
MANUAL  Kent-Rosanofflistan 

 

Inledning 

 

Barnet organiserar sitt lexikon utifrån fonologiska och semantiska principer. De första 

associationerna är baserade på fonologiska associationer och kallas också för 

klangassociationer, och bygger till stor del på rim och allitterationer eller allmän ljudlikhet. 

Även associationer som gäller prosodiska mönster kan förekomma. Frågar man ett litet barn 

vad det tänker på när det hör ordet katt kan barnet svara hatt eller med ett nonsensord som latt. 

Ibland är associationen lljudlikhet  som i katt  matta.  

 

Senare i förskoleåldern utvecklas syntagmatiska associationer. Barnet associerar till ord som 

följer naturligt i en syntaktisk sekvens. Om barnet skall associera till ordet hund kan det säga 

skäller, som tillsammans med ordet hund bildar en syntaktisk sekvens, hunden skäller. Om 

associationen är farlig, blir den syntaktiska sekvensen en fras - en farlig hund. Syntagmatiska 

associationer bygger till stor del på barnets personliga erfarenheter (Namei 2002). 

 

I samband med skolstarten växer barnets ordförråd snabbt och en effektivare organisation blir 

nödvändig för att underlätta ordmobiliseringen, en förmåga som är grundläggande för 

skolframgång (Verhallen & Schoonen 1998; Cronin 2002; Namei 2002). Barnet börjar använda 

fler och fler paradigmatiska associationer med över- och underordning med en semantisk 

koppling. Exempel på paradigmatiska associationer till ordet hund kan vara över- och 

underordning  som katt, djur, tax eller innebära ett kontextuellt samband som  svans eller 

koppel. Paradigmatiska associationer som dessa har förutom det semantiska sambandet samma 

ordklass som stimulusordet, till skillnad från syntagmatiska associationer, som mer sällan 

tillhör samma ordklass som stimulusordet.   

 

Övergången till övervägande paradigmatiska associationer kallas det syntagmatisk-

paradigmatiska skiftet anses ske mellan 6 och 10 års ålder och visar på ett mera abstrakt sätt att 

organisera lexikonet (Namei 2002). En viktig faktor i denna utveckling är skolundervisningen 

och läsinlärningen.  

 

I andraspråksutvecklingen får ett nytt ord först klangassociationer, och när det blir mer 

etablerat uppträder syntagmatiska associationer. Både i modersmålet och i andraspråket är det 

bara högfrekventa ord genomgår alla stadierna och ger paradigmatiska associationer. Ovanliga 

ord som sällan används tenderar att få behålla sina klangassociationer även hos vuxna. Namei 

(2002, 2004) undersökte det syntagmatisk-paradigmatiska skiftet hos 50 enspråkiga 

svensktalande barn och 50 enspråkiga persisktalande barn och ungdomar, samt hos 100 

flerspråkiga svensk-persiska barn och ungdomar i åldrarna 6 till 22 år. Hon fann att hos 

samtliga var klangassociationer vanligare hos ord som var lite eller inte alls kända. Ord som 

delvis kändes igen hade en stark syntaktisk organisation, medan ord som var djupt integrerade i 

lexikonet hade paradigmatiska förbindelser med andra ord. Hon fann också att det 

syntagmatisk-paradigmatiska skiftet uppträdde i båda språken mellan 6 och 10 år, även om de 

flerspråkiga barnen varit mindre exponerade för respektive språk jämfört med enspråkiga. Det 

syntagmatisk-paradigmatiska skiftet kan därför antas vara en del i den kognitiva utvecklingen 

vilket också Nelson (1977) tidigare föreslagit. 

 

Ordónez, Carlo, Snow och McLaughlin (2002) undersökte sambandet mellan paradigmatisk 

och syntagmatisk ordkunskap hos flerspråkiga spansk-engelska barn i årskurs 4 och 5. De 

visade att förmågan att producera paradigmatiska responser för ord på spanska med stor 



pålitlighet förutsade samma förmåga på engelska. Resultatet visar på att förmågan att förstå 

och bilda generella begrepp också är en kognitiv förmåga som förs över från modersmålet till 

ett andraspråk.  

 

Ett sätt att bedöma barnets sätt att organisera sitt lexikon är Kent-Rosanofflistan. Den består av 

ord som barnet får associera till och responserna klassificeras utifrån bedömningsprinciperna 

nedan. Den ursprungliga listan, som använts i många undersökningar, består av 100 frekventa 

ord, substantiv och adjektiv, med stor övervikt för substantiv. För att underlätta testförfarandet 

har listan arbetats om till att omfatta de 50 ord som fått flest svar med bibehållna proportioner 

mellan ordklasserna (Johansson & Wahlstrand 2010). Denna version med 50 ord har prövats ut 

på svensk-arabiska elever i årskurs 4 på båda språken och visat sig fungera väl (Liljegren & 

Gustavsson 2011). 

 

Det är viktigt att komma ihåg att utifrån resultaten i Salameh (2011) spelar exponeringen både 

för modersmålet och för svenska en stor roll också för barn med en typisk språkutveckling, 

alltså hur länge och hur mycket barnet hört och talat sina respektive språk. Det innebär att man 

utifrån ett resultat som visar att ett barn i 10-årsålders som uppvisar en omogen organisation på 

båda sina språk inte kan utgå från att barnet har en språkstörning. En för det flerspråkiga barnet 

bättre anpassad pedagogik där båda språken ingår i undervisningen kan förändra detta.   

