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An Intervention Based on Nonlinear Phonology Analysis  

- A Multiple Single-Case Study 

Abstract 

Children with phonological problems often come in contact with a speech and language 

pathologist for intervention. The intervention can be based on different theoretical 

frameworks, whereof non-linear phonology is one.  

The present study was carried out as a multiple single-case study with three participants aged 

4;3-4;4 years. They had all been diagnosed with speech sound disorder but not yet been given 

any treatment. Before the intervention was started, three baseline measurements were made 

with the Swedish phonology test LINUS. The intervention took place once a week for five 

weeks and ended with two follow-up measurements. The first follow-up measurement 

occurred in connection to the last intervention and the other one after three weeks. The 

children’s caretakers filled in a questionnaire about their perception of the intervention at the 

last follow up measurement. Correctly produced segments and clusters in the words in LINUS 

were calculated and compared to the children’s productions at the base-line measurements. 

Percentage Phonemes Correct and Reliable Change Index were calculated to check whether 

any change was reliable. 

The targeted segments and clusters improved to a greater extent than other segments. Clusters 

demonstrated greater result regarding to the segments. The RCI-index was >1,96 for all 

participants indicating that the results were reliable in terms of improved phonological ability. 

In the parental questionnaire, it was indicated that the caretakers thought that the treatment 

was valuable, that they perceived improvements in their children’s speech and that the 

children thought that the treatment was funny. The study shows that an intervention based on 

a nonlinear phonological analysis is effective and can be used clinically. 

Keywords: phonological language disorder, nonlinear phonological analysis, intervention. 

  



  

Sammanfattning  

Barn som har fonologiska svårigheter kommer ofta till en logoped för utredning och eventuell 

intervention. Den logopediska utredningen och efterföljande intervention kan utgå från olika 

teoretiska ramverk, varav icke-linjär fonologi är ett.  

Föreliggande studie var en multipel fallstudie med tre deltagare i åldern 4;3-4;4 år. Deltagarna 

hade fått diagnosen fonologisk språkstörning men ännu inte erhållit någon behandling. Före 

interventionsstart gjordes tre baslinjemätningar med det svenska fonologiska 

bedömningsmaterialet LINköpingUnderSökningen (LINUS). Interventionen gavs sedan en 

gång i veckan i fem veckor och avslutades med två uppföljande mätningar. Den första 

uppföljande mätningen skedde i samband med sista behandlingstillfället och den andra 

uppföljande mätningen skedde efter tre veckor. Vårdnadshavarna till barnen fick vid sista 

uppföljande mätningen även fylla i en utvärdering om hur de upplevde behandlingen. Korrekt 

producerade segment och kluster i orden i LINUS beräknades och jämfördes med barnens 

produktion vid baslinjemätningarna. Percentage Phonems Correct och Reliable Change Index 

för deltagarnas samtliga bedömningar beräknades för att ta reda på om eventuell förändring 

var reliabel.   

De segment och kluster som utgjorde mål för interventionen förbättrades mer än andra 

segment och kluster. Kluster förbättrades i högre grad än enskilda segment. RCI-index var 

>1,96 för samtliga deltagare, vilket innebär att förbättringen var reliabel. Baserat på 

vårdnadshavarnas utvärdering framkom det att behandlingen varit värdefull för dem, att de 

hörde en förbättring hos barnen samt att de upplevde att barnen fann behandlingen rolig. 

Studien visar att en intervention baserad på en icke-linjär fonologisk analys är effektiv och 

med fördel kan användas kliniskt. 

Nyckelord: fonologisk språkstörning, icke-linjär fonologisk analys, fonologisk intervention.   
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1. Inledning 

Hos de flesta barn sker tal- och språkutvecklingen oproblematiskt, men det finns en andel 

barn som inte utvecklas som förväntat (Verhoeven & Balkom, 2004, s. 3-4). Dessa barn 

kommer i regel till en logoped för språklig bedömning och den vanligaste problembilden 

utgörs av fonologiska svårigheter (Joffe & Pring, 2008). Vid utredning av barns fonologiska 

förmåga används vanligen ett fonologiskt testmaterial. Resultaten av testningen analyseras 

och utgör grund för eventuell interventionsplanering. I flera studier har barns fonologiska 

förmåga beskrivits, men det finns få svenska studier av fonologisk intervention. Det motiverar 

föreliggande studie, i vilken effekten av en kortare intervention baserad på en icke-linjär 

fonologisk analys undersöks.  

