderen for undertrykkelse, så må de 

indirekte være det, når fonemet er tilegnet. 

 

Vi finder ikke, at substitution af et fonem med /h/, er en tendens for nogen fonemer, og 

vi ser dermed ikke, ifølge vores resultater, h-sering som en typisk fejlproces for den 

normale fonologiske tilegnelse. Substitution af /r/ med /h/ forekommer som primær 

fejlproces, men kun for det ene barn. Det andet barn viser derimod tendens til at 

producere /h/ foran det initiale /r/. Samlet tyder det således på, at der er en samlet 

tendens til at fejlprocesserne for /r/ involverer fonemet /h/, og ikke samlet tendens til at 

det alene omhandler substitution.  

 

H-sering er således, ifølge resultaterne, ikke generelt set en tendens for børnenes 

fonologiske tilegnelse og heller ikke samlet set for børnene en tendens for /r/. Vores 

resultater underbygger alligevel, at ’H-sering af /r/’ kan være en typisk fejlproces for den 

normale fonologiske tilegnelse. I forhold til alderen for undertrykkelse eller hvorvidt 

fonemet er tilegnet i alderen 4;6, er det ikke muligt at fastslå dette via vores resultater, 

da vores undersøgelse kun har data frem til alderen 4;0.5 hvor /r/ fortsat ikke viser 

samlet tendens til at være tilegnet.  

5.2.3.5 Stopping 

’Stopping’ dækker over det, at er fonem substitueres af et andet fonem fra den NC som 

deler det distinktive træk [stop].  
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Dahms behandler det igen som en generel proces, hvor det ikke er 

specificeret i forhold til fonemer, og hun mener, fejlprocessen er almindeligt 

forekommende i den normale fonologiske tilegnelse, og at den forekommer før 

’velarisering’, ’lateralisering’ og ’h-sering’. Samlet set omfatter gruppen af [-stop] 

fonemerne: /f/, /v/, /s/, /sj/̋, /h/, /j/, /r/ og /l/.  

Inge Benn Thomsen udspecificerer i forhold til enkelte fonemer. Overordnet 

set betegner hun fejlprocessen ’stopping af frikativer’, og yderligere specificerer hun, at 

det omhandler fonemerne /f/, /v/ og /s/. Hun mener, at fejlprocessen er atypisk for den 

normale fonologiske tilegnelse, og påpeger samtidig at substitution af /f/ med /p/, ifølge 

udenlandsk litteratur, undertrykkes i alderen 2;6-3;6, substitution af /v/ med /b/ i 

alderen 3-3;6, og /s/ med /t/ i alderen 2;6-3. I fonologisk henseende er friktion ikke et 

distinktivt træk, og /v/ deler ikke det distinktive træk [SG] med /f/ og /s/. /v/ er [voi, -

SG].  

 

Ifølge vores resultater er der samlede tendenser for substitution af /f/, /v/ og /s/, men 

det er kun /v/ der viser tendens til at substitueres af det præcise fonem, som i det 

tilfælde er /b/.  

I vores resultater er substitution af /v/ med /b/ en tendens for tilegnelsen af 

/v/, som viser sig som en generel fejlproces frem til alderen 2;0.5 hvor fonemet viser 

tendens til at være tilegnet.  

Substitution af /f/ med /p/ udgør blot 2 af i alt 86 substitutioner, og er 

dermed ikke en tendens. Til gengæld er substitution med /b/ den generelle tendens som 

er undertrykt i alderen 2;3.17, hvor fonemet viser tendens til at være tilegnet. Efter 

tidspunktet, hvor /f/ vurderes som værende tilegnet, er det substitution med /v/, som er 

[-stop, voi], som er den primære fejlproces. 

Substitution af /s/ med /t/ forekommer, men det er ikke den eneste 

fremtrædende fejlproces for tilegnelsen af /s/. To fejlprocesser er lige prominente for 

tilegnelsen af /s/: Substitution med /d/, som forekommer i de tidlige aldre og 

substitution med /t/, som forekommer som primær proces i de senere aldre og også i 

alderen 3;0.16, hvor fonemet viser tendens til at være tilegnet.  

 

Den samlede tendens er således at fonemerne /v/, /f/ og /s/ alle har tendens til at den 

eller de primære fejlprocesser frem til alderen for tilegnelse er substitution med et fonem 

fra den NC, som har det distinktive træk [stop].  
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Samlet set omfatter gruppen af [-stop] udover fonemerne /f/, /v/, /s/ som Inge Benn 

Thomsen omtaler, også /s̋j/, /h/ og  /j/, /r/ og /l/. 

/s̋j/, /h/ deler det distinktive træk [SG] med /f/ og /s/, men denne NC viser 

ingen samlede tendenser i forhold til fejlprocesser. Tendensen for fonemet /h/ er 

udeladelse, og for /sj̋/ er der igen for få data til, at man kan tale om tendenser. De få 

gange, der forekommer substitution, er det med /s/, som er i samme NC.  

/j/, /r/, /l/ deler det distinktive træk [voi] med /v/, men heller ikke denne 

NC viser samlede tendenser. For /j/ og /r/ forekommer der fejlproduktioner, men der ses 

ingen samlede tendenser for de enkelte fonemer, og dermed ingen tendenser til 

systematik. For /l/ er tendensen dog substitution med /n/, som har det distinktive træk 

[stop]. 

 

Der ses således ikke tendens til, at alle fonemerne /f/, /v/, /s/, /s̋j/, /h/, /j/, /r/ og /l/, 

substitueres af et fonem fra klassen NC [stop]. Der ses heller ikke tendens til at 

substitution af /f/ sker med /p/, eller at substitution af /s/ primært sker med /t/. Man 

kan derfor ikke tale om alderen for undertrykkelse af disse processer på samme måde 

som det fastsættes af Thomsen (1996). Til gengæld ses der tendens til, at /v/ 

substitueres af /b/, og at denne proces er undertrykt i alderen 2;0.5, hvilket er noget 

tidligere end 3 - 3;6, som Thomsen fremfører.  

Det er således kun for /v/, at ’stopping’ er en typisk fejlproces. For /f/, /s/, /v/ og /l/ er 

der dog tale om at de fonemer, som de primært substitueres af, alle deler det distinktive 

træk [stop]. For disse fonemer kan man dermed, ifølge vores resultater, tale om at 

’stopping’ forekommer, men det omhandler ikke substitution af de præcise fonemer som 

Thomsen (1996) omtaler. 

5.2.3.6 Frikering af klusiler 

’Frikering’ omtales kun af Inge Benn Thomsen.  Hun afgrænser begrebet til at omhandle 

frikering af klusiler, og specificerer yderligere fænomenet til kun at gælde fonemerne /t/, 

/p/ og /b/, som substitueres med henholdsvis /s/, /f/ og /v/. Friktion er ikke i fonologisk 

henseende distinktivt, og /s/, /f/ og /v/, som de 3 fonemer substitueres af, deler ingen 

fonologisk distinktive træk. ’Frikering’ refererer til fonetikken, hvor lydene [s], [f] og [v] 

alle er frikativer. Herudover er også [Å] og [h] frikativer, men substitution med /s̋j/ og 

/h/ er ikke specificeret. Hun mener ’frikering’ er en atypisk fejlproces i den normale 

fonologiske tilegnelse. Klusiler omhandler fonemer, som deler det distinktive træk [stop], 

og denne NC indeholder ud over /t/, /p/ og /b/ også fonemerne /k/, /d/, /g/, /m/ og /n/. 
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Substitution af /p/ med /f/ og af /b/ med /v/ forekommer ikke i vores resultater. 

Substitution med andre frikativer forekommer for disse to fonemer, men kun i begrænset 

omfang, som dermed ikke giver nogen tendens. Substitution af /t/ med /s/ er til gengæld 

en tendens for tilegnelsen af /t/, hvor /t/ primært substitueres med /d/ i de tidlige aldre 

og primært med /s/ i de sene aldre, fra 2;0.5 og frem til alderen 4;0.5, hvor fonemet 

fortsat ikke viser tendens til at være tilegnet.  

 

Vedrørende substitution med fonemerne /f/, /s/, /v/, /s̋j/ og /h/, er der kun en tendens 

for fonemet /t/, som substitueres af /s/ og for /f/, som substitueres af /v/. Dermed ser vi 

kun frikering for ét fonem, som har det distinktive træk [stop]. Frikering er således en 

typisk fejlproces for /t/, men set samlet for fonemerne /t/, /p/ og /b/ en atypisk 

fejlproces i den normale fonologiske tilegnelse. Dette underbygger således, at ’frikering 

af klusiler’ er en atypisk fejlproces for den normale fonologiske tilegnelse.  

5.2.3.7 Glidning 

’Glidning’ beskrives kun af Thomsen (1996) og specificeres til at omhandle substitution af 

/l/ med /j/. Hun angiver, at det er en fejlproces, som for den normale fonologiske 

tilegnelse er undertrykt fra alderen 4;6 og opefter.  

 

Substitution af /l/ med /j/ forekommer ikke i data, og det viser sig dermed ikke at være 

en tendens i forhold til tilegnelsen af /l/, og vi kan derfor heller ikke give et bud på om 

alder for undertrykkelse af denne proces. Vi kan dermed ikke underbygge at ’glidning’ er 

en typisk fejlproces for den normale fonologiske tilegnelse, hvor der er sammenhæng 

mellem alderen for undertrykkelse af fejlprocessen og alderen for tilegnelse af fonemet 

/l/. 

5.2.3.8 Aspirering/afstemning 

’Aspirering/afstemning’ beskrives kun af Inge Benn Thomsen, hvor hun beskriver de to 

processer ’aspirering’ og ’afstemning’ som en proces. Hun betegner processen som en 

atypisk fejlproces for den normale fonologiske tilegnelse. 

’Aspirering’ dækker over substitution af /b/, /d/ og /g/, som deler de 

distinktive træk [stop, -SG], med et fonem som har [stop, SG]. Der er ikke andre 

fonemer, som deler de distinktive træk [stop, -SG]. 
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’Afstemning’ dækker over substitution af fonemet /v/, som har [- stop], 

[voi], med et fonem, som har [-stop, -voi]. Denne NC, som deler de distinktive træk [- 

stop, voi], indeholder endvidere fonemerne /j/ og /r/. 

 

Substitution af /b/, /d/ og /g/ med et fonem som har [stop, SG] forekommer ikke som en 

tendens i vores resultater for nogen af de 3 fonemer, hvilket underbygger at ’aspirering’ 

er en atypisk proces for den normale fonologiske tilegnelse.   

 

Substitution af /v/ med /f/ forekommer kun i 1 ud af 7 substitutioner, og er ikke en 

tendens for tilegnelsen af /v/. Ligeledes ses der heller ikke tendens til, at det 

forekommer for /j/ og /r/. For disse to fonemer ses der ingen generelle tendenser til 

fejlprocesser. Dette underbygger, at hverken ’aspirering’ eller ’afstemning’ samlet set er 

typiske fejlprocesser for den normale fonologiske tilegnelse ifølge vores resultater.  

5.2.3.9 Deaspirering/stemning 

’Deaspirering/stemning’ beskrives af Thomsen (1996) og specificeres til at omhandle 

fonemerne /p/, /t/ og /k/, som substitueres af henholdsvis /b/, /d/ og /g/. Hun mener, at 

denne proces forekommer i den normale fonologiske tilegnelse og undertrykkes i alderen 

2;6 – 3 år. Dahms (2003) nævner ikke processen under fejlprocesser, men medtager 

den i sin samlede rækkefølge, hvor hun noterer, at: ”aspirerede klusiler i starten 

erstattes af uaspirerede”. Dette eksemplificerer hun så kun i forhold til fonemerne /p/, 

som substitueres af /b/, og /k/, som substitueres af /g/, men vi formoder at det også er 

gældende for /t/, som substitueres af /d/. Hun betegner det som værende en proces, der 

forekommer ’i starten’. Det er her uvist, om hun mener, at det er en tidlig proces, som 

indgår på lige fod med de tidlige processer ’fronting’ og ’stopping’, eller om hun mener, 

at der for de enkelte fonemer forekommer flere fejlprocesser, hvor denne er prominent i 

de tidlige aldre.  

 ’Deaspirering’ dækker over substitution af fonemerne /p/, /t/ og /k/ som 

deler de distinktive træk [stop], [SG], med et fonem som har [stop, -SG].  

’Stemning’ dækker over substitution af fonemet /f/, som har [-stop, -voi], 

med et fonem, som har [-stop, voi]. Denne NC som deler de distinktive træk [-stop, -voi] 

indeholder endvidere fonemerne /s/, /sj/̋ og /h/.  

 

Substitution af fonemerne /p/, /t/ og /k/ med et fonem ,som har [stop, -SG], 

forekommer som den primære fejlproces for /p/ og /k/, men kun som én af to 

fejlprocesser for /t/.  
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 For fonemet /p/ er substitution med /b/ den primære fejlproces, og den 

forekommer frem til alderen for tilegnelse, som er 4;0.5. 

For fonemet /k/ viser der sig først og fremmest en tendens til, at to 

forskellige fejlprocesser er prominente frem til alderen for tilegnelse. Der er ikke i forhold 

til alder samlede tendenser for børnene, men en samlet tendens til først at substituere 

med /g/ og herefter med /t/. Substitution med /g/ er samlet set den mest prominente 

fejlproces, og forekommer helt frem til alderen 3;0.16 for begge børn. /k/ er fortsat ikke 

tilegnet i alderen 4;0.5, hvor det ene barn netop fortsætter med at substituere med /g/.  

Substitution af /t/ med /s/ er en tendens for tilegnelsen af /t/, men kun som 

én af to prominente fejlprocesser. /t/ substitueres primært af /d/ i de tidlige aldre og 

primært af /s/ i de sene aldre fra 2;0.5 og frem til alderen 4;0.5, hvor fonemet fortsat 

ikke viser tendens til at være tilegnet. Det er således en typisk fejlproces for /t/, men 

ikke på samme måde som med /p/ og /k/ en primær fejlproces, som står alene.  

Samlet set er ’deaspirering' således for fonemerne /p/, /t/ og /k/ , ifølge 

vores resultater, en typisk fejlproces for den normale fonologiske tilegnelse, men vi ser  

ikke generelle tendenser i forhold til alder for undertrykkelse af fejlprocesserne. 

Substitution af /p/ med /b/ er ikke undertrykt før i alderen 4;0.5, hvor /k/ og /t/ fortsat 

ikke er tilegnet, og man kan derfor ikke i forhold til /k/ og /t/ tale om alder for 

undertrykkelse.   

 

Substitution af /f/ med /v/ forekommer, men det er ikke den primære fejlproces og den 

forekommer alene efter alderen 2;3.17, hvor fonemet viser tendens til at være tilegnet. 

Ligeledes ses der heller ikke tendens til, at fonemerne /s/, /sj/̋ og /h/ substitueres af et 

fonem, som har -[stop], [voi]. For /s/ forekommer det overhovedet ikke, og for /sj/̋ og 

/h/ ses der ingen generelle tendenser til fejlprocesser. Man kan derfor ikke i forhold til 

disse tale om alder for undertrykkelse.  

 

Samlet set underbygger vores resultater, at ’deaspirering’ er en typisk fejlproces for den 

normale fonologiske tilegnelse, som nævnt af Thomsen (1996) og at denne samlet set 

ikke er undertrykt i alderen 4,0.5. Derimod ses det ikke at ’stemning’ er en typisk 

fejlproces for den normale fonologiske tilegnelse ifølge vores resultater, her ses der dog 

sammenhæng mellem undertrykkelse af processen og alder for tilegnelse.   
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5.2.3.10 Nasalering af /l/ 

’Nasalering’ beskrives kun af Inge Benn Thomsen og specificeres til kun at omhandle 

fonemet /l/, som substitueres af /n/. /l/ er det eneste fonem, som har det distinktive 

træk [lat] og [voi], men det er i NC med /v/, /j/ og /r/, som alle deler de distinktive træk 

[-stop, voi]. Hun stiller spørgsmålstegn ved, om det er en typisk fejlproces for den 

normale fonologiske tilegnelse, men fastslår samtidig, at /l/ er indlært i alderen 4;6, 

hvilket i fald, det er en normal proces, er alderen for undertrykkelse. ’Nasalering’ dækker 

over substitution af et fonem, som har [-stop, voi], med et fonem, som har [stop, voi]. 

Udover /n/ har også fonemet /m/ [stop, voi], og de danner en NC. I fonetisk henseende 

er de to lyde [m] og [n] nasaler, og derfor betegnelsen ’nasalering’, men nasalering er 

ikke distinktivt træk i fonologisk henseende.  

 

Substitution af /l/ med /n/ er i vores resultater en tendens for tilegnelsen af /l/, men der 

er to fejlprocesser, som er lige prominente. Udeladelse af /l/ og substitution af /l/ med 

/n/ forekommer begge løbende frem til alderen 2;0.5, hvor fonemet viser tendens til at 

være tilegnet. Herefter forekommer fejlprocessen i et mindre omfang frem til alderen 

3;0.16. Resultaterne underbygger således, at ’nasalering af /l/’ er en typisk fejlproces for 

den normale fonologiske tilegnelse, og at den er undertrykt i alderen 2;0.5, men 

samtidig at den ikke forekommer alene.  

