
Bedömningsprinciper Kent-Rosanofflistan 
 

 

Inled med att säga så här: 

När man hör ett ord så kommer man ofta att tänka på ett annat ord. Olika människor 

kommer att tänka på olika ord. Om någon säger ordet ’kaffe’, så skulle vi nog  tänka på 

olika ord. Jag skulle kanske tänka på ’te’, någon annan skulle kanske tänka på ’dricka’ 

och du skulle kanske tänka på ”varmt” eller ”gott” eller något annat. Om man får höra 

ett konstigt ord, som till exempel ’pendang’, så kanske man kommer att tänka på ’pang’, 

för att det låter lite likt, eller på något annat ord som inte ens betyder något. Nu vill jag 

gärna höra vad du tänker på när du hör olika ord. Man kan inte svara rätt eller fel, 

eftersom alla tänker olika. Du kan få prova på oss en gång: säg ett ord, vilket som helst! 

(Barnet testar testledarna med ett eller två ord.) Då gör vi så här: Säg det första ordet du 

kommer att tänka på när du hör mitt ord.  

 

 

Klangresponser 

• rim ex hus-mus  

• allitterationer ex bord-bok 

• nonsensord ex lejon-plejon  

• även rimord med en semantisk koppling till stimulusordet ex hus-mus 

 

Syntagmatiska responser 

• olika ordklasser med semantisk koppling i en syntaktisk sekvens,  

 ex stol-sitta, nål-vass, bröd-äta, nål-blöda, kvinna – du  

• semantiskt möjlig ex matta-fint även om lös semantisk koppling 

 

Paradigmatiska responser 

• samma ordklass ex bord-stol 

• sammansatta ord med samma ordklass ex bröd-knäckebröd, fot-fotboll, 

•  jord-jordgubbar  

 

Övriga responser (ej klassificerbara responser) 

• upprepning av stimulusordet 

• barnet svarar med sitt modersmål när svenska testas och vice versa 

• nybildningar ex hammare - spikare 

• saknar eller har endast en vag semantisk koppling till stimulusordet tex  kort-tråkigt 

• upprepningar och böjningar av stimulusordet ex  sömn-sömnig 

• sammansättningar bestående av stimulusordet och ett förstärkningsord lång -

jättelång 

• interjektioner nål-aj! 

Ej svar 

• uteblivna svar 

• ”vet ej” 

 

Tillägg 

• Om tvetydig ordklasstillhörighet görs tolkningen till elevens fördel, stuga-bo blir då 

en paradigmatisk respons 

 



• Ordet behöver inte ha en böjningsform som överensstämmer med stimulusordets 

matta-fint, bröd-god   

 

 

 

Bedömning flerordsresponser 
 

Paradigmatiska 

• nominalfras ex kvinna-en vuxen tjej, ugn-bränt bröd 

• verbalfras ex spindel-har åtta ben 

• prepositionsfras ex bord-med fyra ben  

 

Syntagmatiska 

• fullständiga satser klassas som syntagmatiska ex gata-man kör på den liksom 

bisatser ex hus-där man bor  

• verbfras ex stol-sitter på den 

• adjektivfras ex hus-varmt och skönt 

• lexikaliserade fraser ex hungrig-ont i magen 

 

Övrigt 

• responser utan semantisk koppling till stimulusordet ex gul-gå i sönder,  

bröd-pyjamas 

• upprepningar ex lång-man är lång 

• alltför allmängiltiga responser ex ugn-man kan göra saker med 

 

 

 