2. Bakgrund 

Att kunna kommunicera är en grundläggande mänsklig förmåga (American Speech-

Language-Hearing Association, u.å.) och talat språk är det vanligaste medlet för 

kommunikation människor emellan. Språktillägnandet är nära sammanlänkat med barnets 

kognitiva utveckling och sker genom att barnet samspelar med sin omgivning (Vygotskij, 

1986). Om den språkliga utvecklingen inte sker som förväntat är det viktigt att så snabbt som 

möjligt sätta in åtgärder för att ge barnet rikliga möjligheter till språklig interaktion med 

omgivningen (Stoel-Gammon & Williams, 2013; Meisler & Wolk, 1998). Språkliga 

svårigheter kan leda till problem med olika förmågor senare i livet, exempelvis gällande 

läsning i skolan (Conti-Ramsden, Durkin, Mok, Toseeb & Botting, 2015).  

Språket som system kan sägas vara organiserat i olika domäner: fonologi, grammatik, 

semantik och pragmatik (Bishop & Mogford, 1993, s. 11). Samtliga nivåer kan vålla problem 

för barn och fonologisk språkstörning är den vanligast förekommande typen av språkstörning 

i förskole- och skolåldern (Williams, McLeod & McCauley, 2010, s.1). 

2.1 Fonologi  

Fonologi kan ses som förmågan att kombinera olika språkljud till ord. Varje språk har olika 

antal språkljud och språkspecifika regler för hur ljuden får kombineras, vilket kallas för 

fonotaktiska regler (Ball, Rutter & Müller, 2010, s. 1; Garlén, 1988, s. 95). Fonologisk 

förmåga består av såväl perception som produktion av segment (Core, 2012, s. 80). I det 

svenska språket finns 18 konsonantfonem som kan förekomma i korta och långa varianter och 

nio par långa/korta vokaler, det vill säga 18 vokalfonem (Riad, 2014, s.11-12). Av de 18 



 

2 
 

konsonantfonemen kan alla utom [ŋ] finnas i initial position om de följs av en vokal 

omedelbart efter. Konsonantkombinationer i initial position kan antingen bestå av två eller av 

tre konsonanter. Alla konsonanter i svenskan förekommer i final position utom [ɕ] och [h] 

(Garlén, 1988, s. 101-103). Vid kombination av vokaler och konsonanter kan samtliga vokaler 

komma efter enkla konsonanter eller konsonantsekvenser. Det finns dock regler för vilka 

konsonanter som får följa vilka vokaler, exempelvis kan en lång vokal inte följas av [ŋ] eller 

[j] (Garlén, 1988, s. 111).  

2.2 Fonologisk utveckling  

I de flesta fall utvecklas språket utan problem hos barn, dock är utvecklingen individuell och 

det finns viss variation. Vid typisk utveckling genomgår barn olika utvecklingssteg: 

vokaljoller, stavelsejoller, ett-ordsyttranden, två-ordsyttranden och fler-ordsyttranden (Plejert 

& Samuelsson, 2012).  

Den fonologiska utvecklingen är av stor vikt för utvecklingen av andra språkliga domäner. 

Fonologi och ordförråd har ett starkt samband och den fonologiska förmågan har stor 

betydelse för barnets tidiga ordinlärning (Stoel-Gammon & Sosa, 2009, s. 238). Vilka ord 

barnet har i sitt tidiga ordförråd tycks bestämmas av vilka fonologiska förmågor barnet 

besitter (Stoel-Gammon & Sosa, 2009, s. 243). Det finns även samband mellan barnets 

utveckling av ordförråd och den grammatiska utvecklingen (Dionne, Dale, Boivin, & Plomin, 

2003). För att kunna utveckla en god grammatik krävs ett visst antal ord i ordförrådet (Cox 

Eriksson, 2014). God fonologisk och grammatisk förmåga är också nödvändigt för att barnet 

ska kunna göra sig förstått och för att undvika svårigheter med interaktion och sociala 

relationer (Nettelbladt, 2013, s. 334). 

Fonologi kan ses utifrån olika nivåer: olika fonetiska variationer skapar segment och 

segmenten kan sedan kombineras till stavelser som i sin tur kan kombineras till ord och fraser 

(Bernhardt & Stemberger, 2000, s. 17).  

2.2.1 Etablering av segment  

Redan som nyfödd kan barn producera flera olika ljud (Stoel-Gammon & Sosa, 2009, s. 239). 

Det tar dock tid och träning för att kunna förstå och använda ljuden systematiskt. Då det lilla 

barnet ska producera ord förlitar det sig mer på lexikala representationer av ord än på 

fonologiska representationer (Sosa & Stoel-Gammon, 2012). Under utvecklingen måste 

barnet också lära sig att utbyte av ett ljud i ord kan leda till en annan betydelse (Eneskär, 

1990, s. 25-26). 