 

Substitution af /l/ med /m/ forekommer ikke, og substitution af /v/, /j/ og /r/, som alle 

deler de distinktive træk [-stop, SG], med fonemerne /n/ eller /m/ forekommer, men i et 

meget begrænset omfang og regnes derfor ikke for en tendens. 

5.2.3.11 Denasalering af /m/ og /n/ 

’Denasalering’ omtales kun af Inge Benn Thomsen og specificeres til at omhandle 

substitution af fonemet /n/ med /l/ og af fonemet /m/ med et fonem, som ikke uddybes 

nærmere. Hun betegner det som en atypisk fejlproces i den normale fonologiske 

tilegnelse. /l/ er det eneste fonem, har som det distinktive træk [lat] og [voi], men det er 

i NC med /v/, /j/ og /r/, som alle deler de distinktive træk [-stop, voi]. Endvidere danner 

/m/ og /n/ en NC, da de som de eneste initiale fonemer deler de distinktive træk [stop, 

voi]. I fonetisk henseende er de to lyde [m] og [n] nasaler, hvorfra betegnelsen 

’denasalering’ stammer, men nasalering som tidligere nævnt er ikke et fonologisk 

distinktivt træk.  
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Substitution af /n/ og /m/ med /l/ forekommer ikke i vores dataanalyse, og heller ikke 

substitution med fonemerne /v/, /j/ og /r/, som alle deler de distinktive træk [-stop, voi] 

med /l/. For /m/ forekommer der stort set ikke fejlprocesser, og for /n/ er den primære 

fejlproces udeladelse. Dermed underbygger vores resultater således, at ’denasalering af 

/m/ og /n/’ er en atypisk fejlproces for den normale fonologiske tilegnelse.  

5.2.3.12 Udeladelse af initial konsonant og /r/-slettelse 

’Udeladelse af initial konsonant’ beskrives kun af Inge Benn Thomsen i forhold til 

fejlprocesser. Inge Benn Thomsen behandler både udeladelse som en generel tendens, 

men også som en specifik tendens for /r/. Udeladelse af /r/ betegnes /r/-slettelse. 

Generel udeladelse af initial konsonant vurderes til at være en atypisk fejlproces for den 

normale fonologiske tilegnelse, og for /r/-slettelse stiller hun spørgsmålstegn ved, om det 

er en normal proces. Dette supplerer hun med, at /r/ ifølge SITO-testen er indlært i 

alderen 4;6. Så selvom der ikke findes litteratur, der beskriver alderen for 

undertrykkelse, så må det indirekte være, når fonemet er tilegnet. 

 

Udeladelse af initial konsonant forekommer som tendens for fonemerne /h/ og /n/, og er 

dermed, ifølge vores resultater, ikke en atypisk fejlproces for tilegnelsen af alle fonemer, 

men kun nogle. Omvendt er udeladelse af initial konsonant heller ikke en typisk 

fejlproces for alle fonemer i den normale fonologiske tilegnelse, da det kun forekommer 

for 2 af de 16 kontrastive segmenter.  

 

/r/-slettelse er dermed heller ikke, ifølge vores resultater en normal proces for den 

normale fonologiske tilegnelse. Dermed er alderen for undertrykkelse ikke relevant. 

5.2.3.13 Sammenfatning af fejlprocesser 

Samlet set underbygger vores resultater ingen af Dahms (2003) generelle processer som 

værende typiske for den normale fonologiske tilegnelse, da de enten ikke forekommer, 

eller kun kan påvises for enkelte fonemer. 

Lateralisering er ifølge vores resultater atypisk. H-sering forekommer, men 

der er for få fejlproduktioner til at fastslå det som en tendens. Der ses ingen samlede 

tendenser til ’velarisering’, da det kun er udpræget for fonemet /d/. Ligeledes 

forekommer ’fronting’ og ’stopping’ for enkelte fonemer, men ikke som generelle 

fejlprocesser. ’Fronting’ og ’stopping’ er endvidere betegnet som de ”tidlige 

fejlprocesser”, der forekommer før ’velarisering’, ’H-sering’ og ’lateralisering’, men vores 
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resultater kan ikke underbygge, at de processer skulle være tidligere, da disse sene 

fejlprocesser ikke forekommer i vores data. 

 

Vi opfatter, Dahms (2003) beskrivelse som udetaljeret i forhold til de oplistede 

fejlprocesser, hvilke hun ikke definerer nærmere eller undlader at specificere i forhold til, 

hvilke fonemer det omhandler. Samlet set må vi konkludere, at vores resultater ikke kan 

underbygge nogen af disse generelle processer som værende typiske for den normale 

fonologiske tilegnelse, fordi de enten slet ikke forekommer i vores data, eller kun 

forekommer yderst begrænset.  

 

Vores resultater underbygger generelt set heller ikke de fejlprocesser, som Thomsen 

(1996) angiver som typiske for den normale fonologiske tilegnelse. Endvidere indikerer 

vores resultater, at der er flere af de fejlprocesser, som betegnes af Thomsen (1996) 

som atypiske, som er typiske for den normale fonologiske tilegnelse.  

 

Thomsen vurderer 3 fejlprocesser: ’glidning’, ’deaspirering/stemning’ og ’fronting af 

velære’ til at være typiske for den normale fonologiske tilegnelse. Ingen af disse kan 

underbygges af vores resultater. ’Glidning’ forekommer slet ikke. ’Deaspirering/stemning’ 

underbygges ikke som samlet fejlproces til at være typisk for den normale fonologiske 

tilegnelse, men kun ’deaspirering’. ’Stemning’ er ifølge resultaterne ikke en typisk 

fejlproces. For den sidste fejlproces ’fronting af velære’ underbygger resultaterne ikke at 

denne er typisk ud fra alle velærer, da fejlprocessen kun forekommer for et enkelt fonem 

/g/. Udover at hun betegner fejlprocesserne for typiske for den normale fonologiske 

tilegnelse, så fastsætter hun også en alder for undertrykkelse af fejlprocesserne, men 

dette er det ikke muligt at perspektivere til, da resultaterne ikke underbygger dem som 

typiske fejlprocesser.  

’Stopping af frikativer’ behandles også af Thomsen, men hun sætter selv 

spørgsmålstegn ved, om det er en typisk fejlproces. Denne proces kan ikke ud fra vores 

resultater hverken underbygges til at være en typisk eller atypisk fejlproces, da det igen 

kun forekommer for et enkelt fonem /v/. Resultaterne underbygger heller ikke, at 

fejlprocessen er undertrykt i alderen 3-3;6, som Inge Benn Thomsen beskriver, men i 

alderen 2;0.5 hvilket er noget tidligere. 

 

Af de 6 fejlprocesser, som Thomsen betegner som atypiske for den normale fonologiske 

tilegnelse underbygger vores resultater, de 4: ’Denasalisering af /m/, /n/’, ’Fronting af 

alveolære’, ’Backing af labialer’, ’Aspirering/afstemning’.  
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For de øvrige to fejlprocesser: ’Frikering af klusiler’ og ’Udeladelse af initial 

C’, underbygger resultaterne ikke, at disse er atypiske, da betegnelserne dækker over en 

gruppe af forskellige fejlprocesser for forskellige fonemer, hvor fejlprocesserne 

forekommer for enkelte fonemer. For ’Frikering af klusiler’ forekommer fejlprocessen for 

fonemet /t/, og for ’Udeladelse af initial C’ forekommer fejlprocessen for /h/ og /n/.  

’Backing af alveolære’ betegnes også som en atypisk fejlproces, men 

samtidig stiller hun selv spørgsmålstegn ved dette. Ud fra vores resultater kan processen 

dog hverken underbygges til at være en typisk eller atypisk fejlproces, da det igen kun 

forekommer for et enkelt fonem /d/.  

 

For de sidste 3 fejlprocesser, som Thomsen sætter spørgsmålstegn ved, om er typiske 

for den normale fonologiske tilegnelse eller ej, kan vores resultater underbygge for den 

ene. ’Nasalering af /l/’ er, ifølge vores resultater, en typisk fejlproces for den normale 

fonologiske tilegnelse, og den er undertrykt i alderen 2;0.5, men samtidig forekommer 

den ikke som den eneste fejlproces for tilegnelsen af fonemet /l/. Det tidspunkt, vi har 

fundet for undertrykkelse af processen, er således væsentligt forskellig fra den alder for 

undertrykkelse, som fastsættes ud fra SITO-testen, som er alderen 4;6. ’/r/-slettelse’ og 

’H-sering af /r/’ underbygges ikke af resultaterne som typiske fejlprocesser for den 

normale fonologiske tilegnelse. 

 
 
Generelt set, er der i vores datasæt kun et lille antal af fejlproduktioner. Vi synes dog 

stadig, at vi ud fra disse, finder nogle interessante tendenser i forhold til fejlprocesser. 

Det, vi har fundet i vore resultater, og som adskiller sig markant fra, hvad der er 

beskrevet i af Inge Benn Thomsen (1996) og Anne-Grethe Dahms (2003), er, at vi har 

set, at der over tid forekommer en progression i fejlproduktionerne for nogle fonemer, 

snarere end, at der er én fremtrædende fejlproces for hvert fonem. Samtidig ses, at 

forekomsten af fejlprocesserne afspejler en sammenhæng med tilegnelsen af fonemerne.  

Vi ser for nogle fonemer, at de i tidlige aldre substitueres af ét fonem. 

Herefter ser vi et skifte i substitutionerne, hvor fonemerne i substitutionerne får flere 

distinktive træk tilfælles med det ’korrekte’ fonem. Dette fænomen er ikke tidligere 

beskrevet som en del af den normale fonologiske tilegnelse i de logopædiske materialer. 

Dette indikerer, at børnene, i tilegnelsen, bliver mere opmærksomme på de fonologiske 

forskelle, som adskiller fonemerne i form af de distinktive træk. Endvidere ser vi, at disse 

skift i tilegnelsen for nogle fonemer hænger sammen med tilegnelsesalderen for de 

fonemer, de substitueres af.  
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Den logopædiske litteratur anvender terminologier, som har et fonetisk udgangspunkt for 

inddeling af fonemer i grupper, i forhold til fejlprocesser. Vi mener at kunne se flere 

tendenser for fejlprocesserne indenfor de fonologiske grupper, i forhold til NC og de 

distinktive træk.  

 Der er en overordnet tendens til, at de substitutioner, der forekommer, 

sker med et fonem, som deler distinktive træk relateret til artikulationssted med 

målfonemet. Endvidere, at fonemerne, der deler det distinktive træk [SG], inden for hver 

deres NC med artikulationssted, er de fonemer, der substitueres flest gange til et andet 

fonem indenfor gruppen.  

Samlet set ser vi tendenser for gruppen af [SG], som er den gruppe, der 

defineres ud fra Basbølls binære distinktive træk, og som ikke identificeres i den 

logopædiske litteratur. Generelt ser vi, at fonemerne, som deler det distinktive træk 

[SG], er de fonemer, som har den største fejlprocent. Tendensen inden for 

fejlproduktioner i [SG] er, at de primært substitueres af et andet fonem, som har samme 

artikulationssted. Derudover viser resultaterne, at NC [SG] primært substitueres af et 

andet fonem, som har [-SG]. Dermed skifter de til en anden NC og dette primært er NC 

[stop].  

6 Konklusion 

Problemformuleringen for denne opgave har været at undersøge:  

 

I hvilket omfang den fonologiske tilegnelsesrækkefølge, der i dag 

anvendes indenfor logopædien i Danmark, stemmer overens med 

den fonologiske tilegnelse hos to danske børn. 

 

Dette er søgt belyst med eksempel i den fonologiske tilegnelsesrækkefølge af 

enkeltstående ordinitiale konsonantfonemer. Udgangspunktet tages i et case-studie af et 

dansk tvillingepar. 

 

Den fonologiske tilegnelsesrækkefølge bygger på samlede tendenser for de to børn og er 

sammenlignelig med de 4 bud på en fonologisk tilegnelsesrækkefølge, der findes inden 

for logopædien i Danmark i dag. Grundlaget for sammenligning består i, at vi har belyst 

den konkrete alder for tilegnelse af fonemerne samt tilegnelsesrækkefølgen for grupper 

af fonemer. Herudover har vi også belyst forekomsten af fejlprocesser. Dette giver 

samlet set et indblik i den fonologiske tilegnelsesrækkefølge. 
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Som besvarelse på vores problemformulering må vi konkludere, at vi ser en vis grad af 

overensstemmelse mellem vores undersøgelse og den eksisterende logopædiske 

litteratur i forhold til den konkrete alder for tilegnelse af de enkelte fonemer. Vi ser en 

større overensstemmelse, når det kommer til tilegnelsesrækkefølgen af fonemerne, hvis 

man ser bort fra alderen. I forhold til tilegnelsesrækkefølgen for grupper af fonemer, ser 

vi en rimelig grad af overensstemmelse. Vedrørende fejlprocesser ser vi stort set ikke 

nogen overensstemmelser. 

 

I sammenligning af vores resultater med de logopædiske bud på alderen for tilegnelse af 

enkeltfonemerne, finder vi overensstemmelser med SITO-testens (1974) angivelse af 

tilegnelsesalder for 10 ud af 16 fonemer. Dog med det forbehold, at vores sammenligning 

ikke er fuldstændig. Dette dels fordi, SITO ikke har adskilt de første 11 fonemer som 

tilegnes, og dels fordi vi ikke fuldt ud kan sammenligne de sidst tilegnede fonemer. 

Hvad angår Thomsen og Thomsen (2010) finder vi kun få ligheder ved 4 ud 

af 16 fonemer, i forhold til alder for tilegnelsen af fonemerne, og lidt flere 

overensstemmelser i rækkefølgen for tilegnelsen, hvis man ser bort fra alderen. 

Sammenligningen bliver dog meget usikker på grund af opbygningen af den tabel, de 

anvender, hvor flere fonemer står noteret flere gange i deres tabel.  

Vi ser, at tilegnelsen begynder langt tidligere end både SITO-testen og 

Thomsen og Thomsen har registreret. Samtidig viser vores resultater at de sidste 

fonemer tilegnes senere end de er angivet til i SITO og af Thomsen. 

 

I sammenligningen af vores resultater med de logopædiske bud på 

tilegnelsesrækkefølgen for grupper af fonemer, finder vi, at der er overensstemmelse 

mellem 3 ud af 4 påstande om tilegnelsesrækkefølgen af Dahms (2003). I forhold til 

tilegnelsesrækkefølgen for grupper af fonemer, som Thomsen (1996) har opstillet, 

stemmer denne overens med 3 ud af 5 påstande, i forhold til vores undersøgelse.  

 

Tilegnelsesrækkefølgerne i den eksisterende logopædiske litteratur er således ikke 

uforenelige med vores resultater, i forhold til alder for tilegnelse og 

tilegnelsesrækkefølgen for grupper af fonemer. Dog dækker tilegnelsesrækkefølgen for 

grupper kun et begrænset andel af grupperne, som derved gør denne lidt mangelfuld. 

Vores resultater viser dermed flere tendenser i forhold til NC end for de logopædiske 

grupper.  
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Hvad angår forekomsten af fejlprocesser, stemmer vore resultater ikke overens med 

nogen af Dahms (2003) generelle processer som værende typiske for den normale 

fonologiske tilegnelse. Enten forekommer de ikke i vores datasæt, eller også kan de kun 

påvises for enkelte fonemer. Samlet set må vi konkludere, at vores resultater ikke 

indikerer, at disse generelle processer er typiske for den normale fonologiske tilegnelse.  

 De fejlprocesser, vi finder i vores cases, stemmer heller ikke overens med 

de fejlprocesser, Thomsen (1996) angiver som typiske for den normale fonologiske 

tilegnelse. Endvidere indikerer vore resultater, at der er flere af de fejlprocesser, som 

betegnes af Thomsen (1996) som atypiske, som er typiske for den normale fonologiske 

tilegnelse.  

 For fejlprocesser ser vi, at de forekommer og, at de, ud fra vores analyse, 

har en indflydelse på tilegnelsen af fonemerne. Vi mener dog ikke, at man udelukkende 

kan bygge en tilegnelsesrækkefølge på undertrykkelse af processer, men, at det giver 

mening at medregne dem som en faktor i tilegnelsen i sammenhold med en 

korrekthedsprocent baseret på et ligevægtet gennemsnit.  

Vore resultater indikerer, at der for nogle fonemer sker en udvikling i 

fejlproduktionerne og, at der ikke udelukkende er én fremtrædende fejlproces, som 

forekommer for det enkelte fonem. Tendensen i progressionen er, at fonemet, når det 

substitueres, får flere fællestræk med målfonemet, jo længere hen i tilegnelsen børnene 

kommer. Dette indikerer, at børnene i tilegnelsen bliver mere opmærksomme på de 

fonologiske forskelle som adskiller fonemerne dvs. de distinktive træk. De forsøger 

efterhånden at få så mange fælles distinktive træk med målfonemet som muligt. På den 

måde opnås en fonologisk tilegnelse. Underforstået at denne tilnærmelse til målfonemet 

indebærer, at barnet har forstået, hvad der er betydningsadskillende, og dermed har 

adskilt fonemerne.  