 

Man måste därför undersöka ytterligare lexikala förmågor om barnets resultat tyder på en mer 

omogen organisation med övervägande syntagmatiska responser. Lexikala problem hos barn 

med språkstörning innebär ofta problem med ordmobilisering och denna förmåga bör därför 

undersökas visare med olika typer av test för ordmobilisering. Har barnet inte en språkstörning 

kan träning i att associera och kategorisera på båda sina språk hjälpa barnet. 

 

Instruktioner till barnet:  

 

Ibland när du hör ett ord så kanske du tänker på andra ord. Om någon säger 'vatten' så 

kanske du tänker på 'dricka' eller 'saft' Nu tänkte jag säga olika ord och så säger du det första 

du kommer att tänka på. Pröva att säga ett ord till mig så svarar jag.---- Förstår du nu hur du 

ska göra? Svara med det ord du tänker på allra först, du kan inte svara fel eftersom alla 

tänker lite olika. Kommer du inte på något ord säger du bara till så fortsätter vi till nästa. Då 

börjar vi. 

 

Om barnet har svårt att svara så vänta några sekunder, upprepa ordet men kommer inget svar, 

går man vidare. Om barnet vill repeteras ordet.   

 

 

Bedömning 

 

Barnets svar kan kategoriseras i fem kategorier, klangassociationer, syntagmatiska 

associationer, paradigmatiska associationer, övrigt och inget svar. 

 

Exempel på klangassociationer är hus – mus, sax – lax, och  även ljudlikhet som i katt – 

matta. Ingen semantisk koppling. Kan också vara nonsensord som bara rimmar. 

 

Syntagmatiska associationer tillhör oftast en annan ordklass än stimulusordet. Orden kan 

antingen användas i samma syntaktiska sekvens, till exempel frukt – äta, kvinna – du, nål-

vass, eller vara kontextuellt relaterade, till exempel nål-blöda. Orden behöver inte ha någon 



stark semantisk koppling, men sekvensen måste vara semantiskt möjlig, till exempel pojke-

fin, stol – svart.  

 

Paradigmatiska associationer tillhör samma ordklass med ett starkt semantiskt samband som i 

bord – stol, sjukdom – halsfluss.  Sammansatta ord som innehåller stimulusordet har klassats 

som paradigmatiska, då de tillhör samma ordklass, till exempel bröd – knäckebröd, fot – 

fotboll. En förutsättning är dock att det sammansatta ordet inte bara innebär en upprepning av 

stimulusordet utan betecknar ett nytt begrepp som i exemplen ovan.  

 

Associationer som inte kan klassificeras beroende på en obefintlig eller otydlig semantisk 

anknytning till stimulusordet samt missförstånd och upprepningar av stimulusordet tillhör  

kategorin övrigt: vitkål – pyjamas, ugn – gammal, långsam – lång. 

 

Även nybildningar som långsam – kortsam, samt associationer på svenska i det arabiska testet 

och vice versa placerades i denna kategori. Grammatiska böjningar som pojke – pojkar och 

man – manlig, bad - badar räknas till övrigt, liksom responser som är en förstärkning eller 

värdering av stimulusordet lång – jättelång, röd – fin. Hit räknas även upprepningar av hela 

eller delar av ord, till exempel önskemål – mål. 

 

Annat språk t ex bad – hammam (arab för badrum och bad). 

 

Kategorin inget svar inbegriper svar som 'jag vet inte' och inga svar alls. 

 

Om ett stimulusord kan vara både substantiv och adjektiv bedöms responsen på det för barnet 

fördelaktigaste sättet, i fallen salt – surt och salt – socker kan båda svaren bedömas som 

paradigmatiska, två adjektiv i första fallet och två substantiv i andra fallet. 

 

Flerordsresponser 

Trots att barnet får instruktioner om att bara svara med ett ord kan det ibland svara med en 

flerordsrespons. Dessa responser är svårare att bedöma, men en viktig komponent är att 

bestämma vilken typ av fras som barnet använder.  

 

Om stimulusordet är ett substantiv och barnet svarar med en nominalfras som kvinna – en 

vuxen tjej, ugn – bränt bröd bedöms detta som en paradigmatisk respons. En verbalfras som 

svar på spindel – åtta ben och en prepositionsfras som svar på hand – med fem fingrar, 

bedöms som paradigmatiska responser eftersom huvudordet i frasen har ett kontextuellt resp 

underordnat samband med stimulusorden. 

 

En fullständig sats som svar på stol –man sitter på bedöms som syntagmatisk, liksom en 

bisats som svar på hus – där man bor. En verbfras som svar på stol – sitter på den, en 

adjektivfras som svar på hus – varmt och skönt  eller en lexikaliserad fras som svar på hungrig 

– ont i magen bedöms som samtliga som syntagmatiska responser då huvudorden i fraserna 

tillhör en annan ordklass än stimulusordet.. 

 

Flerordsresponser utan semantisk koppling till stimulusordet som  gul-gå i sönder bedöms 

som övrigt. Samma gäller upprepningar söt – du är söt samt responser som anknyter till 

stimulusordet i mycket vid bemärkelse. 
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