 

3 
 

Parallellt med att barnet går från att använda ett-ordsyttranden till att använda 

ordkombinationer utvecklas också det fonologiska systemet. Dels förvärvar barnet fler nya 

konsonanter och barnet blir mer precist i artikulationen av redan förvärvade konsonanter. 

Barnet får också ett större utbud av ordformer. Mellan två och fem års ålder utvecklas 

ordförrådet ytterligare och fonologin blir mer vuxenlik. Vid fem års ålder har barnet etablerat 

näst intill alla konsonanter i de flesta positioner (Core, 2012, s. 82).  

Den fonologiska utvecklingen pågår upp till skolåldern (Stoel-Gammon & Sosa, 2009). De 

fonem som barnet i allmänhet etablerar sist i svenskan är [r], [s], [ɕ] och [ɧ] (Linell & 

Jennische, 1980, s. 21). Vid normering av det fonologiska testmaterialet 

LINköpingsUnderSökningen, LINUS, samlades fonologisk data in från 473 barn med typisk 

språkutveckling i åldrarna tre till sex år (Blumenthal & Lundeborg Hammarström, 2014). 

Kriterierna för att segmentet skulle ses som tillägnat var att 90% av barnen producerade 

segmentet korrekt i 90% av de tillfällen som segmentet prövades. Normeringen visade att 

fyraåriga barn hade samtliga segment etablerade utom [ɡ], [ŋ], [ʈ], [ɖ], [s], [ɕ], [ɧ] och [r]. Vid 

fem års ålder var samtliga segment etablerade förutom [s] och [r]. Segmentet [r] etablerades 

vid sex års ålder. Det enda segment som fortfarande inte var etablerat i vuxenlik form hos 

sexåringarna var [s]. I de fall [s] inte hade etablerats förekom såväl kvalitativt fonetisk 

avvikelse som substitutioner (Blumenthal & Lundeborg Hammarström, 2014). De mindre 

uttalssvårigheter som kvarstår när barnet kommit upp i skolåldern är ofta av fonetisk natur 

snarare än fonologisk (Lohmander et al., 2015; Linell & Jennische, 1980, s. 21). Senare 

förekommande uttalssvårigheter beror ofta på avvikande uttalsvanor (Linell & Jennische, 

1980, s. 21-22). 

När ett barn som har typisk språkutveckling är fyra år bör allt (100%) av det barnet säger vara 

förståeligt för utomstående. Att barnet är fullt förståeligt innebär inte att barnet kan producera 

alla segment helt vuxenlikt, dock påverkar inte de kvarstående svårigheterna begripligheten 

(Stoel-Gammon & Sosa, 2009, s. 242).  

2.2.2 Etablering av stavelsestruktur  

Konsonantkluster finns i många olika språk (McLeod, van Doorn & Reed, 2001). Studier 

kring utveckling av konsonatkluster är främst gjorda på engelsktalande barn (McLeod, van 

Doorn & Reed, 2001; Stoel-Gammon, 1987; Smit, Hand, Freilinger, Bernthal & Bird, 1990; 

Preisser, Hodson & Paden, 1988). Utvecklingen av konsonantkluster sker gradvis och det 

finns individuella skillnader att ta hänsyn till (McLeod, van Doorn & Reed, 2001). 
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Det tar lång tid för barn som har en typisk språkutveckling att förvärva konsonantkluster trots 

att de är vanligt förekommande i målspråket (Lleo & Prinz, 1996; Preisser, Hodson & Paden, 

1988; Stoel-Gammon, 1987; McLeod, van Doorn & Reed, 2001). Oftast klarar barn av att 

producera finala konsonantkluster först, medan initiala kluster kommer något senare 

(McLeod, van Doorn & Reed, 2001). Generellt etableras kluster med två konsonanter före 

kluster med tre konsonanter (McLeod, van Doorn & Reed, 2001). Etablering av 

konsonantkluster har också visats ha samband med etableringen av singelkonsonanter 

(Blumenthal & Lundeborg Hammarström, 2014). Konsonantkluster med en klusil behärskar 

barn oftast före konsonantkluster med frikativor. Hos barn som har en språkstörning orsakar 

vanligen kluster stora svårigheter (McLeod, van Doorn & Reed, 2001).  

Alla segment kan ordnas efter sonoritetsgrad, där sonoritet innebär hur vokallikt ett segment 

är. Enligt sonoritetshierarkin är det ljud som stryks vid förenkling av konsonantkluster i stort 

sett alltid det mest sonora ljudet. Kluster som innehåller [s] utgör ett undantag från 

sonoritetshierarkin då det exempelvis är vanligare att utesluta [s] i ett kluster tillsammans med 

nasal trots att nasaler har en högre grad av sonoritet än den tonlösa frikativan [s] (Bernhardt & 

Stemberger, 1997, s. 115). 