Endvidere mener vi, at det er et aspekt ved tilegnelsen, da fejlprocesserne 

viser tendenser i forhold til NC. 

 

Vi har med vores bud på en tilegnelsesrækkefølge taget udgangspunkt i de fonologiske 

begreber i forhold til distinktive træk, hvor man i den danske logopædiske litteratur 

primært forholder sig til fonetiske inddelinger af fonemerne. Vi mener, at de fonologiske 

betegnelser, med udgangspunkt i de distinktive træk og analysen i forhold til NC, har vist 

nogle klare tendenser i forhold til den fonologiske tilegnelse og dermed viser, at de også 

er i henhold til NC i den sammenhæng.  
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Samlet set tyder dette på, at det er nødvendigt yderligere at klarlægge de fonologiske 

fejlprocesser, som forekommer i den fonologiske tilegnelse af dansk, og medtænke dette 

i undersøgelsen af en tilegnelsesrækkefølge. Dette ville med fordel kunne belyses ud fra 

longitudinelle data af mange informanter, som fordeler sig over køn. Desuden ser vi ud 

fra vores resultater en nødvendighed i, at man, i fastlæggelsen af den normale 

fonologiske tilegnelsesrækkefølge for dansk, medtager aldrene helt ned til 1;6 år og 

længere op end 4;0 år.  

 

I forhold til den logopædiske praksis og det, at disse tilegnelsesrækkefølger danner 

grundlag for planlægning af undervisning, ses det ud fra vore resultater, at de i store 

træk er repræsentative for den normale fonologiske tilegnelse. I forhold til fejlprocesser 

ses kun en meget begrænset overensstemmelse mellem vore resultater og den 

logopædiske litteratur. Disse kan dermed ikke siges at være repræsentative for børnene i 

vores undersøgelse. 
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8 Bilagsoversigt 

 

Bilag 1: 2 DVD'er (DVD 1 og DVD 2) med CLAN-filer og lydfiler udlånt fra Center fra 

Børnesprog – FORTROLIGT MATERIALE. Kun tilgængelig for vejleder og censor. 

 

Bilag 2: Oversigt over godkendte interjektioner. Af Laila Kjærbæk Hansen. (1 side) 

 

Bilag 3: 1 DVD (DVD 3). Registreringsark for barn1 og barn2 med alle registrerede 

produktioner inkl. frasorterede produktioner. Kun tilgængelig for vejleder og 

sensor. 

 

Bilag 4: Oversigt over frasorterede produktioner. (2 sider) 

 

Bilag 5: Oversigt over ord registeret inden for hvert fonem (16 foldede A3 sider).  

 5.1: /m/ 

 5.2: /b/ 

 5.3: /n/ 

 5.4: /d/ 

 5.5: /g/ 

 5.6: /f/ 

 5.7: /j/ 

 5.8: /h/ 

 5.9: /v/ 

 5.10: /l/ 

 5.11: /s/ 

 5.12: /p/ 

 5.13: /k/ 

 5.14: /t/ 

 5.15: /r/ 

 5.16: /s̋j/ 

Bilag 6: Oversigt over alle fejlproduktioner. (8 sider) 

 



 

Bilag 1 

Indeholder 2 DVD’er med 15 mapper med CLAN-filer og dertilhørende lydfiler indenfor 

den enkelte optagelse og alder. 

Der vil ikke være lydfiler tilgængelig, da det drejer sig om fortroligt materiale. 



 

Bilag 2 

Oversigt over godkendte interjektioner, oprettet af Laila Kjærbæk Hansen (1 side). 



 



 

Bilag 3 

Indeholder DVD 3 med registreringsark for barn1 og barn2. 

For beskrivelse, se afsnit 3.3. 

Denne DVD vil ikke være tilgængelig, da børnenes navne forekommer i disse 

registreringer. 



 

Bilag 4 

Oversigt over frasorterede produktioner for hver af de to børn (2 sider). 

 

Oversigt over alle de produktioner som er frasorteret, da de ikke forholder sig til det 
initiale konsonantfonem, eller fordi de er for langt fra målordet (se afsnit 3.2.2.1). 

Skemaet er opbygget efter hvilket barn der har sagt ordet, hvilket målfonem det drejer 
sig om, i hvilken alder børnene producerer det, det intenderede ord og lydskriften. 



 1 

Barn1: 

 
Målfonem Alder Intenderede ord Lydskrift 

/j/ 1;9.12 yoghurt Z!jgn9f‡!c◊z\

 2;4.27 hjælpe Z!kiDkl?\

 3;0.16 hjælpe Za◊iDka◊?\

 2;0.5 jordbær Z!kNf‡?'www(\

 3;0.16 jeg Zekα\

/v/ 2;3.27 hvid [!uQh9C?]

 2;4.27 vi Z!luh\

 3:0.16 hvor Zt!uα\

/l/ 3;0.16 lukke Z!jkN9f‡\

 3;0.16 lukke Z!jgkN9f‡\

 3;0.16 lukke Zf‡N9a◊?\

/m/ 2;4.27 mere Z!rldU\

/h/ 1;5.10 haps Zα!gαa◊\

 1;9.12 hoppe [!gQαa◊?] 

/f/ 3;0.16 få [!ekN9>] 

 4;0.5 fordi Z!c◊h9>\

/g/ 1;4.9 goddag Z!c◊̀ \

 3;0.16 godt Z!QUf‡\

/d/ 2;0.5 der Z!f‡izU]\

/k/ 2;0.5 kattekilling Z!sg`f‡?og'www(\

 2;3.17 kattekilling Z!sg`$jg?!jghkdM\

 2;5.27 kaffe Z!f‡Qα'www(\

/p/ 2;0.5 pakke Z!jgαf‡?\

 2;0.5 pakke Z!jgαf‡?\

 4;0.5 Pia Z!jguhU\

/t/ 1;9.12 Tegn Z!a◊αi>\

 2;0.5 Taske Z!jg`S?\

 2;0.5 Taske 3xZ!f‡̀ f‡?\

/b/ 1;10.17 Ballon Zm<!mα9>l\

 2;0.5 Benet [aQd9>m?] 

/s/ 1;8.15 Sutter Z!!m1mz9\

 2;0.5 Se Z!rmd9>\ 

 2;4.27 Sukker Z!f‡N9f‡\

/n/ 1;8.15 Nam 2xZ!lαM\

 1;8.15 Nam Z!lα\

 
Barn1: 38 frasorterede produktioner, af i alt 74 frasorterede fejlproduktioner. 
 
 



 2 

Barn2: 
 
Målfonem Alder Intenderede ord Lydskrift 

/j/ 2;4.27 Jeg ZD9!rα\
/l/ 2;3.17 Ligesom Zrh!kh9?\

 2;3.17 Ligesom ZrU!kh!kh?\

/n/ 1;10.17 Næse ZD!mDr\

/h/ 1;10.17 Hakkebøf Z!kαi!c◊α!c◊zi\

 2;3.27 Hugge [!gQU\ 

 2;3.27 Hugge Z!gQUf‡] 

 3;0.16 Hej Zα!gQαi\

/f/ 1;4.9 Far Zα!uαuα\

 1;10.17 Facon Z!f‡U9M<\

/g/ 1;8.15 Goddag Z!c◊α\

 2;3.17 Galop ZjgQαl?!kαa◊\

 2;3.17 Giraf Z!gQαe\

/t/ 1;8.15 tommelfinger Zc◊α!a◊αa◊t\

 1;8.15 tommelfinger Zc◊α!a◊t\

 1;9.12 Tisser Z!c◊hcα\

 1;10.17 Tegne [!srQαi`] 

 2;0.5 tommelfinger Z!jgUa◊U$lDlmU\

 2;0.5 tommelfinger Z!jgUa◊?$lDmU\

 2;4.27 Tak Z!jgα9k\

/p/ 3;0.16 Pia Z!jguh9`\

/b/ 1;10.17 Ballon Z!m`9l\

 1;10.17 Ballon Z!mUl\

 1;10.17 Ballon Z!og`c◊!mUM\

 1;10.17 Ballon Z!f‡Nf‡!mUM\

 1;10.17 Ballon Z!mα9!mαM\

 2;3.17 Besøge Z!r19>?\

 2,3.27   Bor [!afiQnα9] 

/k/ 1;8.15 Komme Z!mUl?\

 1;10.17 Komme Z!a◊Uk?\

 2;3.27 Kone [!jçQn9m?] 

 2;3.27 Kone [!jçQn9m?] 

 3;0.16 Kamera Z!iαiαl\

/s/ 1;5.10 Sover Z!uUuU\

 1;8.15 Sutsko Z!f‡t!f‡t\

 
Barn2: 35 frasorterede produktioner af i alt 74 frasorterede fejlproduktioner. 



 

Bilag 5 

Følgende bilag viser for hvert fonem hvilke ord henholdsvis barn1 og barn2 producerer i 

de forskellige aldre. Ordene er noteret i kolonnen ’ord’. Hvis der forekommer to ord som 

hører til samme leksem samles disse under hinanden. Herefter er markeret hvor mange 

det enkelte barn producerer af det pågældende ord i kolonnen ’Antal’, og efterfølgende er 

markeret, hvor mange af disse der er produceret korrekt, i kolonnen ’Korrekt’. 

Korrekthedsprocenten er herefter udregnet for hvert leksem og står noteret ved det 

nederste leksem, hvis der forekommer flere. Dette er markeret i kolonnen ’%’. Det 

ligevægtet gennemsnit for alderen er noteret nederst i kolonnen hvor procenten er 

angivet. Det ligevægtet gennemsnit er udregnet ved at lægge alle 

korrekthedsprocenterne for hvert leksem i den pågældende alder sammen og dividere 

med antallet af leksemer. 

Udregningerne er samlet i et skema som dermed indeholder alle rådata der danner 

grundlag for diagrammerne 1 – 16 i afsnit 4.3. 

Fonemerne kommer i samme rækkefølge som diagrammerne i afsnit 4.2: 

/m n b d g h v l f s p t k r s̋j/. (16 A3 sider) 

Bilag: 

 5.1: /m/ 
 5.2: /b/ 
 5.3: /n/ 
 5.4: /d/ 
 5.5: /g/ 
 5.6: /f/ 
 5.7: /j/ 
 5.8: /h/ 
 5.9: /v/ 
 5.10: /l/ 
 5.11: /s/ 
 5.12: /p/ 
 5.13: /k/ 
 5.14: /t/ 
 5.15: /r/ 
 5.16: /s̋j/ 
 
  



Bilag 5.1
Fonemet /m/

Barn1
Alder 1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

ord ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt %

0 0 mere 14 14 100% mere 14 14 100% mave 1 1 100% mor 2 2 100% min 14 14 mere 9 9 100% mig 16 16 mig 11 11 mor 6 6 100% mig 8 8 mig 2 2 100% mor 15 15 mig 2 2

mad 1 1 100% mor 1 1 100% min 7 7 100% mig 6 6 100% mig 11 11 min 10 10 min 8 8 100% mig 2 2 min 9 9 min 1 1 mors 1 1 100% mit 1 1

mølle 2 2 100% mere 37 37 100% mit 1 1 mit 1 0 96% mor 13 13 100% min 7 7 100% mit 1 1 100% må 1 1 100% må 21 21 100% min 7 7 100%

mere 2 2 100% mormor 1 1 100% min 6 6 100% mor 3 3 100% mad 2 2 100% musen 2 2 100% mor 4 4 100% med 8 8 100% man 6 6 100%

min 3 3 100% mor 2 2 100% mave 1 1 100% mere 4 4 100% mælk 1 1 100% man 1 1 100% mælk 1 1 100% mere 4 4 100% men 4 4 100%

misser 1 1 100% med 1 1 100% månen 4 4 mund 2 2 min 9 9 maske 1 1 100%

mor 1 1 100% men 1 1 100% måne 1 1 100% munden 1 1 100% mine 5 4 munden 1 1 100%

mad 3 3 100% må 1 1 100% munden 1 1 100% mere 2 2 mig 3 3 94% med 2 2 100%

miav 4 4 100% mis 1 1 100% mester 1 1 100% meget 1 1 100% man 5 5 100% må 3 3 100%

muh 1 1 100% mange 1 1 100% må 2 2 100% masser, adj. 1 1 100% misser 2 2 100%

mere 4 4 mærke 2 2 100% men 8 8 100%

meget 1 1 100% må 4 4 100% Malene 1 1 100%

Miv 1 1 100% missekat 6 6 100% mange 2 2 100%

misseren 1 1

misser 2 2 100%

mange 1 1 100%

mave 1 1 100%

0 0 14 14 100% 15 15 100% 9 9 100% 9 9 100% 60 60 100% 38 38 100% 34 33 99% 46 46 100% 27 27 100% 47 47 100% 4 4 100% 84 83 99% 27 27 100%

Alder Korrekte  Fejl

Antal 

produk

tioner

% 

korrekte 

(ligevægt

et 

gennems

nit)

Antal 

leksemer

1;2.16 0 0 0 0% 0

1;3.4 0 0 0 0% 0

1;4.9 14 0 14 100% 1

1;4.23 15 0 15 100% 2

1;5.10 9 0 9 100% 5

1;8.15 60 0 60 100% 4

1;9.12 38 0 38 100% 8

1;10.17 33 1 34 99% 3

2;0.5 46 0 46 100% 11

2;3.17 27 0 27 100% 8

2;4.27 47 0 47 100% 13

3;0.16 83 1 84 99% 10

4;0.5 27 0 27 100% 7

Barn2
Alder 1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

ord ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt %

0 0 mere 6 6 100% mere 32 32 100% min 1 1 min 2 2 100% min 15 15 mor 4 4 100% mor 18 18 100% mig 36 36 mor 30 30 100% mor 28 28 100% mor 1 1 100% mere 3 3 100% meget 1 1 100%

mor 1 1 100% mit 1 1 100% mig 7 7 100% mig 17 16 mig 8 8 min 2 2 100% misser 4 4 100% meget 1 1 man 1 1 100% mor 15 15 100% mig 8 8

mere 1 1 100% mor 4 4 100% min 5 5 min 12 12 100% mor 16 16 100% musen 1 1 mere 7 7 100% må 7 7 100% min 2 2 100%

mor 3 3 100% mere 24 24 100% mine 1 1 96% mere 3 3 må 2 2 100% mus 1 1 100% mælk 1 1 100% mig 9 9 mor 2 2 100%

mere 3 3 100% meget 2 2 100% med 2 2 100% med 3 3 100% må 3 3 100% min 6 6 må 12 12 100%

muh 1 1 100% Miv 1 1 100% må 7 7 100% med 5 5 100% mine 17 17 man 1 1 100%

min 5 5 min 3 3 mit 1 1 100% men 1 1 100%

mit 1 1 mig 1 1 mælk 2 2 100% med 3 3 100%

mine 1 1 mine 1 1 100% med 5 5 100%

mig 13 13 100% mormor 1 1 100% missekatten 1 1 100%

månen 3 3 mis 2 2 100% man 1 1 100%

måne 5 5 100% mange 1 1 100%

mad 3 3 100%

mere 1 1 100%

mand 1 1 100%

mange 1 1 100%

mælk 1 1 100%

marken 1 1 100%

missekat 1 1 100%

0 0 7 7 100% 32 32 100% 6 6 100% 2 2 100% 50 50 100% 31 30 99% 43 43 100% 59 59 100% 83 83 100% 54 54 100% 2 2 100% 67 67 100% 30 30 100%

Alder Korrekte  Fejl

Antal 

produk

tioner

% 

korrekte 

(ligevægt

et 

gennems

nit)

Antal 

leksemer

1;2.16 0 0 0 0% 0

1;3.4 0 0 0 0% 0

1;4.9 7 0 7 100% 2

1;4.23 32 0 32 100% 1

1;5.10 6 0 6 100% 3

1;8.15 50 0 50 100% 3

1;9.12 30 1 31 99% 4

1;10.17 43 0 43 100% 3

2;0.5 59 0 59 100% 5

2;3.17 83 0 83 100% 14

2;4.27 54 0 54 100% 9

3;0.16 67 0 67 100% 8

4;0.5 30 0 30 100% 7



Bilag 5.2
Fonemet /b/

Barn1
Alder 1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

ord ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt %

0 0 baby 1 1 100% bolle 2 2 100% bold 1 1 100% bum, ono. 1 0 0% baby 7 5 71% baby 2 2 100% bytte 1 1 100% binde 1 1 100% bare, adv. 1 0 0% bord 1 1 100% bordet 1 1 100% bare, adv. 10 10 100% bare, adv. 3 3 100%

bold 1 1 100% baby 6 5 83% baby 2 2 100% bold 1 1 100% bolle 1 1 bolle 1 1 100% bum, onom. 6 6 100% barnet 1 1 ben 2 2 100% bolde 1 1 100% bagved 1 1 100%

bamse 1 1 100% boller 1 1 100% baby 1 1 ben 1 1 100% børnene 1 1 100% børnehave 1 1 100% benene 2 2 100%

bare, adv. 1 1 100% babyer 1 1 100% baby 1 1 100% bor 1 1 100% bagefter 1 1 100% bedre 2 2 100%

begge 1 1 100% bog 1 1 100% baby 1 1 100% bilen 1 1 100% baby 2 2 100%

 bold 4 4 100% bed, vb. 1 1 billeder 1 1 100%

bæres 1 1 100% bidt 1 1 100%

bord 1 1 100%

0 0 2 2 100% 9 8 94% 3 3 100% 1 0 0% 8 6 86% 5 5 100% 5 5 100% 16 16 100% 7 6 80% 3 3 100% 1 1 100% 14 14 100% 11 11 100%