Etableringen av segment och stavelsestrukturer går i de flesta fall bra. Det finns dock en 

variation barn emellan och om det uppstår svårigheter under utvecklingen kan det leda till att 

diagnosen fonologisk språkstörning ställs efter bedömning hos logoped.  

2.3 Fonologisk språkstörning  

Diagnosen språkstörning kan sättas genom att ta hänsyn till ett flertal inklusions- och 

exklusionskriterier (Leonard, 2014, s. 14). En stor utmaning för klinikern är att reda ut 

huruvida de uppvisade svårigheterna är orsakade av språkstörning eller av någon annan 

funktionsnedsättning som har språkliga svårigheter som följd (Leonard, 2000, s. 34). Den 

närmaste internationella motsvarigheten till fonologisk språkstörning är ”speech sound 

disorder” (SSD), men det finns i nuläget ingen universell klassifikation för SSD 

(Strömbergsson, 2014). 

2.4 Insatser vid fonologisk språkstörning  

Det finns i nuläget bristfällig forskning om intervention vid språkstörning i jämförelse med 

forskning om orsak och symtom. Den forskning som finns tyder dock på att barn som har 

språkstörning behöver insatser utöver den vardagliga språkliga stimulansen (Nettelbladt, 

Håkansson & Salameh, 2007, s. 289). 
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2.4.1 Bedömning av expressiv fonologi  

Oavsett vilket teoretiskt ramverk som tillämpas i analys och interventionsplanering krävs en 

noggrann fonologisk bedömning. Till stöd för den kliniskt verksamma logopeden finns olika 

fonologiska testmaterial varav LINköpingsUnderSökningen (LINUS) är ett.  

LINUS, LINköpingsUnderSökningen, är ett fonologiskt testmaterial för barn från tre år. 

Testet har utformats vid enheten för logopedi, Linköpings universitet. Genom en rad olika 

examensarbeten i logopedi har testord och bildmaterial utprövats och det slutgiltiga testet 

normerats. Testet består av 107 fotografiska bilder (Blumenthal & Lundeborg Hammarström, 

2014), vilket valdes eftersom fotografiska bilder har visat sig vara lättare för barn att relatera 

till än till tecknade bilder (Markey, Parker & Reisch, 1983). Testet är utformat för att kunna 

presenteras på en dator eller surfplatta och bedömningsunderlaget ger data som möjliggör 

såväl en processanalys som en icke-linjär analys (Blumenthal & Lundeborg Hammarström, 

2014).  

2.4.1.1 Att mäta fonologisk förmåga  

Percentage of Consonant Correct (PCC) är ett välkänt kvantitativt mått som har utvecklats för 

att kunna mäta fonologiska svårigheter (Shriberg & Kwiatkowski, 1982). Genom att räkna 

antalet korrekt producerade konsonantfonem i rätt position och dividera det med totala antalet 

fonem i vuxet målordsuttal erhålls ett andelsmått på den expressiva fonologiska förmågan 

(Shriberg & Kwiatkowski, 1982). Utifrån PCC har bland annat Percentage Phonemes Correct 

(PPC) utvecklats (Core, 2012, s. 91). I PPC inkluderas både antalet korrekt producerade 

konsonanter och vokaler och innefattar på så sätt alla språkets fonem. Summan av de korrekt 

producerade konsonanterna och vokalerna divideras sedan med totala antalet konsonanter och 

vokaler i ett vuxet målordsuttal (Core, 2012). PPC är dock bara ett mått på antalet korrekt 

producerade fonem och säger ingenting om vilka svårigheter barnet har, vilket betyder att två 

barn kan ha samma PPC-värde men ha olika svårigheter (Shirberg, 1993). 

Vid normering av testet LINUS har fonologisk data från barn som har en typisk utveckling 

samlats in. Ett medelvärde för PCC och PVC beräknades för åldersgrupperna 3;0-3;5, 3;6-

3;12, 4;0-4;5 och 4;6-4;12 år. Genom att väga samman åldersgruppernas PCC- och PVC-mått 

kunde ett medelvärde för PPC anges för respektive åldersgrupp. Barn i åldern 3;0-3;5 fick då 

ett PPC med medelvärde på 87,5% och vid åldern 3;6-3;12 var medelvärdet 92,25%. Bland de 

äldre barnen, i 4;0-4;5 års ålder, var medelvärdet 94,90% och vid 4;6-4;12 års ålder var 

medelvärdet 95,60% (Ajanovic & Korjenic, 2014). I en engelsk studie av barns fonologiska 

utveckling mättes den fonologiska förmågan i olika åldrar med PPC. Resultatet av studien 
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visade att barnen i åldern 3;0-3;11 fick 87,54% som medelvärde på PPC. Barnen i åldern 4;0-

5;5 fick medelvärde 93,44% och den äldsta gruppen i åldern 5;6-7;0 fick 97,03% (Dodd, 

Holm, Hua & Crosbie, 2003). 

2.4.2 Fonologisk intervention  

Fonologisk intervention har visat positiv effekt på barn som har fonologisk språkstörning 

(Law, 2015). Flertalet studier visar att intensiteten är av stor betydelse. I en studie av Allen 

(2013) drogs slutsatsen att deltagande förskolebarn gjorde signifikant större framsteg om de 

erhöll behandling tre gånger per vecka jämfört med behandling en gång i veckan. Page, 

Pertile, Torresi och Hudson (1994) jämförde skillnaden mellan effekten vid intervention tre 

gånger i veckan i två veckor och intervention en gång i veckan i sex veckor. Resultatet visade 

att båda grupperna gjorde betydande framsteg, dock sågs ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna.  

2.4.2.1 Typer av intervention  

Inom fonologisk behandling finns olika typer av interventionsstilar och metoder. Metafon är 

en välkänd metod inom fonologisk intervention (Nettelbladt, 1995). I Metafon är det 

huvudsakliga syftet att öka den fonologiska medvetenheten hos barnet. Det sker genom att 

barnet får reflektera över olika ljud och dess kombinationer (Dean & Howell, 1991). Shriberg 

och Kwiatkowski (1992) jämförde olika interventionsstilar i intervention av barn som hade 

fonologisk språkstörning. Stilarna som jämfördes var träning (”drill”), träningslek (”drill 

play”), strukturerad lek och lek. Träning (“drill”) innebär att klinikern styr behandlingen 

genom träning med exempelvis eftersägningsövningar. Träningslek (“drillplay”) innebär att 

en motiverande aktivitet införs, exempelvis kortspel med bilder som innehåller det som övas 

på. Strukturerad lek innebär att träningsaktiviteterna presenterades i lek och 

interventionsstilen lek innebär att klinikern följer barnet och förde in träningen i den spontana 

leken. Studien visade att träning (“drill”) och träningslek (“drill play”) var mer effektiva och 

ändamålsenliga än strukturerad lek och lek (Shriberg & Kwiatkowski, 1982). 

2.4.2.2 Generalisering  

Att kunna generalisera är både ett viktigt och kritiskt steg för barn som får fonologisk 

intervention. Generalisering innebär att barnet för över beteenden det lärt sig i ett 

sammanhang till andra sammanhang. Det innebär exempelvis att om ett barn lär sig att säga 

[s] i ordet “sol” kommer det förmodligen att generalisera det till andra [s]-ord. Om barn inte 

generaliserade skulle det innebära att de behövde lära sig att säga [s] i alla ord var för sig 

(Bankson & Barnthal, 2004, s. 275-276).  
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Generalisering kan ske på olika nivåer: från en position till en annan, från en kontext till en 

annan, över klasser av segment, till mer komplexa lingvistiska nivåer, till ord som barnet inte 

tränat på och till andra miljöer och situationer (Bankson & Barnthal, 2004, s. 276). Alla barn 

har dock inte samma förmåga till generalisering och generaliserar inte på samma sätt 

(Bankson & Barnthal, 2004, s. 275-276).  

En viktig del i logopedens arbete är att genom bedömning kunna planera en passande 

intervention. Vilka insatser som sätts in är beroende av vilket teoretiskt ramverk som utgör 

bas för planeringen (Blumenthal & Lundeborg Hammarström, 2014). 

2.5 Teorier  

Det fonologiska systemets utveckling kan förklaras och analyseras på olika sätt beroende på 

vilken teoriförankring som utgör utgångspunkt. Den analys som görs bör kunna ge en 

förklaring till hur felen uppstår och ge information om hur avvikande svårigheterna är. 

Analysen bör också ge fingervisning kring hur intervention kan planeras (Blumenthal & 

Lundeborg Hammarström, 2014). Vid bedömning och behandling av fonologiska svårigheter 

hos barn finns olika metoder och tillvägagångssätt, varav naturlig fonologi och en icke-linjär 

fonologi är två. Naturlig fonologi har haft stort inflytande bland logopeder (Ball, Rutter & 

Müller, 2010, s. 125) och är i större utsträckning mer utforskat än icke-linjär fonologi, varför 

föreliggande studie har en icke-linjär fonologi som utgångspunkt. 