Alder Korrekte  Fejl

Antal 

produkti

oner

% 

korrekte 

(ligevægt

et 

gennems

nit)

Antal 

leksemer

1;2.16 0 0 0 0% 0

1;3.4 0 0 0 0% 0

1;4.9 2 0 2 100% 2

1;4.23 8 1 9 94% 3

1;5.10 3 0 3 100% 2

1;8.15 6 2 8 86% 2

1;9.12 5 0 5 100% 3

1;10.17 5 0 5 100% 4

2;0.5 16 0 16 100% 8

2;3.17 6 1 7 80% 5

2;4.27 3 0 3 100% 2

3;0.16 14 0 14 100% 5

4;0.5 11 0 11 100% 6

Barn2
Alder 1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

ord ord ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt %

0 0 0 bøh 1 1 100% bamse 2 2 100% 0 bog 1 1 100% bord 1 1 100% ballon 3 3 100% bil 9 9 100% bukser 1 1 100% bedstefar 1 1 100% 0 be 1 1 100% bog 6 6 100%

baby 2 2 100% bold 1 1 100% bold 3 3 100% bum 1 1 100% bare 3 3 100% bold 1 1 100% bider 1 1 100% bare 5 5 100% bogen 2 2 100%

baby 6 6 100% boller 8 8 100% boller 1 1 100% borte 1 1 100% bog 1 1 ben 1 1 100% bus 1 1 100% babyer 1 1 100%

bølle 1 1 100% bamse 1 1 100% bold 1 1 100% binde 1 1 100% bogen 1 1 bor 1 1 100% bare 1 1 100%

bukser 1 1 100% bum 2 2 100% bøger 1 0 67% bitte 2 2 100%

bor 1 1 100% bil 1 1 ben 1 1 100%

bolden 1 1 100% bilen 2 2 100%

bad 1 1 100%

bi 1 1 100%

bed 1 1 100%

bordet 2 2 100%

babyer 4 4 100%

0 0 0 1 1 100% 4 4 100% 0 10 10 100% 13 13 100% 6 6 100% 18 18 100% 17 16 96% 3 3 100% 0 8 8 100% 13 13 100%

Alder Korrekte  Fejl

Antal 

produkti

oner

% 

korrekte 

(ligevægt

et 

gennems

nit)

Antal 

leksemer

1;2.16 0 0 0 0% 0

1;3.4 0 0 0 0% 0

1;4.9 0 0 0 0% 0

1;4.23 1 0 1 100% 1

1;5.10 4 0 4 100% 2

1;8.15 10 0 10 100% 5

1;9.12 13 0 13 100% 4

1;10.17 6 0 6 100% 4

2;0.5 18 0 18 100% 7

2;3.17 16 1 17 96% 9

2;4.27 3 0 3 100% 3

3;0.16 8 0 8 100% 4

4;0.5 13 0 13 100% 6



Bilag 5.3
Fonemet /n/

Barn1
Alder 1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

ord ord ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt %

0 0 0 negle 4 3 75% navle 3 3 100% 0 nam 21 20 95% nu 1 1 100% ned 2 2 100% neglelak 3 3 100% når 1 1 100% nu 2 2 100% 0 nu 6 6 100% nu 4 4 100%

næse 1 1 100% næse 1 1 100% ni 1 1 100% noget 2 2 100% nogle 1 0 nemlig 1 1 100%

nam 1 1 100% nu 4 4 100% ned 4 4 100% ned 3 3 nogen 10 10 91% ned 1 1 100%

negle 3 3 100% nogen 1 0 0% nede 3 3 100% noget 6 6 100% noget 2 2

nissebold 1 1 100% nød 1 1 nogen 4 4

nødt 2 2 100% nogle 1 1 100%

nam 3 3 100% ni 1 1 100%

nitten 1 1 100%

niogtyve 1 1 100%

nul 2 2 100%

når 1 1 100%

negl 1 1 100%

0 0 0 4 3 75% 3 3 100% 0 21 20 95% 1 1 100% 7 7 100% 9 8 75% 6 6 100% 11 11 100% 0 29 28 98% 20 20 100%

Alder Korrekte  Fejl

Antal 

produkti

oner

% 

korrekte 

(ligevæg

tet 

gennem

snit)

Antal 

leksemer

1;2.16 0 0 0 0% 0

1;3.4 0 0 0 0% 0

1;4.9 0 0 0 0% 0

1;4.23 3 1 4 75% 1

1;5.10 3 0 3 100% 1

1;8.15 20 1 21 95% 1

1;9.12 1 0 1 100% 1

1;10.17 7 0 7 100% 4

2;0.5 8 1 9 75% 4

2;3.17 6 9 15 100% 3

2;4.27 11 9 20 100% 4

3;0.16 28 1 29 98% 5

4;0.5 20 0 20 100% 10

Barn2
Alder 1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

ord ord Antal Korrekt % ord ord ord ord ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt %

0 nam 1 1 100% 0 0 0 0 0 neglelak 1 1 100% næse 9 7 78% nu 2 2 100% nu 5 5 100% ned 5 5 0 nu 21 21 100% nu 5 5 100%

ned 1 1 100% nu 4 4 100% neglelak 2 2 100% nogle 4 4 100% nede 1 1 100% nogen 3 3 ni 1 1 100%

negle 7 7 100% ned 2 2 100% nu 7 7 100% nogle 3 3 når 1 1 100%

neglelak 5 5 100% nogen 1 1 100% når 2 2 100% noget 1 1 100% noget 1 1 100%

nisse 1 1 100% når 1 1 100% nul 1 1 100%

noget 7 7 100% nemlig 1 1 100%

nemmere 1 1 100%

nisser 3 3 100%

0 1 1 100% 0 0 0 0 0 2 2 100% 25 23 94% 7 7 100% 9 9 100% 23 23 100% 0% 34 34 100% 9 9 100%

Alder Korrekte  Fejl

Antal 

produkti

oner

% 

korrekte 

(ligevæg

tet 

gennem

snit)

Antal 

leksemer

1;2.16 0 0 0 0% 0

1;3.4 1 0 1 100% 1

1;4.9 0 0 0 0% 0

1;4.23 0 0 0 0% 0

1;5.10 0 0 0 0% 0

1;8.15 0 0 0 0% 0

1;9.12 2 0 2 100% 2

1;10.17 23 2 25 94% 4

2;0.5 7 0 7 100% 4

2;3.17 9 0 9 100% 2

2;4.27 23 0 23 100% 5

3;0.16 34 0 34 100% 6

4;0.5 9 0 9 100% 5



Bilag 5.4

Fonemet /d/

Barn1
Alder 1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

ord Antal Korrekt % ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt %

det 3 2 67% 0 det 2 2 100% det 21 18 86% det 15 13 87% det, pron. 4 2 50% det 28 19 68% det 32 28 88% det 32 19 det 35 32 det 26 26 det 35 32 det 1 1 100% det 36 34 det 19 19

der 1 1 100% der 14 14 100% der 6 4 67% der 12 11 92% der, adv. 1 1 100% der 16 14 88% der 35 35 100% den 8 8 68% den, pron. 6 5 90% den, pron 14 12 95% den 21 21 95% der. Adv. 1 1 den, pron. 22 21 den 9 9 100%

dyne 9 7 de 2 2 100% der 29 24 83% der 29 28 97% den, art. 6 6 100% der, adv. 8 7 88% der, pron. 1 1 100% den, art. 10 10 96% der, adv. 3 3

dyner 10 10 89% dukke 4 4 100% dig 5 5 100% dem 2 2 100% der, adv. 11 11 du 10 9 du 2 2 der, adv. 19 19 der, pron. 6 6 100%

dig 1 0 0% dem 1 1 100% dut 1 1 100% der, pron. 2 2 100% dit 1 1 din 1 1 100% der, Pron. 4 4 100% du 10 10

dut 1 0 0% dukke 1 0 0% din 2 2 dig 3 3 du 45 41 dit 2 2

derop 1 1 100% dernede 1 1 100% dig 2 2 dine 1 1 93% dig 12 12 93% din 1 1

derovre 2 1 50% du, pron. 7 7 100% da 1 1 100% de 9 9 dig 1 1 100%

dumme 1 1 død 1 1 100% derovre 1 1 100% dem 11 11 100% de 9 9

 dum 1 1 100% denne 1 1 100% de 4 4 dame 3 3 100% dem 2 2 100%

deroppe 1 1 100% dem 5 5 100% dyr 1 1 100% danse 1 1 100%

de 2 1 50% dumme 1 1 100% danse 2 2 100% dut 3 3 100%

derop 1 1 100% da 1 1 100% dyt 2 2 100%

dernede 1 1 100% dernede 2 2 100%

I alt 4 3 83% 16 16 100% 27 22 76% 27 24 89% 5 3 75% 64 50 61% 73 69 97% 77 58 75% 79 72 80% 75 72 93% 92 87 97% 6 6 100% 176 169 99% 70 70 100%

Alder Korrekte  Fejl

Antal 

produkti

oner

% korrekte 

(ligevægtet 

gennemsni

t)

Antal 

lekseme

r

1;2.16 3 1 4 83% 2

1;3.4 0 0 0 100% 0

1;4.9 16 0 16 76% 2

1;4.23 22 5 27 89% 2

1;5.10 24 3 27 75% 2

1;8.15 50 14 64 61% 4

1;9.12 69 4 73 97% 4

1;10.17 58 19 77 75% 6

2;0.5 72 7 79 80% 8

2;3.17 72 3 75 93% 8

2;4.27 87 5 92 97% 8

3;0.16 169 7 176 99% 9

4;0.5 70 0 70 100% 8

Barn2
Alder 1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.16

ord ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord ord Antal Korrekt %

0 0 der 2 2 100% det 3 3 100% det 8 7 88% det 1 1 100% der 9 9 100% dejligt 1 1 100% du 1 1 100% det 61 59 det 47 46 det 16 16 det 3 3 100% dig 12 12 den 12 12

det 13 9 69% der 8 8 100% dyt 1 1 100% den 13 12 96% den 26 26 99% den 14 14 100% dem 1 1 100% du 31 30 det 17 17 100%

 dav 11 9 82% det 9 9 100% det 20 19 der 39 38 97% der 19 19 100% du 11 11 du 1 1 100% dit 1 1 du 28 28

derover 1 1 100% dav 2 2 100% den 6 6 96% derinde 3 3 100% derovre 1 1 100% dig 2 2 derop 1 1 100% din 2 2 dig 2 2

dig 1 1 100% deri 3 3 100% denne 1 1 100% deromme 1 1 100% din 1 1 100% dine 1 1 98% dine 1 1 100%

dukke 3 3 100% der 24 24 100% da 2 2 100% du 15 15 der 7 7 100% den 11 11 der 19 19 100%

dyt 2 2 100% dig 3 3 dig 8 7 dem 4 4 det 45 45 100% de 9 9

du 1 1 100% din 1 1 96% de 5 5 100% da 2 2 100% dem 1 1 100%

dem 2 2 100% dyt 5 5 100% deromme 1 1 100% der 4 4 100% damerne 5 5

dum 1 1 dum 3 3 100% derinde 1 1 100% dag 1 1 100% damer 1 1 100%

dumme 1 1 100% de 3 3 dukke 1 1 100% derovre 1 1 100%

derude 1 1 100% dem 2 2 100% de 6 6

dernede 1 1 100% død 1 1 100% dem 11 11 100%

derop 2 2 dame 2 2 100%

deroppe 2 2 100% deroppe 1 1 100%

dejligt 1 1 100%

derovre 4 4 100%

0 0 2 2 100% 3 3 100% 8 7 88% 1 1 100% 34 28 88% 26 26 100% 55 54 99% 138 134 99% 132 130 99% 62 62 100% 6 6 100% 131 130 100% 96 96 100%

Alder Korrekte  Fejl

Antal 

produkti

oner

% korrekte 

(ligevægtet 

gennemsni

t)

Antal 

lekseme

r

1;2.16 0 0 0 0% 0

1;3.4 0 0 0 0% 0

1;4.9 2 0 2 100% 1

1;4.23 3 0 3 100% 1

1;5.10 7 1 8 88% 1

1;8.15 27 6 33 88% 4

1;9.12 26 0 26 100% 7

1;10.17 54 1 55 99% 5

2;0.5 134 4 138 99% 13

2;3.17 130 2 132 99% 9

2;4.27 62 0 62 100% 6

3;0.16 130 1 131 100% 9

4;0.5 96 0 96 96% 6  



Bilag 5.5
Fonemet /g/

Barn1
Alder 1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

ord ord ord ord Antal Korrekt % ord ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt%

0 0 gal 1 1 100% 0 0 gynggang 4 4 100% gynggang 7 4 57% 0 gider 1 1 100% gemt 1 1 gulerod 1 1 100% 0 gerne 8 8 100% gå 2 2

gynge 1 1 100% gemmer 1 0 50% gøre 1 1 gå 3 3 går 2 1

gemmer 2 1 50% giraf 2 2 100% gør 1 1 100% går 1 1 100% gik 1 1 80%

gå 1 1 100% god 1 1 gemme 1 1 100% gymnastik 3 3 100%

gerne 1 1 100% godt 1 1 100% godt 9 9 100% godt 2 2 100%

gulvet 4 4 100% gætte 3 3 100% gider 1 1 100%

gå 2 1 50% gamle 5 5 100% gerne 2 2 100%

godmorgen 1 1 100% gav 1 1

gave 2 1 50% give 1 1

giver 1 1 100%

giraf 1 1 100%

gang 2 2 100%

gør 1 1 100%

0 0 0% 1 1 100% 0 0 4 4 100% 7 4 57% 0% 6 5 90% 4 3 75% 14 12 86% 0% 37 37 100% 13 12 96%

Alder

Korrekt

e  Fejl

Antal 

produkti

oner

% 

korrekte 

(ligevægt

et 

gennems

nit)

Antal 

leksemer

1;2.16 0 0 0 0% 0

1;3.4 0 0 0 0% 0

1;4.9 0 0 0 0% 0

1;4.23 1 0 1 100% 1

1;5.10 0 0 0 0% 0

1;8.15 4 0 4 100% 1

1;9.12 4 3 7 57% 1

1;10.17 0 0 0 0% 0

2;0.5 5 1 6 90% 5

2;3.17 3 1 4 75% 2

2;4.27 12 2 14 86% 7

3;0.16 37 0 37 100% 10

4;0.5 12 1 13 96% 5

Barn2
Alder 1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

ord ord ord ord ord ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt %

0 0 0 0 0 0 goddag 5 2 40% gynggang 1 1 100% giv 1 1 100% giv 1 1 100% godt 1 1 100% gør 3 3 100% gør 2 2 100% give 3 3 giv 5 5

gal 8 8 100% gider 2 2 100% godt 3 3 100% giv 4 2 71% give 1 1 100%

gemmer 4 3 75% giraf 2 2 100% godmorgen 1 1 100% gerne 9 9 100% gerne 4 4 100%

gynge 1 1 100% gulvet 1 1 100% gå 6 6

gynggang 1 1 gemmer 2 2 100% gået 1 1

gyngegang 1 1 100% gerne 1 1 100% gik 1 1 100%

gå 1 1 100% gør 2 2

gøre 1 1 100%

godt 1 1 100%

gymnastik 1 1 100%

gamle 2 2 100%

gaver 1 1 100%

5 2 40% 1 1 100% 1 1 100% 16 15 95% 10 10 100% 7 7 100% 2 2 100% 32 30 96% 10 10 100%

Alder

Korrekt

e  Fejl

Antal 

produkti

oner

% 

korrekte 

(ligevægt

et 

gennems

nit)

Antal 

leksemer

1;2.16 0 0 0 0% 0

1;3.4 0 0 0 0% 0

1;4.9 0 0 0 0% 0

1;4.23 0 0 0 0% 0

1;5.10 0 0 0 0% 0

1;8.15 2 3 5 40% 1

1;9.12 1 0 1 100% 1

1;10.17 1 0 1 100% 1

2;0.5 15 1 16 95% 5

2;3.17 10 0 10 100% 7

2;4.27 7 0 7 100% 3

3;0.16 30 2 32 96% 8

4;0.5 10 0 10 100% 2



Bilag 5.6
Fonemet /f/

Barn1
Alder 1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

ord ord ord ord ord Antal Korrekt % ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt %

0 0 0 0 fisk 1 1 100% 0 far 4 0 0% far 6 0 0% falder 1 0 0% far 6 2 33% fine 4 4 100% far 4 3 75% far 1 1 100% far 17 16 94% fordi 1 1 100%

fisk 1 0 0% far 5 1 20% faldt 1 0 0% far 8 7 88% få 3 3 100% for 1 1 100% få 15 15 for 1 1 100%

finger 1 0 0% fire 1 1 100% falder 1 1 fået 1 1 fire 1 1 100%

finde 2 2 100% farlig 2 2 100% faldt 1 1 100% fik 1 1 100% fireogtyve 2 1 50%

fyha 1 1 100% falde 2 2 for 3 3 100% finde 1 1 100%

faldt 2 2 100% fart 1 1 100% føder 2 2 100%

finde 1 1 100% fuld 1 1 100% først 2 2 100%

forkert 1 1 100% faldt 2 2 100% filme 2 2 100%

fem 1 1 100% fordi 3 3 100%

for 2 2 100% finde 1 1

finger 2 2 100% fundet 1 1 100%

første 2 2 100%

0 0 0 0 1 1 100% 0 4 0 0% 7 0 0% 6 1 10% 11 5 47% 26 25 99% 9 8 92% 2 2 100% 48 47 99% 12 11 94%

Alder

Barn1 

Korrek

te

Barn1 

Fejl

Barn1 

antal 

produk

tioner

Barn1 % 

korrekte 

(ligevægt

et 

gennems

nit)

Barn1 

antal 

lekse

mer

1;2.16 0 0 0 0% 0

1;3.4 0 0 0 0% 0

1;4.9 0 0 0 0% 0

1;4.23 0 0 0 0% 0

1;5.10 1 0 1 100% 1

1;8.15 0 4 4 0% 1

1;9.12 0 7 7 0% 2

1;10.17 1 5 6 10% 2

2;0.5 5 6 11 47% 5

2;3.17 25 1 26 99% 10

2;4.27 8 1 9 92% 3

3;0.16 47 1 48 99% 9

4;0.5 11 1 12 94% 8

Barn2

Alder 1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

ord ord ord ord ord ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt %

0 0 0 0 0 0 far 11 1 9% far 16 3 19% far 6 1 17% far 26 1 4% fine 1 1 far 6 6 100% far 1 1 100% fordi 1 1 100% for 5 5 100%

fire 1 1 100% fin 3 0 0% fin 1 1 100% faldet 1 1 100% far 63 60 95% fundet 1 1

få 1 0 0% far 17 17 100% færdig 1 1 100% fint 1 1 100% finde 1 1 100%

farlig 1 1 100% forkert 4 4 100% for 1 1 100% farvel 1 1 100% føde 14 14

for, konj. 2 2 100% få 1 1 for 7 7 100% født 1 1

få, vb 1 1 100% får 1 1 100% få 2 2 fødte 1 1 100%

falder 1 1 100% finder 1 1 100% fået 1 1 100% få 3 3 100%

fire 2 2 100% finde 4 4 100% først 3 3 100%

finger 1 1 100% falder 1 1 100%

far 2 2 100%

0 0 0 0 0 0 11 1 9% 16 3 19% 7 2 58% 31 2 26% 30 30 100% 12 12 100% 100% 80 77 99% 32 32 100%

Alder

Barn2 

Korrek

te

Barn2 

Fejl

Barn2 

Antal 

produk

tioner

Barn2 % 

korrekte 

(ligevægt

et 

gennems

nit)

Barn2 

Antal 

lekse

mer

1;2.16 0 0 0 0 0

1;3.4 0 0 0 0 0

1;4.9 0 0 0 0 0

1;4.23 0 0 0 0 0

1;5.10 0 0 0 0 0

1;8.15 1 10 11 9% 1

1;9.12 3 13 16 19% 1

1;10.17 2 5 7 58% 2

2;0.5 2 29 31 26% 4

2;3.17 30 0 30 100% 8

2;4.27 12 0 12 100% 6

3;0.16 77 3 80 99% 7

4;0.5 32 0 32 100% 7



Bilag 5.7
Fonemet /j/

Barn1
Alder 1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

ord ord ord ord ord ord ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt %

0 0 0 0 0 0 0 jeg 2 0 0% hjælper 2 1 jeg 2 2 100% jeg 5 5 100% jeg 31 31 100% hjem 1 1 100% jeg 46 45 98% jeg 19 18 95%

hjælpe 2 1 50% jordbær 3 2 67% julegaver 1 1 jeg 2 2 100% jordbær 2 2 100%

hjemme 1 0 0% julegave 6 6 100% hjerte 1 1 100%

jule 1 1 100%

2 0 0% 4 2 50% 6 4 56% 5 5 100% 39 39 100% 3 3 100% 49 48 99% 19 18 95%

Alder

Korre

kte  Fejl

Antal 

produk

tioner

% 

korrekte 

(ligevæg

tet 

gennem

snit)

Antal 

leksemer

1;2.16 0 0 0 0% 0

1;3.4 0 0 0 0% 0

1;4.9 0 0 0 0% 0

1;4.23 0 0 0 0% 0

1;5.10 0 0 0 0% 0

1;8.15 0 0 0 0% 0

1;9.12 0 2 2 0% 2

1;10.17 2 2 4 50% 1

2;0.5 4 2 6 56% 3

2;3.17 5 0 5 100% 1

2;4.27 39 0 39 100% 3

3;0.16 48 1 49 99% 4

4;0.5 18 1 19 95% 1

Barn2
Alder 1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

ord ord ord ord ord Antal Korrekt % ord ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt %

0 0 0 0 jeg 1 0 0% 0 0 jeg 2 0 0% jeg 2 1 50% hjemme 1 1 100% jeg 3 3 100% jeg 21 20 95% jeg 3 3 100% jeg 51 51 100% jeg 27 26 96%
jeg 2 1 50% hjælpe 1 1 100% jakke 1 1 100% hjælpe 1 1 100% hjælp 10 10 100%
juletræ 1 0 0% julegaver 1 1 100% hjemme 1 1 jamen 1 1 100%
hjælpe 2 2 100% hjem 1 1 100%

0 0 0 0 1 0 0% 0 0 2 0 0% 2 1 50% 6 4 63% 5 5 100% 22 21 98% 3 3 100% 54 54 100% 38 37 99%

Alder

Korre

kte  Fejl

Antal 

produk

tioner

% 

korrekte 

(ligevæg

tet 

gennem

snit)

Antal 

leksemer

1;2.16 0 0 0 0% 0

1;3.4 0 0 0 0% 0

1;4.9 0 0 0 0% 0

1;4.23 0 0 0 0% 0

1;5.10 0 1 1 0% 1

1;8.15 0 0 0 0% 0

1;9.12 0 2 2 0% 1

1;10.17 1 1 2 50% 1

2;0.5 4 2 6 63% 4

2;3.17 5 0 5 100% 3

2;4.27 21 1 22 98% 2  

3;0.16 54 0 54 100% 3

4;0.5 37 1 38 99% 3



Bilag 5.8
Fonemet /h/

Barn1
Alder 1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

ord ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt%

0 0 hej 5 3 60% hejsa 1 1 100% her 1 1 100% 0 0 her 4 3 75% hold 1 0 0% holde 2 2 her 6 6 100% her 6 6 100% have 2 2 100% helt 6 6 hun 4 4

hej 2 2 100% hej 8 4 50% her 1 1 100% holder 1 1 100% har 6 6 100% hovedet 1 1 100% her 1 1 100% hel 1 1 hende 2 2 100%

heste 1 0 0% hånd 2 2 100% her 6 3 50% han 3 2 67% have, vb. 10 10 hele 1 1 100% her, adv. 5 5 100%

hopper 2 2 100% hej 1 1 100% hop 5 5 hule 1 1 100% har, vb. 10 10 100% hernede 1 1 100% hurtig 1 1 100%

hammer 1 1 100% hoppe 3 3 100% hej 2 2 100% huer 1 1 100% hallo 2 2 100% har 5 5

have, Vb. 2 1 50% have, vb. 1 1 100% hernede 2 2 100% hej 13 9 69% havde 2 2

hoved 1 1 100% Harepus 2 2 100% helt, adv. 2 2 100% have, vb. 10 10 have, vb. 2 2 100%

huset 1 1 100% hoved 1 1 100% hånden 1 1 100% har 13 13 hår 3 3 100%

helt, Adv. 3 3 100% hunde 1 1 100% han 1 1 100% havde 1 1 100% han 5 5 100%

hopper 1 1 100% hedder 5 5 100% holder 1 1 hund 1 1

henne 1 1 100% hund 1 1 100% holde 1 1 hunden 2 2 100%

halsen 1 1 100% hold 1 1 100% hatten 1 1 100%

hiver 1 0 0% her 16 15 94% hest 1 1 100%

ham 1 1 100% hula-hula 1 1 100%

hen 1 1 100% hej 2 2 100%

henne 1 1 100% heroppe 2 2 100%

hun 7 7 100%

hund 3 3

hunden 1 1 100%

hår 3 3 100%

hente 1 1 100%

højt 1 1 100%

høre 1 1

hørte 1 1 100%

huller 1 1 100%

hånden 2 2 100%

hovedet 1 1 100%

0 0 5 3 60% 3 3 100% 1 1 100% 0 0 16 10 65% 5 4 75% 24 20 86% 25 24 97% 42 41 92% 3 3 100% 92 87 98% 39 39 100%

Alder Korrekte  Fejl

Antal 

produkti

oner

% 

korrekte 

(ligevæg

tet 

gennem

snit)

Antal 

leksemer

1;2.16 0 0 0 0% 0

1;3.4 0 0 0 0% 0

1;4.9 3 2 5 60% 1

1;4.23 3 0 3 100% 2

1;5.10 1 0 1 100% 1

1;8.15 0 0 0 0% 0

1;9.12 10 6 16 65% 5

1;10.17 4 1 5 75% 4

2;0.5 20 4 24 86% 7

2;3.17 24 1 25 97% 11

2;4.27 41 1 42 9% 12

3;0.16 87 5 92 98% 19

4;0.5 39 0 39 100% 12

Barn2
Alder 1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

ord ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt %

0 0 hej 1 0 0% hej 2 0 0% hej 1 0 0% 0 her 2 2 100% holder 1 1 100% holde 2 2 100% henne 3 3 100% her 6 6 100% her 7 6 86% han 1 1 100% har 9 8 har 4 4

hej 2 1 50% her 1 1 100% her 4 3 75% her 5 4 80% henne 3 3 100% have 14 14 have 15 12 83% have 2 2

hej 25 22 88% hår 1 1 100% holde 1 1 har 8 8 har 4 4 100% her 2 2 100% havde 1 1 100%

hej 8 1 13% holder 4 4 100% have, vb. 1 1 100% han 6 4 67% hallo 2 2 100% hun 4 4 100%

hånd 4 4 100% hej 11 10 91% hullet 1 1 100% heroppe 1 1 100% hej 4 3 75% herned 1 1 100%

hund 1 1 100% hallo 1 1 100% herovre 1 1 100% henne 1 1 100% hende 1 1 her 4 4 100%

har 2 1 heller 1 1 100% holde 2 2 hun 1 1 100% hår 2 2 100%

have 7 7 89% hale 1 1 100% holder 1 1 100% henne 5 3 60% heste 2 2 100%

hoppe 2 0 hun 1 1 100% hundehvalp 1 1 100% holde 1 1 100% hinanden 1 1 100%

hop 5 5 hop 1 1 100% hun 4 4 100% hente 1 1 100%

hopper 2 2 78% hundene 2 2

hånd 2 2 100% hunden 1 1 100%

herovre 3 3 100% hedder 1 1 100%

helt 5 5 100% han 1 1

ham 1 1 100%

hest 1 1

hesten 1 1 100%

have, sb. 1 1 100%

0 0 1 0 0% 2 0 0% 1 0 0% 0 4 3 75% 27 24 96% 20 12 81% 53 48 94% 33 33 100% 41 38 94% 1 1 100% 41 34 88% 21 21 100%

Alder Korrekte  Fejl

Antal 

produkti

oner

% 

korrekte 

(ligevæg

tet 

gennem

snit)

Antal 

leksemer

1;2.16 0 0 0 0% 0

1;3.4 0 0 0 0% 0

1;4.9 0 1 1 0% 1

1;4.23 0 1 1 0% 1

1;5.10 0 1 1 0% 1

1;8.15 3 1 4 75% 2

1;9.12 24 3 27 96% 3

1;10.17 12 9 20 81% 6

2;0.5 48 5 53 94% 10

2;3.17 35 0 35 100% 14

2;4.27 38 3 41 94% 8

3;0.16 34 8 41 88% 8

4;0.5 21 0 21 100% 7



Bilag 5.9

Fonemet /v/

BARN 1
Alder 1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

ord ord ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt %

0 0 0 var 1 1 100% hvad 1 0 0% hvad 1 1 100% være 9 7 78% hvad 1 1 100% hvad 3 0 0% væk 4 4 100% hvide 2 2 100% vil 10 10 100% vil 1 1 100% vil 17 17 100% hvordan 1 1 100%

varmt 1 0 0% væk 1 0 0% vil 2 1 50% hvor 1 1 100% hvid 1 1 100% hvad 1 1 100% vinker 1 1 100% ved 4 4 100%

væk 1 1 100% være 1 1 100% hvad 3 3 100% vinduet 1 1 100% vågnede 1 1 100% vi 17 17 100% ville 4 4

hvad 1 1 100% vippe 1 1 100% varlig 2 2 100% varm 1 1 100% hvad 6 6 100% vil 7 7 100%

hvad 3 3 100% var 3 3 100% vågnede 1 1 100% var 12 12 100% vend 2 2 100%

vups 1 1 100% hvornår 1 1 100% vandski 2 2 100% hvornår 1 1 100%

vov 6 6 100% hvorfor 4 4 100% vi 3 3 100%

hvor 7 7 100% hvad 3 3 100%

vælter 1 1 100% været 1 1

hvis 1 1 100% var 1 1

vinduerne 1 1 100% være 1 1 100%

vindruer 2 2 100%

ved 1 1 100%

0 0 0 1 1 100% 0 0 0% 1 1 100% 12 9 69% 1 1 100% 4 0 0% 11 10 90% 12 12 100% 21 21 100% 3 3 100% 72 72 100% 28 28 100%

Alder Korrekte  Fejl

Antal 

produk

tioner

% korrekte 

(ligevægtet 

gennemsni

t)

Antal 

lekse

mer

1;2.16 0 0 0 0% 0

1;3.4 0 0 0 0% 0

1;4.9 0 0 0 0% 0

1;4.23 1 0 1 100% 1

1;5.10 0 1 1 0% 1

1;8.15 9 3 12 69% 4

1;9.12 1 0 1 100% 1

1;10.17 0 4 4 0% 2

2;0.5 10 1 11 90% 5

2;3.17 12 0 12 100% 6

2;4.27 21 0 21 100% 7

3;0.16 72 0 72 100% 13

4;0.5 28 0 28 100% 8

Alder 1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

ord ord ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt %

0 0 0 hvad 1 0 0% hvad 3 0 0% 0 varmt 1 1 100% var 1 0 0% var 1 1 100% vælte 1 1 100% vi 5 5 100% vil 15 15 100% hvad 1 1 100% vil 27 27 100% hvidt 2 2 100%

væk 1 1 100% væk 1 1 100% vil 1 1 100% var 4 4 100% hvor 7 7 100% vi 4 4 100% vi 10 10 100% hvorfor 1 1 100%

hvad 10 9 90% vinke 1 1 100% hvorhenne 1 1 100% var 2 2 100% hvorfor 5 5 100% var 7 7

hvor 1 1 100% hvor 2 1 50% hvide 1 1 100% varme 1 1 100% ved 4 4 100% være 1 1 100%

hvad 9 7 78% ved, præp. 1 1 100% hvad 8 8 100% var 18 18 vil 7 7 100%

hvad 3 3 100% hvor 3 3 100% være 1 1 100% hver 1 1 100%

var 3 3 væk 1 1 100% hvor 27 27 100% hvad 13 13 100%

være 1 1 100% vandski 1 1 100% vise 1 1 100%

vasker 2 2 100% hvornår 1 1 100% vi   5 5 100%

varm 1 1 100% vise 2 2 100% ved 3 3 100%

vov 2 2 100% hvordan 1 1 100% hvis 2 2 100%

0 0 1 0 0% 3 0 0% 0% 2 2 100% 2 1 50% 13 12 98% 17 14 86% 27 27 100% 34         34          100% 1            1 100% 97 97 100% 43          43          100%

Alder  Korrekte  Fejl

Antal 

produk

tioner

% korrekte 

(ligevægtet 

gennemsni

t)