2.5.1 Icke-linjär fonologi  

Inom icke-linjär fonologi ligger fokus på den hierarkiska relationen mellan olika fonologiska 

enheter (Bernhardt & Stoel-Gammon, 1994). Ett yttrande är sammansatt av mindre 

beståndsdelar. Beståndsdelarna ingår i ett hierarkiskt system med olika nivåer, vilka är ord, 

stavelser, segment och särdrag (Bernhardt & Stemberger, 2000, s. 3). Segmenten 

kännetecknas av olika sammansättningar av särdrag, det vill säga artikulationssätt, 

artikulationsställe och förekomst av ton eller icke ton (Bernhardt & Stoel-Gammon, 1994). 

När en icke-linjär fonologisk analys utförs undersöks vilka nivåer i det hierarkiska systemet 

barnet klarar av. Beroende på vilka ord- och stavelsestrukturer barnet har förvärvat, kan 

särdragen och segmenten uppfattas och produceras olika (Bernhardt & Stoel-Gammon, 1994). 

Vid tillämpning av en icke-linjär fonologisk analys inför en intervention finns olika strategier 

för hur interventionen kan planeras. Om målsättningen är att etablera ett nytt segment görs det 

med redan etablerade stavelser och ordstrukturer. Är målsättningen att barnet ska etablera en 

ny stavelsestruktur, görs det med särdrag och segment som redan är etablerade (Bernhardt & 
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Stemberger, 2000, s. 51-52). Vissa barn kan producera två segment isolerade men inte i 

kombination med varandra, vilket kan vara ett mål med interventionen. Vissa segment kan 

också produceras i en viss ordposition men inte i andra, exempelvis kan segmentet finnas 

ordfinalt men inte initialt, vilket också kan vara ett mål som barnet kan träna på i 

interventionen. Sammanfattningsvis kan sägas att nya ord- och stavelsestrukturer övas på 

tillsammans med redan etablerade särdrag och segment samt tvärtom, det vill säga att nya 

särdrag och segment övas på i redan förvärvade ord- och stavelsestrukturer (Bernhardt & 

Stemberger, 2000, s. 52). 

Ett begränsat antal studier har gjorts för att undersöka effekten av intervention baserad på en 

icke-linjär fonologisk analys. Shoaf, Iyer och Bothe (2009) genomförde en fallstudie på ett 

barn som hade en fonologisk språkstörning och som inte hade svarat väl på tidigare 

fonologisk intervention. Den tidigare interventionen hade fokuserat på att eliminera befintliga 

fonologiska processer såsom klusilering och klusterreduktion. När en intervention baserad på 

en icke-linjär fonologisk analys introducerades fick barnet en förbättrad produktion av både 

enskilda segment som behandlats och av icke-behandlade segment. Även förståeligheten för 

utomstående förbättrades. Interventionen utifrån det icke-linjära tillvägagångssättet 

resulterade i snabbare och mer omfattande effekt än den tidigare interventionen. 

I andra fallstudier av intervention baserad på en icke-linjär fonologisk analys visade resultaten 

att interventionen gav större effekt på etableringen av stavelsestruktur än etableringen av 

enskilda segment (Bernhard, 1990; Bernhardt, Bopp, Daudlin, Edwards & Wastie, 2010, s. 

321). De forskare som har studerat effekten av intervention utifrån icke-linjär fonologisk 

analys förespråkar att ramverket med fördel kan användas för att uppnå önskade mål med 

fonologisk intervention (Bernhardt, 1990; Bernhardt, Bopp, Daudlin, Edwards & Wastie, 

2010, s. 321). 

Det föreligger få svenska interventionsstudier av barn som har fonologiska svårigheter, varför 

en ökad kunskap är önskvärd och motiverar föreliggande studie.  

3. Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att utvärdera effekten av intervention baserad på en icke-

linjär fonologisk analys på tre barn i fyra-årsåldern som har en fonologisk språkstörning.  

3.1 Frågeställningar  

 Har en intervention baserad på en icke-linjär fonologisk analys någon effekt på barn 
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som har fonologisk språkstörning och i så fall vilken?  

 Hur stor är den eventuella effekten av interventionen?  

 Hur upplever vårdnadshavare till deltagande barn interventionen?  

4. Metod 

4.1 Urval  

Föreliggande studie har genomförts i en stad i sydöstra Sverige. Chefslogopeder i det aktuella 

området kontaktades via mail med ett informationsbrev om studien och en förfrågan om 

deltagande (se bilaga 1). Chefslogopederna vidarebefordrade mailet till berörda logopeder. De 

logopeder som samtyckte till deltagande kontaktade vårdnadshavare till för studien lämpliga 

barn. Vårdnadshavare som tackade ja till deltagande, eller som ville ha mer information om 

studien, gav sitt tillstånd att logopeden lämnade ut deras kontaktuppgifter till författarna. 