 Antal 

lekse

mer

1;2.16 0 0 0 0% 0

1;3.4 0 0 0 0% 0

1;4.9 0 0 0 0% 0

1;4.23 1 0 1 0% 1

1;5.10 0 3 3 0% 1

1;8.15 2 0 2 100% 2

1;9.12 1 1 2 50% 2

1;10.17 12 1 13 98% 4

2;0.5 14 3 17 86% 5

2;3.17 27 0 27 100% 10

2;4.27 34 0 34 100% 7

3;0.16 97 0 97 100% 12

4;0.5 43 0 43 100% 11

BARN 2



Bilag 5.10
Fonemet /l/

Barn1
Alder 1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

ord ord ord ord ord ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt %

0 0 0 0 0 0 Lala 32 31 97% Lala 2 2 100% lilla 1 0 0% luk 1 1 100% lille 13 13 100% lille 10 9 90% læse 1 1 100% lege 2 2 100% lært 2 2 100%

lille 7 7 100% lige 4 4 100% lige 6 6 100% lige 5 4 80% ligge 1 1 100% lige 7 7 100% laver 1 1

lille 3 2 67% lidt 3 3 100% læbe 2 1 50% Lars 2 2 100% lave 1 1

Lala 1 1 100% leger 1 1 100% lide 1 1 100% lille 11 11 100% lavede 3 3 100%

ligge 1 1 100% lyst 1 1 100% lyserød 4 4 100% løbe 1 1 lidt 1 1 100%

læse 3 3 100% lægge 1 1 100% løb 1 1 100% lukket 1 1 100%

ligge 1 0 0% laksko 7 7 100% lige 10 10 100%

løbet 1 1 100% lagt 1 1 100% lyserød 1 1 100%

lukke 3 3 løve 1 1 100%

luk 3 3 100% lille 2 2 100%

længere 1 0 0% låne 1 1 100%

lov 1 1 100%

låne 2 2 100%

ligner 1 1 100%

leder 2 2 100%

lyne 1 0 0%

0 0 0 0 0 0 32 31 97% 2 2 100% 8 7 50% 10 9 93% 27 27 100% 25 21 78% 2 2 100% 46 44 86% 24 24 100%

Alder

Korrek

te  Fejl

Antal 

produk

tioner

% 

korrekte 

(ligevægt

et 

gennems

nit)

Antal 

leksemer

1;2.16 0 0 0 0% 0

1;3.4 0 0 0 0% 0

1;4.9 0 0 0 0% 0

1;4.23 0 0 0 0% 0

1;5.10 0 0 0 0% 0

1;8.15 31 1 32 97% 1

1;9.12 2 0 2 10% 1

1;10.17 7 1 8 50% 2

2;0.5 9 1 10 93% 5

2;3.17 27 0 27 100% 6

2;4.27 21 4 25 78% 8

3;0.16 44 2 46 86% 14

4;0.5 24 0 24 100% 9

Barn2
Alder 1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

ord ord ord ord ord ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt %

0 0 0 0 0 0 lomme 5 4 80% lår 2 1 50% Lala 3 3 100% Lala 34 33 97% lille 9 9 100% lille 5 5 100% ledningen 1 1 100% lige 13 13 100% lige 15 15 100%

Lala 13 13 100% lugter 1 1 100% lille 5 5 100% lige 8 8 100% ligesom 2 2 100% lige 9 9 100% lad 1 0 0% låne 1 1 100%

løg 3 2 67% lille 5 5 100% lege 2 2 100% ligeså 1 1 100% lille 2 2 100% lille 2 2 100%

lidt 1 1 100% ligger 3 3 100% lyst 2 2 100% lidt 1 1 100% lidt 1 1 100% lukke 1 1 100%

lege 1 1 100% lige 9 9 100% løber 1 1 100% lave 2 2 100% løft 1 1 100%

lomme 1 1 100% lidt 6 6 100% lillemis 1 1 100% laksko 17 17 100% løbe 1 1 100%

løfte 2 2 100% løbe 1 1 100% lagt 1 1 100% ligge 1 1

lagkage 1 1 100% låner 1 1 100% ligger 1 1 100%

læse 3 3 100% lege 1 1 100% lillesøstre 1 1 100%

lægge 1 1 100% leger 1 1 100% læse 3 3

lang 1 1 100% læser 1 1 100%

lad, vb. 1 1 100% ligeglad 1 1 100%

lillebitte 1 1 100%

0 0 0 0 0 0 18 17 90% 3 2 75% 12 11 92% 52 51 100% 40 40 100% 19 19 100% 1 1 100% 40 39 90% 29 29 100%

Alder

Korrek

te  Fejl

Antal 

produk

tioner

% 

korrekte 

(ligevægt

et 

gennems

nit)

Antal 

leksemer

1;2.16 0 0 0 0% 0

1;3.4 0 0 0 0% 0

1;4.9 0 0 0 0% 0

1;4.23 0 0 0 0% 0

1;5.10 0 0 0 0% 0

1;8.15 17 1 18 90% 2

1;9.12 2 1 3 75% 2

1;10.17 11 1 12 92% 4

2;0.5 51 1 52 100% 6

2;3.17 40 0 40 100% 13

2;4.27 19 0 19 100% 7

3;0.16 39 1 40 90% 10

4;0.5 29 0 29 100% 10



Bilag 5.11
Fonemet /s/

Barn1
Alder 1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

ord ord ord ord ord Antal Korrekt % ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt %

0 0 0 0 sove 1 0 0 sur 3 0 0% sutter 4 0 0% 0 se 8 8 100% se 6 5 83% saftevand 2 0 0% så, inter. 1 1 så 16 15 94% sådan 6 6 100%

sover 27 2 7% sæbe 6 1 17% sid 5 0 0% sommerhus 1 0 0% så, konj. 4 4 så, adv. 5 4 så, konj. 1 1 100% se 32 26 så 19 17 89%

så 1 1 100% sutsko 5 0 0% sur 1 0 0% så, adv. 3 3 100% så, interj. 1 1 83% ser 1 1 82% se 9 9 100%

sutter 12 0 0% så 2 0 0% så, interj. 1 1 sukker 2 1 50% sådan 6 6 100% seng 1 1 100%

sov 1 0 sutter 2 0 0% sur 1 1 100% sidde 3 3 100% sejle 1 1 100% cirkus 2 2 100%

sover 2 0 0% sut 1 0 0% sunget 1 1 100% sæt 1 0 0% sagde 1 0 0% som 1 1 100%

sid 2 0 0% sig 2 2 100% seng 1 1 100% selv 2 2 100% sutter 2 1 50% sagde 1 1

sover 1 0 0% sover 1 0 0% se 4 3 75% som 1 1 100% sige 1 1 100%

sorte 1 0 0% sin 2 2 100% sæk 1 1 100% sure 1 1 100% seks 1 1 100%

seks 1 1 100% sove 2 2 100% synge 1 1 100% syv 1 1 100%

syv 2 1 50% sort 1 0 0% seksten 1 1 100%

sig 2 2 100% siger 1 1 100% sytten 1 1 100%

sutter, sb. 2 2 syvogtyve 1 1 100%

sut, sb. 2 1 75% seksogtyve 3 3 100%

sutteflaske 2 2 100% sidde 3 3 100%

0 0 0 0 29 3 54% 0 31 1 3% 9 0 0% 0 19 10 22% 31 27 84% 25 18 64% 2 2 100% 62 53 81% 51 49 99%

Alder korrekte Fejl

Antal 

produkti

oner

% korrekte 

(ligevægtet 

gennemsnit)

Antal 

leksem

er

1;2.16 0 0 0 0% 0

1;3.4 0 0 0 0% 0

1;4.9 0 0 0 0% 0

1;4.23 0 0 0 0% 0

1;5.10 3 26 29 54% 3

1;8.15 1 30 31 3% 6

1;9.12 0 9 9 0% 2

1;10.17 0 0 0 0% 0

2;0.5 8 10 18 22% 9

2;3.17 27 4 31 84% 12

2;4.27 18 7 25 64% 11

3;0.16 53 9 62 81% 9

4;0.5 49 2 51 99% 14

Barn2
Alder 1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

ord ord ord ord ord Antal Korrekt % ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt %

0 0 0 0 sover 15 1 7% 0 sutsko 9 0 0% sut 1 0 0% se 1 1 100% sidder 3 3 100% se 9 8 sidde 3 3 100% sådan 1 1 100% se 13 12 92% se 17 17 100%

sut 1 0 så 1 0 0% sætte 1 1 100% så, vb. 1 1 90% se 10 10 100% så 1 1 100% så 22 21 95% så, konj. 19 19 100%

sutter 6 0 0% sådan 4 3 75% så, interj. 12 12 100% sådan 3 3 100% saltstænger 1 1 100% sige 1 1 100% sige 1 1

sover 8 2 sig, pron. 5 4 80% siger 1 1 100% sig 1 1 100% sådan 4 4 100% siger 2 2 100%

sov 3 0 18% se 6 3 50% sød 2 2 100% saftevand 1 1 100% sidde 1 1 100% cirkus 2 2 100%

sidde 1 0 0% sur 3 3 100% seng 1 1 100% så 8 7 88% siden 1 1 100% sommer 1 1 100%

så 3 2 67% så 1 1 100% sutter 10 10 siger 1 1 100% sæt 1 1 som 3 3 100%

såh, interj. 1 1 100% sutter 2 0 0% sut 3 1 sukker 2 2 100% sætte 2 2 100% siden 1 1 100%

sover 3 1 33% sutten 2 1 80% sutsko 1 1 100% sang 4 4 100% sød 2 2 100%

sygehus 2 2 100% sove 1 1 100% synge 1 1 sidde 3 3

sol 1 1 100% syltetøj 1 1 100% synger 1 1 100% sidder 1 1 100%

sove 1 1 sætte 1 1 sandalerne 1 1 100% samtidig 1 1 100%

sover 1 1 100% sæt, vb. 1 1 100% sutter 7 7 100%

sur 2 2 100% sutter 1 0 0% sorte 1 0 0%

sy 1 1 100% sover 1 1 100% synes 1 1 100%

sangbog 5 4 80% synger 2 2 100% selv 1 0 0%

sang 1 1 100%

sidde 1 1 100%

cigaret 1 0 0%

sig 3 3 100%

sorte 1 1 100%

synge 1 1 100%

sidde 4 4

sidder 5 5 100%

zoologisk 1 1 100%

0 0 0 0 15 1 7% 0 32 5 31% 2 0 0% 1 1 100% 28 19 71% 72 66 93% 38 36 93% 3 3 100% 62 58 85% 53 53 100%

Alder korrekte  fejl

Antal 

produkti

oner

% korrekte 

(ligevægtet 

gennemsnit)

Antal 

leksem

er

1;2.16 0 0 0 0% 0

1;3.4 0 0 0 0% 0

1;4.9 0 0 0 0% 0

1;4.23 0 0 0 0% 0

1;5.10 1 14 15 7% 1

1;8.15 5 27 32 31% 6

1;9.12 2 2 2 0% 2

1;10.17 1 0 1 100% 1

2;0.5 19 9 28 71% 9

2;3.17 66 6 72 93% 20

2;4.27 36 2 38 93% 15

3;0.16 58 4 62 85% 14

4;0.5 53 0 53 100% 10



Bilag 5.12
Fonemet /p/

Barn1
Alder 1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

ord ord ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt %

0 0 0 puha 2 0 0% pip 1 0 0% 0 Pia 24 6 25% Pia 1 1 100% puha 1 1 100% på, adv. 8 8 100% poter 4 4 100% på 10 9 90% på 1 1 100% på 15 15 100% Pia 1 1 100%

pude 1 0 0% pande 1 1 100% Palle 4 2 50% pels 2 2 100% papir 1 1 100% putter 1 1 100% Pia 10 8 80% panden 1 1 100%

potte 1 0 0% panden 1 1 100% paraply 1 1 100% pakker 1 1 Pia 1 1 100% Peter 1 1 100% pige 1 1 100%

Peter 1 0 0% Pytte 3 3 100% pige 4 4 100% pakke, vb. 1 1 100% puste 1 0 0% på 3 3 100%

Pia 1 1 100% på 1 1 100% pose 1 1 100% pige 1 0 0%

posen 1 1 100%

putte 1 1 100%

0 0 0 2 0 0% 1 0 0% 25 6 13% 4 2 50% 1 1 100% 17 15 90% 12 12 100% 14 13 98% 3 3 100% 30 26 69% 6 6 100%

Alder Korrekte  Fejl

Antal 

produk

tioner

% 

korrekte 

(ligevægt

et 

gennems

nit)

Antal 

leksemer

1;2.16 0 0 0 0% 0

1;3.4 0 0 0 0% 0

1;4.9 0 0 0 0% 0

1;4.23 0 2 2 0% 1

1;5.10 0 1 1 0% 1

1;8.15 6 19 25 13% 2

1;9.12 2 2 4 50% 4

1;10.17 1 0 1 100% 1

2;0.5 15 2 17 9% 5

2;3.17 12 0 12 100% 5

2;4.27 13 1 14 98% 4

3;0.16 26 4 30 69% 7

4;0.5 6 0 6 100% 4

Barn2
Alder 1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

ord ord ord ord ord ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt %

0 0 0 0 0 0 Pia 2 1 50% puha 1 0 0% på 11 10 91% på 7 6 86% på 8 8 100% puste 1 1 100% pas 1 1 100% på 15 15 100% på 4 4 100%

på 1 1 100% potte 5 0 0% puste 1 1 100% poter 2 2 100% putter 1 1 100% på 1 1 100% Pia 5 5 100% Pia 1 1 100%

pap 2 1 50% puh 1 0 0% pels 2 2 100% pakker 1 1 100% putte 1 1 100% pige 1 0 0% pige 1 1 100%

paraplyen 1 1 100% på 2 2 100% Peter 2 2 100%

pige 3 3 100% Pia 2 2 100%

pyt 1 1 100% Pyrus 2 2 100%

Perle 1 1 100%

pause 1 1 100%

puste 2 2 100%

0 0 0 0 0 0 5 3 67% 7 0 0% 11 10 91% 8 7 93% 21 21 100% 9 9 100% 3 3 100% 23 22 75% 6 6 100%

Alder Korrekte  Fejl

Antal 

produk

tioner

% 

korrekte 

(ligevægt

et 

gennems

nit)

Antal 

leksemer

1;2.16 0 0 0 0% 0

1;3.4 0 0 0 0% 0

1;4.9 0 0 0 0% 0

1;4.23 0 0 0 0% 0

1;5.10 0 0 0 0% 0

1;8.15 3 2 5 67% 3

1;9.12 0 7 7 0% 3  
1;10.17 10 1 11 91% 1

2;0.5 7 1 8 93% 2

2;3.17 21 0 21 100% 9

2;4.27 9 0 9 100% 6

3;0.16 22 1 23 75% 4

4;0.5 6 0 6 100% 3



Bilag 5.13
Fonemet /k/

Barn1
Alder 1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

ord ord ord ord ord ord ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt %

0 0 0 0 0 0 0 kukkuk 1 0 0% cola 1 1 100% ko 1 1 100% kattekilling 8 8 100% kom 4 3 kaffe 2 2 100% kan 35 34 97% kan 3 3 100%

kommer 1 0 0% kattekilling 1 1 100% kat 1 1 100% kommer 1 1 80% kom 3 3 kom 3 3 100%

købte 1 0 kan 4 3 75% Katrine 1 1 100% kommer 1 1 100% kalder 2 0 0%

købe 3 3 75% kilde 6 3 50% kaffe 2 2 100% cola 1 1 100% kun 1 0 0%

kom 5 5 kommer 2 2 kan 8 7 88% kage 5 5 100%

kommer 1 1 komme 1 1 kold 1 1 100% kæmpe 1 1 100%

komme 2 0 75% kom 1 1 100% kurv 1 1 100% kender 1 1

kan 2 1 50% kone 1 1 100% ked 1 1 100% kende 1 1 100%

Kaj 1 1 100% Kurt 1 1 100% kattekilling 5 5 100%

kat 1 1 100% kiks 1 0 0% kigge 2 2 100%

købe 4 4 100%

kun, adv. 1 1 100%

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0% 2 1 50% 18 14 86% 24 20 88% 21 18 85% 2 2 100% 60 59 100% 9 6 50%

Alder Korrekte  Fejl

Antal 

produk

tioner

% 

korrekte 

(ligevægt

et 

gennems

nit)

Antal 

leksemer

1;2.16 0 0 0 0% 0

1;3.4 0 0 0 0% 0

1;4.9 0 0 0 0% 0

1;4.23 0 0 0 0% 0

1;5.10 0 0 0 0% 0

1;8.15 0 0 0 0% 0

1;9.12 0 1 1 0% 1

1;10.17 1 1 2 50% 2

2;0.5 14 4 18 86% 8

2;3.17 20 4 24 88% 6

2;4.27 18 3 21 85% 9

3;0.16 59 1 60 100% 10

4;0.5 6 3 9 50% 4

Barn2
Alder 1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

ord ord ord ord Antal Korrekt % ord ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt %

0 0 0 cola 1 0 0% 0 0 kage 3 3 100% cola 1 0 0% cola 10 4 40% køre 2 2 kom 6 6 Katrine 2 2 100% køkkenet 1 1 100% kan 18 16 89% kunne 1 1

kaffe 1 1 100% kage 1 1 100% kig 1 0 0% kører 1 1 100% kommer 6 5 komme 1 1 komme 1 1 100% kan 9 9 100%

kop 1 1 100% kom 1 1 100% kattekilling 1 1 100% komme 2 2 93% kommer 5 5 kaffe 1 1 100% kager 1 1 100%

ked 2 2 100% kan 12 12 100% kom 5 5 100% kage 1 1 100% kom 1 1

kom 12 9 kigge 1 1 kinden 1 1 100% kigger 1 1 kommet 1 1 100%

komme 1 1 kigger 1 0 50% kan 7 7 100% kigge 1 1 100% kigge 2 2 100%

kommer 11 11 88% kat 3 3 100% cola 2 2 100% kop 1 1 100%

kigge 2 2 kører 1 1 100% kalde 1 1

kigger 2 2 100% kørestol 1 1 100% kalder 2 2 100%

kat 2 2 100% ked 1 1 100% køre 1 1 100%

Kaj 1 1 100% kage 1 1 100% købe 1 1

koppen 1 1 100% købt 1 1 100%

0 0 0 1 0 0% 0 0 5 5 100% 2 1 50% 12 5 47% 37 34 98% 36 34 94% 21 21 100% 1 1 100% 31 29 99% 16 16 100%

Alder Korrekte  Fejl

Antal 

produk

tioner

% 

korrekte 

(ligevægt

et 

gennems

nit)

Antal 

leksemer

1;2.16 0 0 0 0% 0

1;3.4 0 0 0 0% 0

1;4.9 0 0 0 0% 0

1;4.23 0 1 1 0% 1

1;5.10 0 0 0 0% 0

1;8.15 5 0 5 100% 3

1;9.12 1 1 2 50% 2

1;10.17 5 7 12 47% 3

2;0.5 34 3 37 98% 7

2;3.17 34 2 36 94% 9

2;4.27 21 0 21 100% 4

3;0.16 29 2 31 99% 9

4;0.5 16 0 16 100% 5



Bilag 5.14

Fonemet /t/

Barn1
Alder 1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

ord ord ord ord ord ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt %

0 0 0 0 0 0 tak 2 0 0% tæer 1 1 100% tælle 1 1 100% taske 1 1 100% tyggegummi 1 1 100% tage 5 3 60% 0 til 5 3 60% tæer 2 0 0%

tegne 1 0 tisse 4 1 taber 5 1 to 2 0 0% to 3 2 67% tag 2 1 50% til 3 1 33%

tegnet 1 0 0% tisser 2 2 50% tabe 1 0 17% tørre 2 2 100% tæer 2 1 50% to 3 2 67%

to 1 0 0% tegne 2 0 til 3 1 33% ti 2 1 50% tog, vb. 2 2

tegner 1 0 0% tegner 1 0 0% tak 1 1 100% tiger 2 0 0% tage, vb. 1 0 67%

tænder 1 0 0% tungen 1 0 0% ti 1 0 0%

tolv 1 0 0%

tyve 1 0 0%

toogtyve 1 0 0%

tingene 1 0 0%

4 0 0% 9 4 38% 11 2 29% 1 1 100% 3 1 50% 14 9 72% 14 6 35% 16 5 19%

Alder Korrekte  Fejl

Antal 

produk

tioner

% 

korrekte 

(ligevægt

et 

gennems

nit)

Antal 

lekse

mer

1;2.16 0 0 0 0% 0

1;3.4 0 0 0 0% 0

1;4.9 0 0 0 0% 0

1;4.23 0 0 0 0% 0

1;5.10 0 0 0 0% 0

1;8.15 0 4 4 0% 2

1;9.12 4 5 9 38% 4

1;10.17 2 9 11 29% 4

2;0.5 1 0 1 100% 1

2;3.17 1 2 3 50% 2

2;4.27 9 5 14 72% 5

3;0.16 6 8 14 35% 6

4;0.5 5 11 16 19% 9

Barn2
Alder 1;2 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

ord ord ord ord ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt % ord ord Antal Korrekt % ord Antal Korrekt %

0 0 0 0 0 tak 1 1 100% to 3 3 100% tæer 1 0 0% tørstig 1 1 100% tur 1 1 100% tagfat 1 0 0% tage 1 0 0% 0 til 3 3 100% taget 1 1

tisser 7 6 86% tegne 1 1 100% taske 2 2 100% til 3 3 100% taber 1 0 0% tage 2 2 100% tage 1 1 100%

tis 1 1 100% to 1 1 100% tak 2 1 50% tegne 1 1 100% til 1 1 100% tæer 2 2 100% to 9 9 100%

to 1 1 100% to 2 0 0% tæerne 1 0 0% taske 1 1 100% tabt 1 1 100%

telefon 1 1 100% tango 2 2 100% to 1 1 100% til 4 4 100%

tage 3 1 33% tyggegummi 1 0 0%

tur 1 1 100%

te 3 1 33%

teske 1 1 100%

0 0 0 0 0 1 1 100% 3 3 100% 9 7 62% 3 3 100% 10 7 81% 15 9 59% 4 1 25% 0 9 9 100% 16 16 100%

Alder Korrekte  Fejl

Antal 

produk

tioner

% 

korrekte 

(ligevægt

et 

gennems

nit)

Antal 

lekse

mer

1;2.16 0 0 0 0% 0

1;3.4 0 0 0 0% 0

1;4.9 0 0 0 0% 0

1;4.23 0 0 0 0% 0

1;5.10 0 0 0 0% 0

1;8.15 3 0 3 100% 1

1;9.12 7 2 9 62% 3

1;10.17 3 0 3 100% 3

2;0.5 7 3 10 81% 6

2;3.17 9 6 15 59% 9

2;4.27 1 3 4 25% 4

3;0.16 9 0 9 100% 5

4;0.5 16 0 16 100% 4



Bilag 5.15
Fonemet /r/

Barn1
Alder 1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

Ord Ord Ord Ord Ord Ord Ord Ord Ord Ord Antal Korrekt % Ord Ord Ord Ord Antal Korrekt % Ord

0 0 0 0 0 0 0 0 0 river 1 0 0% 0 0 0 røde 1 1 100% 0

rap 6 4 67% råbe 1 0 0%

rød 1 0 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 22% 0 0 0 2 1 50% 0

Alder Korrekte Fejl

Antal 

produk

tioner

% 

korrekte 

(ligevæg

tet 

gennems

nit)

Antal 

lekse

mer

1;2.16 0 0 0 0% 0

1;3.4 0 0 0 0% 0

1;4.9 0 0 0 0% 0

1;4.23 0 0 0 0% 0

1;5.10 0 0 0 0% 0

1;8.15 0 0 0 0% 0

1;9.12 0 0 0 0% 0

1;10.17 0 0 0 0% 0

2;0.5 4 4 8 22% 3

2;3.17 0 0 0 0% 0

2;4.27 0 0 0 0% 0

3;0.16 1 1 2 50% 2

4;0.5 0 0 0 0% 0

Barn2
1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1;9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 2;5.27 3;0.16 4;0.5

Ord Ord Ord Ord Ord Ord Ord Antal Korrekt % Ord Ord Antal Korrekt % Ord Antal Korrekt % Ord Antal Korrekt % Ord Antal Korrekt % Ord Ord Antal korrekt % Ord Antal Korrekt %

0 0 0 0 0 0 røre 1 1 100% 0 rød 1 1 100% rød 1 1 100% rundt 1 0 0% ringer 2 0 0% 0 røg 1 0 0% ruller 1 1 100%

rapper 1 0 røverne 1 1 100% rød 1 1 100% regner 8 5 63% ramme 1 1 100%

rap 4 3 60% risengrød 1 1 100%

røde 1 1 100%

100% 100% 87% 50% 50% 54% 100%

Alder Korrekte Fejl

Antal 

produk

tioner

% 

korrekte 

(ligevæg

tet 

gennems

nit)

Antal 

lekse

mer

1;2.16 0 0 0 0% 0

1;3.4 0 0 0 0% 0

1;4.9 0 0 0 0% 0

1;4.23 0 0 0 0% 0

1;5.10 0 0 0 0% 0

1;8.15 1 0 1 100% 1

1;9.12 0 0 0 0% 0

1;10.17 1 0 1 100% 1

2;0.5 5 2 7 87% 3

2;3.17 1 1 2 50% 2

2;4.27 1 2 3 50% 2

3;0.16 6 4 10 54% 3

4;0.5 2 0 2 100% 2



Bilag 5.16 

Fonemet /s̋j/ 

Barn1 

  1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1; 9.12 1;10.17 2;0.5 2;3.17 2;4.27 Antal Korrekte % 2 ;5.27 3;0.16 4;0.5 Antal Korrekt % 

/sj̋/ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 chokolade-bil 1 0 0% 0 0 sjov 1 1 100% 

                        0%           100%       

Alder 
Barn1 
Korrekte 

Barn1 
Fejl 

Barn1 antal 
produktioner 

Barn1 % 
korrekte 
(ligevægtet 
gennemsnit) 

Barn1 
antal 
leksemer 

1;2.16 0 0 0 0% 0 

1;3.4 0 0 0 0% 0 

1;4.9 0 0 0 0% 0 

1;4.23 0 0 0 0% 0 

1;5.10 0 0 0 0% 0 

1;8.15 0 0 0 0% 0 

1;9.12 0 0 0 0% 0 

1;10.17 0 0 0 0% 0 

2;0.5 0 0 0 0% 0 

2;3.17 0 0 0 0% 0 

2;4.27 0 1 1 0% 1 

3;0.16 0 0 0 0% 0 

4;0.5 1 0 1 100% 1 

Barn2 

  1;2.16 1;3.4 1;4.9 1;4.23 1;5.10 1;7.16 1;8.15 1; 9.12 1;10.17 Antal Korrekt % 2;0.5 2;3.17 2;4.27 An tal Korrekt % 2;5.27 3;0.16 4;0.5  

/sj̋/ 0 0 0 0 0 0 0 0 sjov 3 0 0% 0 0 chokolade 1 0 0% 0 0 0 

                  0%           0%             

 

Alder 
Barn2 
Korrekte 

Barn2 
Fejl 

Barn2 Antal 
produktioner 

Barn2 % 
korrekte 
(ligevægtet 
gennemsnit) 

Barn2 
Antal 
leksemer 

1;2.16 0 0 0 0% 0 

1;3.4 0 0 0 0% 0 

1;4.9 0 0 0 0% 0 

1;4.23 0 0 0 0% 0 

1;5.10 0 0 0 0% 0 

1;8.15 0 0 0 0% 0 

1;9.12 0 0 0 0% 0 

1;10.17 0 3 3 0% 1 

2;0.5 0 0 0 0% 0 

2;3.17 0 0 0 0% 0 

2;4.27 0 1 1 0% 1 

3;0.16 0 0 0 0% 0 

4;0.5 0 0 0 0% 0 
 



 

Bilag 6 

Oversigt over alle fejlproduktioner for begge børn (8 sider). 
 
Denne er inddelt efter målfonemet og i forhold til om børnene substituerer med et andet 

fornem i stedet for målfonemet, om fonemet udelades eller om der forekommer en /h/+ 

CV-struktur. Ved de enkelte inddelinger er der registreret hvilken lyd der produceres i 

stedet for i kolonnen ’C’ hvis det omhandler substitution eller /h/+ CV-struktur, i hvilken 

alder produktionen forekommer, lydskriften af produktionen og det intenderede ord. Hvis 

der forekommer flere fejlproduktioner med samme lydskrift er dette noteret med antal 

ved lydskriften. Barn1 er markeret i skemaet med en grå farve og barn2 er markeret 

hvid. 

  



C Alder lydskrift Ord Alder Lydskrift Ord C Alder lydskrift Ord
1;4.23 2x[!afit9α] puha 1;8.15 2x[h9`] Pia

2x[!afih9α] Pia

[!afihU] Pia

2x[!afih`] Pia

[!afit9?] pude

[!afiz9cfi?] potte

[!afih9S?] Peter

[!afiz9k] Palle

[!afizm?] Palle

2;4.27 [!afiN] på

2x[!afih9`] Pia

[!afit9>cfi] puste

[!afih9?] pige

1;5.10 [!f‡dafi] pip

4x[!f‡h9?] Pia

5x[!f‡h9`] Pia

[!f‡h9U] Pia

.g. 1;8.15 [!gh9`] Pia

1;8.15 [!afiα9>] pap 1;8.15 [!h`] Pia

1;9.12 2x[!afiUcfi?] potte 1;10.17 [!N9>] på

1;9.12 [!afiti`9] puha

1;9.12 [!afit] puh 

3;0.16 [!afih9] pige

1;9.12 3x[!lUcfi?] potte

2;0.5 [lN] på

2x[!c◊αf‡] tak

[!c◊αM`] tegnet

2x[!c◊h9>c◊?] tisse 

[!c◊h9c◊`] tisse

[!c◊n] to

[!c◊αimα] tegner

[!c◊`a◊α] taber

[!c◊z9a◊?] tabe 

[!c◊α9im?] tegne

[!c◊αim?] tegne

[!c◊αimU] tegner

[!c◊DmU] tænder

3;0.16 [!c◊`9>] tag, vb.

1;8.15 [!f‡αimα] tegne

1;10.17 3x[!f‡z9a◊α] taber

[!rn9>] to

[!Sn9>] to

[!rz9>] tage

[!rα] tage

[rd] til

[rn9] to

[rd] til

[Sd] se

[!rzU]>] tæer

[!rh9U] tiger

[!rN9M] tungen

3x[!Sd] til

[!Sh9>] ti 

[!Sh9>U] tiger

[!rnv] to

2x[!rzU]>] tæer

[!r`9] tage

[!rUk] tolv

[!rn9>Uc◊x9v<] toogtyve

ZrdMM>m?\ tingene

2x[Sd] til

[!Sh9>] ti

[!Sx9v<] tyve

Målfon

em
.o.�

a`qm1

.o.�

barn2

.s.�

a`qm1

1;8.15

Mål 

fonem
.o.�

a`qm1

.o.�

barn2

.s.�

a`qm1

Mål 

fonem
.o.�

a`qm1

.o.�

barn2

.s.�

a`qm1

.c.

.r. 2;3.17

3;0.16

4;0.5

/h/+ CV-strukturSubstitution med et andet fonem

1;9.12

Udeladelse af fonem

1;8.15

1;9.12

1;10.17

2;4.27

.a.

.a.

1;8.15

2;0.5

3;0.5

.f.

.l.

.f.

1



C Alder lydskrift Ord Alder Lydskrift Ord C Alder lydskrift Ord
Målfon

em
.o.�

Mål 

fonem
.o.�

Mål 

fonem
.o.�

/h/+ CV-strukturSubstitution med et andet fonem Udeladelse af fonem

.a. 1;9.12 [!rhrU\ tisser

[r`!e`9] tagfat

2x[!rn9>] to

[!rxf‡U!lh] tyggegummi

[!rd9>] te

[!rd9] te

[!r`] tage

[!r`9>afiU] taber

[!rDU]] tæerne

.c. 1;9.12 [!cfizU]>] tæer 

.a. 2;0.5 [!afiα] tak

.g. 2;0.5 2x[!g`] tage

.g 1;9.12 [!gPf‡!jgtB] kukkuk 2;0.5 [Ul] komme

.c. 1;10.17 [!cfiDU]lα] kommer 3;0.16 [`] kan

[!f‡1f‡] købte

[f‡α9l`\ komme

[f‡`] kan

2;3.17 3x[!f‡hk?] kilde

[!f‡Ul] kom

[f‡`] kan

[!f‡z9kU] kalder

2x[!f‡Nm] kun

2;3.17 [sr`] kan

2;4.27 [srh'www(] kiks

1;4.23 [!f‡tkcfi?] cola

1;9.12 [!f‡1k`] cola

1;10.17 4x[!f‡n9k`] cola

1;10.17 [f‡n!k`9] cola

1;10.17 [f‡hf‡] kig

3;0.16 [!f‡`] kan

2;0.5 2x[sgUl] kom

2;0.5 [srUl] kom

2;3.17 [!srh9f‡U] kigger

.a. 1;10.17 [!afin9k`] cola

.c. 2;3.17 [!cfi8l>U] kommer

.r˝i. 3;0.16 [Å`] kan

.o. 1;4.23 [!ogDa◊?] baby 1;7.16 [Nl] bum

.l. [lDafih] baby

.c. [cfiD9afih] baby

.e. 2;3.17 [eα9] bare

.a. .c. 2;3.17 [!cfi19>U] bøger .a. .a.

.a.�

a`qm1

.s.�

barn2

.j.�

a`qm1

.j.�

barn2

.s.�

barn2

.j.�

a`qm1

.j.�

barn2

.a.�

a`qm1

.s.�

barn2

.j.�

a`qm1

.j.�

barn2

.a.�

a`qm1

.r.