Informationsbrev inklusive samtyckesblankett (se bilaga 2 och 3) skickades per post till de 

vårdnadshavare som hade visat intresse för att låta sina barn delta i studien. Vårdnadshavarna 

kontaktades även via telefon av författarna för att de skulle få möjlighet att ställa ytterligare 

frågor om vad deltagande skulle innebära för dem och deras barn samt för att eventuellt boka 

in ett första besök.  

4.2 Inklusions- och exklusionskriterier  

Inklusionskriterier för deltagande i studien var att deltagarna skulle vara över 3;0 år och ha 

fått diagnosen fonologisk språkstörning av en legitimerad logoped, men ännu inte ha påbörjat 

någon behandling. Exklusionskriterier för deltagande i studien var förekomst av 

hörselnedsättning och/eller misstanke om neuropsykiatrisk diagnos. Deltagarnas 

vårdnadshavare fick genom påståenden på samtyckesblanketten ange om barnen uppfyllde 

angivna inklusions- och exklusionskriterier för studien (se bilaga 3).  

4.3 Deltagare 

Tre barn, två pojkar och en flicka, i åldrarna 4;3-4;4 år, deltog i studien (se tabell 1). De hade 

fått diagnosen fonologisk språkstörning efter utredning av logoped.  
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Tabell 1. Översikt över deltagare. 

 

 

4.4 Material och genomförande  

4.4.1 Studiedesign   

Föreliggande studie är en multipel fallstudie. I en multipel fallstudie fokuseras såväl på de 

enskilda fallen som på de samlade resultaten från samtliga ingående fall. De individuella 

fallen som ingår i multipla fallstudier har något gemensamt, exempelvis har samma specifika 

diagnos (Stake, 2006 s. 1-2).   

4.4.2 Baslinjemätningar  

Före interventionsstart gjordes tre baslinjemätningar med cirka tre veckors mellanrum (se 

tabell 2). Baslinjemätningarna gjordes genom bedömning av deltagarnas expressiva 

fonologiska förmåga med den långa versionen av testet LINUS, som presenterades via en 

laptop. Bedömningarna utfördes i avskilda rum på det lokala universitetet och ljudinspelades 

med en Microtrack II (M-Audio) med mikrofonen placerad på cirka 40 centimeters avstånd 

från deltagaren. Varje tillfälle för baslinjemätning tog cirka 20-30 minuter. I rummet befann 

sig förutom deltagaren, en vårdnadshavare och de två författarna. Bedömningen genomfördes 

av en av författarna och den andra skötte ljudinspelningen. Samtliga bedömningar 

transkriberades halvsnävt med hjälp av det internationella fonetiska alfabetet (International 

Phonetic Association, 2015) av båda författarna individuellt, delvis under testningens gång 

men framför allt genom att lyssna på inspelningarna i efterhand.  

4.4.3 Behandling  

Efter avslutad baslinjemätning gjordes en grundläggande genomgång av samtliga 

transkriptioner och individuella behandlingsplaner upprättades för de deltagande barnen.  

Behandlingen startade vecka 3, 2017 och gavs en gång i veckan under fem veckor, cirka 40 

minuter per gång (se tabell 2). Behandlingen ägde rum på olika platser utifrån vad som 

passade barnens vårdnadshavare bäst, antingen i avskilt rum på det lokala universitetet, 

Kodnamn Ålder vid studiens start  

Otto 4;3 år   

Kalle 4;3 år  

Lisa 4;4 år  
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hemma hos deltagaren eller på deltagarens förskola. Platsen kunde variera mellan tillfällena 

för respektive deltagare. Då behandling ägde rum på förskola skedde det i ett avskilt rum där 

enbart författarna och deltagaren vistades. Vid behandling i hemmet var deltagaren, en 

vårdnadshavare och författarna i rummet. För att undvika att personlighetsfaktorer skulle 

påverka resultatet turades författarna om att vara testledare och ledare för behandling 

varannan gång för varje deltagare. Den författare som inte var ledare för behandlingstillfället 

förde anteckningar som var till nytta för kommande behandlingstillfällen. Efter varje 

behandlingstillfälle gavs en hemläxa till respektive deltagare bestående av fem bilder som 

illustrerade ord med de segment eller kluster som utgjorde mål för interventionen. 

Vårdnadshavarna instruerades att öva på orden med det barnet genom att be det att repetera 

dem tre tillfällen per dag fram tills nästa behandlingstillfälle.  

Tabell 2. Översikt över datainsamlingen med tidpunkter för baslinjemätningar (BLM), behandlingstillfällen (BT) 

och uppföljande mätningar (UM). 