1;8.15

2;3.17

2;4.27

.s.

2;0.5

2;4.27

4;0.5

.f.

.s.

.f.

2



C Alder lydskrift Ord Alder Lydskrift Ord C Alder lydskrift Ord
Målfon

em
.o.�

Mål 

fonem
.o.�

Mål 

fonem
.o.�

/h/+ CV-strukturSubstitution med et andet fonem Udeladelse af fonem

.a. 1;2.16 [!md] det 1;8.15 [!d] det

3;0.16 [mt] du 3;0.16 [!t] du

.i. 2;0.5 [izvU] derovre 2;0.5 [!df‡] det

2x[!f‡d] det

[f‡d9] det

[!f‡zU]] der

[!f‡D] der

[f‡d] det

[f‡d9`] der

1;7.16 [f‡d9] det

6x[!f‡d] det

[!f‡h] det

[!f‡?] det

[!f‡d9U]>] der

[!f‡d] der

[!f‡1mU] dyne

[!f‡19mU] dyne

[!f‡Di] dig

2x[f‡d] det

[f‡?] det

2x[f‡zU]] der

[f‡D] der

[f‡`] der

9x[f‡d] det

[f‡zU]] der

[f‡89>] det

[!f‡d] det

[!f‡x] det

[!f‡zU]] der

[!f‡1f‡?] dukke

2;3.17 2x[f‡Dm] den

[f‡d] det

[!f‡t] du 

3;0.16 2x[f‡d] det

1;5.10 [jgd] det

1;10.17 [jgd] det

1;7.16 [srd9] det

2;3.17 [srh] de

[srd] det

[!srdU]] der

[!sgd] det

2x[srt] du

[!sgD] den

.r. 1;9.12 [rd] det

.g. 1;10.17 [he] det

.k. 1;10.17 [!kd9] det

.a. 1;10.17 [afit] dut

ZC\ 2;0.5 [!CDm] den

1;8.15 [!f‡d] det 1;8.15 2x[d] det

2x[!f‡d] det 1;8.15 [!d] det

[!f‡Dm>] den 1;8.15 [!α] dav

1;5.10 [!sr8] det 1;8.15 [!αv>] dav

2;0.5 [!srdU]] der 3;0.16 [t] du

2;3.17 [!srd9] det

.l. 1;10.17 [!ld9] det

.r. 2;3.17 [!rαi] dig

.c.�

a`qm1

.c.�

barn2

.m.

.j.

.f.

3;0.16

2;4.27

1;4.23

.s.

.c.�

a`qm1

.c.�

barn2

1;5.10

.c.�

barn2 2;0.5

.c.�

a`qm1

1;10.17

1;9.12

1;8.15

.s.

.f.

2;4.27

2;0.5

3



C Alder lydskrift Ord Alder Lydskrift Ord C Alder lydskrift Ord
Målfon

em
.o.�

Mål 

fonem
.o.�

Mål 

fonem
.o.�

/h/+ CV-strukturSubstitution med et andet fonem Udeladelse af fonem

.a. [!cfiDM!f‡αM] gynggang 4;0.5 [P9] går

[!cfi19!cfiαM] gynggang

[!cfidM!cfiαM] gynggang

2;0.5 [!cfiDl?] gemmer

[!cfiα9v<] gave

[!cfi1] gå

.j. 2;3.17 [!jgDlU] gemmer

1;8.15 2x[afid!cfiαv] goddag 3;0.16 2x[!h9] giv

[afit!cfiαv>] goddag

.c. 2;0.5 [!cfi1lU] gemmer

2x[!afiα9] far

2x[!afiα] far

[!afiα9] far

2x[!afiα9α] far

[!afiUkα] far

2x[!afiα] far

[!afidf‡r] fisk

2x[afiα] far

[afiz9] far

[!afi`kk<] faldt

2x[!afiα9] far

[!afiα] far

[!afi`k>`] falder

2;4.27 [!afiα9α] far

2;0.5 [!uα9] far

2;3.17 [!uα9] far

3;0.16 [!uα9] far

4;0.5 [uh9Ucfix9v<] fireogtyve

.l. 1;10.17 [!lα] far

.o. 2;0.5 [!ogdMMU] finger

2x[!afiα] far

3x[!afiα9] far

4x[!afiα9α] far

2x[!afiα] far

6x[!afiα9] far

1x[!afiα9α] far

[afiα] far

[!afiα] far

2x[!afiα9] far

[!afiα9>\ far

5x[afiα] far

5x[!afiα] far

2x[!afiα9] far

[!afiα9] far

2x[!afiα9>\ far

6x[!afiα9α] far

[!afiα9gα9α] far

[afiN] få, vb.

2x[!u`9`] far

[!u`9] far

[!uα9α] far

[!uh9>m] fin

[!uα9] far

[!uα!gα] far

[!f‡α9] far

[!f‡α9α] far

[!rh9>m] fin

[!rh9] fin

.o. 1;8.15 [!oçα9] far

.l. 1;9.12 [!l`] far

.s. 3;0.16 [!sr
α9>\ far

.f.�

a`qm1

.f.�
barn2

.e.�

a`qm1

.e.�
barn2

.f.�
barn2

.e.�
barn2

.e.�

a`qm1

.f.�

a`qm1

.e.�
barn2

.f.�

a`qm1

.f.�
barn2

.e.�

a`qm1

2;4.27

2;0.5

.a.

3;0.16

2;0.5

1;8.15

1;9.12

1;10.17

1;9.12

2;0.5

2;0.5

.c.

.r.

.u.

.a.

.a.

1;8.15

.u.

.f.

1;9.12

1;10.17

2;0.5

1;9.12
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C Alder lydskrift Ord Alder Lydskrift Ord C Alder lydskrift Ord
Målfon

em
.o.�

Mål 

fonem
.o.�

Mål 

fonem
.o.�

/h/+ CV-strukturSubstitution med et andet fonem Udeladelse af fonem

.a. [!cfiPv<] sove 3;0.16 [d9>] se

[!cfiα9v>U], sover 1;5.10 ZPv>U\
8x[!cfiP9v>U] sover

[!cfiP9v<] sover

[!cfizv>α] sover

3x[!cfiPv>α] sover

[!cfiPv>`] sover

Z!c◊t9α\ sur

3wZ!c◊z9a◊]?\3 sæbe

2xZ!c◊Da◊?\ sæbe

2wZ!c◊dc◊`\ sutter

3wZ!c◊xc◊zU]\ sutter

3wZ!c◊x9c◊U\ sutter

2xZ!c◊xc◊?\ sutter

Z!c◊xc◊`\ sutter

Z!c◊1'www(\ sutter

2wZ!c◊hc◊\ sid 

3wZ!c◊t9c◊U\ sutter

2wZ!c◊dc◊\ sid

Z!c◊h\ sid

Z!c◊d\ sid

Z!cdi\ sid

Z!c◊tU]\ sur

Z!c◊tc◊`\ sutter

Z!c◊'www(\ sut

[!c◊tc◊] sut

[!c◊nvU] sover

2;4.27 [!c◊αe?u`m>] saftevand

2x[!c◊d9] se

[c◊z9] sagde

[!c◊tc◊U] sutter

[!f‡Pv>U] sover

[!f‡αv>`] sover

2xZ!f‡αvα>\ sover

Z!f‡αv>N\ sover

2xZ!f‡t9α\ sur

Z!f‡tf‡t9>\ sutsko

Z!f‡t9f‡n9>\ sutsko

3xZ!f‡d9f‡t9>\ sutsko

Z!f‡U'www(\ sov 

Z!f‡Pv>U\ sover

Z!f‡Pv>`\ sover

2;0.5 Z!f‡d9\ se

2;4.27 [!f‡αe?u`m>] saftevand

[!sgP9P] sover

[!sgPv>α] sover

[!sgPv>U] sover

[!s&Pv>U] sover

2xZ!sg`\ så

Z!sgα9c◊?\ sorte

2;3.17 [!sgd9] se

2;4.27 [!sgP9c◊] sort 

.r.�

a`qm1

.r.�

a`qm1

.r.�

a`qm1

2;0.5

1;5.10

1;8.15

1;9.12

1;5.10

2;3.17

2;0.5

1;5.10

.c.

.f.

.s.

3;0.16

1;8.15
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C Alder lydskrift Ord Alder Lydskrift Ord C Alder lydskrift Ord
Målfon

em
.o.�

Mål 

fonem
.o.�

Mål 

fonem
.o.�

/h/+ CV-strukturSubstitution med et andet fonem Udeladelse af fonem

.a. 2;0.5 Z!srUv\ sover

2;3.17 [!srx9v] syv

[!srx9>f‡α] sukker

[!srNf‡U] sukker

[!srDC] sæt

[!srU] så

[!srd9>] se

1;9.12 Zmt9!c◊U\ sutter

2;0.5 Z!mt:c◊?\ sutter

3;0.16 [md9] se

.j. 2;0.5 Z!jgUlUgt9>\ sommerhus

.g. 4;0.5 [gU] så

2;4.27 [!CU] så

3;0.16 [!Cd9>] se

4;0.5 [!CU] så

[!cfiUuU] sover 2;0.5 [!Ucfi`] sådan

6x[!cfiUv>U] sover 2;0.5 [!DcfiU] sutter

[!cfiN9uU] sover 2;3.17 [dMf‡?!gQαcfi] cigaret

[!cfiαv>U] sover

[!cfi1vkU] sover

[cfiU!uU9] sover

[cU!uUUU] sover

5x[!cfiUv>U] sover

[!cfiU9uU] sover

3x[!cfi1cfiU] sutter

[!cfi1cfiα] sutter

[!cfitcfiU] sutter

[!cfi1afin] sutter

[!cfit$cfiN] sutsko

[!cfit!ssn9>] sutsko

[!cfit$cfiU] sutsko

2x[!cfiUv>] sov 

[!cfid] sidde

[!cfiU] så

1;9.12 [!cfitcfi`] sut

[!cfiα] sig

[!cfid] se

[cfid] se

[!cfid] se

[!cfitcfi] sut

[!cfit9cfi] sut

[!cfitcfi`9] sutten

[!srn!srN9] sutsko

[!srn9!srN] sutsko

2x[!srn$srN9] sutsko

[!srn] sut

[!srd] se

[!sr8v>U] sover

[!srUv>U] sover

[!srP9cfi] sorte

[!srd9>\ se

.r.�
barn2

.r.�
barn2

1;8.15

2;0.5

2;0.5

.c.

.s. 1;8.15

.s.

3;0.16

.r.�
barn2

2;4.27

2;3.17

1;5.10

3;0.16

.m.

ZC\
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C Alder lydskrift Ord Alder Lydskrift Ord C Alder lydskrift Ord
Målfon

em
.o.�

Mål 

fonem
.o.�

Mål 

fonem
.o.�

/h/+ CV-strukturSubstitution med et andet fonem Udeladelse af fonem

.a. [!f‡t$f‡n9>] sutsko

[!f‡t$cfin9>] sutsko

[!f‡Uv>] sov

2;0.5 [!f‡hcfi`] sutter

3;0.16 [!f‡Dk>] selv

Z!afiU9uP\ sover

[!afiUv>U] sover

1;5.10 [!mU9v>U] sover

3;0.16 [!md9>] se

2;3.17 [!gαM!afiN9>] sangbog

2;4.27 [gtcfiU] sutter

2;4.27 [kU] så

3;0.16 [!kU] så

.r˝i. 1;9.12 [!ÅU] så

.r˝i. .r. 2;4.27 [!rnf‡?k`9C<$a◊h9>k] chokoladebil

.g. 2;4.27 [gnf‡n!k`9C] chokolade 2;4.27 [n!k`cfi!afih9>kU] chokoladebiler

.r. 1;10.17 [!rU9] sjov

[!rUv>] sjov

[!rUv>] sjov

/r/ 1;9.12 [!Qαi] hej [!α9α] hej

/m/ 2;0.5 [lzU]] her [!αi] hej

[!dU] her

2x[!αi] hej

[α9] hej

[!Dgcfi?] heste

1;10.17 [Uk] hold

[!hU]] her

[`] have, vb.

2;3.17 [`m] han

2;4.27 [hvh] hiver

[!Pi] hej

[!αi] hej

[!zU]>] her

.s. 2;0.5 [!srd9U] her 1;4.9 [!αi] hej

.u. 2;4.27 [!uzU]] her 1;4.23 2x[!αi] hej

1;5.10 [!αi] hej

1;8.15 [!αi] hej

2x[!αi] hej

[!αi>] hej

3x[!αi] hej

2x[αi] hej

[!α] hej

[!α9] hej

[!d9>] her

[!αi] hej

[α] har

[!αafi?] hoppe

[αafi?] hoppe

[`] han

[!`m] han

3x[`] have

[α] har

[!Dmm<] henne

[Dmm<] henne

[!αi] hej

.r˝i.�
barn2

.g.�

a`qm1

.g.�
barn2

.r˝i.�
barn2

.g.�

a`qm1

.g.�
barn2

3;0.16

.r˝i.�
barn2

.g.�

a`qm1

.g.�
barn2

.m.

.f.

.g.

1;4.9

1;9.12

3;0.16

2;0.5

2;0.5

2;4.27

1;10.17

1;9.12

1;5.10

1;8.15

.a.

.k.

1;10.17
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C Alder lydskrift Ord Alder Lydskrift Ord C Alder lydskrift Ord
Målfon

em
.o.�

Mål 

fonem
.o.�

Mål 

fonem
.o.�

/h/+ CV-strukturSubstitution med et andet fonem Udeladelse af fonem

.a. [!a◊Diα] være 1;5.10 [α9] hvad

[!a◊z9iα] være 2x[!`] hvad

[!a◊α9>l] varmt [α] hvad

1;10.17 [!a◊Dc◊] væk

/f/ 2;0.5 [eD] vil

.a. 1;9.12 [!afiα9] var 1;4.23 [!D] hvad

.l. 1;10.17 [lα9] hvad [D9] hvad

[Di] hvad

[`9] hvad

2x[`] hvad

[!Pv] hvor

.f. 1;10.17 Zf‡Dka◊?\ hjælpe 1;9.12 2x[Pi] jeg

.c. 1;10.17 [!cfiDafiα] hjælper 3;0.16 [α] jeg

.k. 2;0.5 [!kN9afid] jordbær 4;0.5 [α] jeg

.m. 2;0.5 [!mDl?] hjemme

.c. 2;4.27 [cfiα] jeg 1;5.10 [`] jeg

1;9.12 2x[!αi] jeg

1;10.17 [α] jeg

2;0.5 [`] jeg

2;0.5 [!t9k`!srQz9>] juletræ

4;0.5 [α] jeg

[!ghv>U] river 2;0.5 [!αafi] rap

[!g19>C] rød

3;0.16 [!gN9Nafi] råbe

.j. 2;0.5 [!jgαafi] rap

.l. 2;3.17 [!lNm>cfi] rundt 2;0.5 [!α9afi] rap 2;0.5 [!gQαafiU] rapper

3;0.16 [!Ui>] røg 2;4.27 [!gQαMU] ringer

2;4.27 [!gQdMU] ringer

3;0.16 3x[!gQαimU] regner
.v. 1;10.17 [!vhcfi] mit

.a. 3;0.16 [!afihcfi] mine

.l. .a. 1;9.12 [!afiαi] mig .l. .l.

.f. 2;0.5 [f‡n9m] nogen 1;4.23 [!αi] negle

.c. 3;0.5 [cfin9l?] nogle 1;8.15 [αl] nam

.g. 1;10.17 [!gDi>?] næse 1;10.17 [!D9>r?] næse

2;5.27 [!U] nå

1;8.15 [!mαmα] Lala 1;10.17 [D!k`] lilla

[!mDafi?] læbe 2;4.27 [!h9h] lille

[!mD9f‡] ligge 3;0.16 [!DMUU] længere

[mx] lige

3;0.16 [!mx9m<] lyne

.c. 2;0.5 [!cfih9hk<] lille

1;8.15 [!mU9l?] lomme 1;9.12 [N9] lår

2;0.5 [!mα9kα] Lala 1;10.17 [!P] løg

3;0.16 [`] lad, vb.

.m.�
barn2

.k.�

a`qm1

.k.�
barn2

.q.�

a`qm1

.q.�
barn2

.l.�

a`qm1

.m.�

a`qm1

.u.�

a`qm1

.u.�
barn2

.i.�
barn1

.i.�
barn2

.m.�
barn2

.k.�

a`qm1

.k.�
barn2

2;0.5

.i.�
barn1

.i.�
barn2

1;5.10

.q.�
barn2

.l.�

a`qm1

.m.�

a`qm1

.u.�
barn2

.l.�

a`qm1

.u.�
barn2

.i.�
barn1

.i.�
barn2

.q.�

a`qm1

.k.�

a`qm1

.k.�
barn2

.m.�
barn2

.m.�

a`qm1

.g.

.u.�

a`qm1

.q.�
barn2

2;4.27

2;0.5

.a.
1;10.17

.u.�

a`qm1

.q.�

a`qm1

Zm\

.m.

/h/

1;8.15
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