 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 

Vecka 1       BT 2   

Vecka 2      BT 3   

Vecka 3     BLM 3  BT 4 UM 2 

Vecka 4 BLM 1 BLM 2 BT 1 BT 5 

UM 1 

  

 

Behandlingen gick till på samma sätt avseende ungefärlig tidsåtgång och typ av behandling 

för alla deltagare men med fokus på olika fonologiska svårigheter. Den typ av behandling som 

användes i föreliggande studie var av blandat slag med inspiration av typen träningslek (“drill 

play”) och Metafon. Själva behandlingen genomfördes med särskilt framtagna spel, 

exempelvis “memory” och “finns i sjön”. Spelen bestod av bilder på ord som innehöll de 

segment eller kluster som innefattades i behandlingen. I vissa fall var det spel med minimala 

par och i andra fall spel med enbart bilder på ord som innehöll det segment/kluster som var i 

fokus. Interventionsperioden började med en sorteringslek med minimala par för att 
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kontrollera deltagarnas perceptuella uppfattning av segmentet som innefattades i 

interventionen. Vidare uppmanades deltagarna i spelen säga vad det var på bilderna och fick 

upprepade gånger påminnelser om det segment eller kluster som övades på. I vissa fall fick de 

säga orden flera gånger, antingen med enbart påminnelse om segmentet/klustret eller genom 

eftersägning. Det individuellt utformade träningsmaterialet skapades av författarna med 

utgångspunkt från bilder som hämtades på www.bildstod.se. I största möjliga mån försökte 

ord som förekommer i LINUS att undvikas, men vid fåtal tillfällen förekom vissa ord i 

behandlingen.  

4.4.4 Uppföljande mätningar 

Efter avslutad behandling påbörjades en ny bedömningsperiod med två uppföljande mätningar 

med testet LINUS, för att ta reda på om behandlingen hade givit effekt. Den första 

uppföljande mätningen gjordes direkt efter avslutad behandling och den andra uppföljande 

mätningen gjordes cirka tre veckor därefter. De uppföljande mätningarna gick till på samma 

sätt som vid baslinjemätningarna.  

4.4.5 Utvärdering  

I samband med den sista uppföljande mätningen fick vårdnadshavarna till de deltagande 

barnen fylla i en utvärdering med tre frågor. Med hjälp av VA-skalor (100 millimeter långa) 

fick de skatta huruvida de uppfattade interventionen som värdefull, om de upplevde att 

behandlingen hade givit resultat och hur de upplevde att barnet hade tyckt att behandlingen 

varit. Det fanns även utrymme för fria kommentarer (se bilaga 4).  

4.5 Bearbetning och analys  

4.5.1 Bearbetning  

Samtliga bedömningar transkriberades fonetiskt av båda författarna individuellt enligt 

International Phonetic Association (IPA) (International Phonetic Association, 2015). Utifrån 

transkriptionerna gjordes en analys av vilka segment och stavelsestrukturer som deltagarna 

hade etablerade och vilka som saknades och som var rimliga att ha som målstrukturer i 

interventionen. 

4.5.2 Analys  

4.5.2.1 Korrekt producerade segment och kluster 

För att ta reda på om det hade skett en ökad produktion av de övade segmenten och/eller 

klustren beräknades antalet förekomster av målformerna i LINUS. En beräkning gjordes 

sedan över hur många gånger varje deltagare producerade målformerna rätt vid varje 

http://www.bildstod.se/
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baslinjemätning och uppföljande mätning. Ett medelvärde av antalet rätt producerade 

målformer räknades sedan ut för baslinjemätningarna och de uppföljande mätningarna. 

Förändringarna beräknades sedan med medelvärdena av baslinjemätningarna och de 

uppföljande mätningarna som grund.  

4.5.2.2 PPC 

En kvantifiering av deltagarens fonologiska förmåga gjordes genom att beräkna PPC. 

Beräkningen skedde genom att deltagarnas antal korrekt producerade fonem i varje ord i 

LINUS räknades och dividerades sedan med det totala antalet fonem utifrån ett vuxenlikt tal. 

Medelvärde och standardavvikelse beräknades sedan för varje baslinjemätning och 

uppföljande mätning för respektive deltagare.  

4.5.3 Statistisk analys 

Alla statistiska beräkningar gjordes i IMB SPSS Statistics 24. Deskriptiv statistik användes 

för bearbetning av PPC-värdena och för antalet korrekt producerade målformer. Analytisk 

statistik användes vid beräkning av graden av tillförlitlighet i förändringarna efter behandling 

med Reliable Change Index.  

Interbedömarreliabiliteten mellan de två författarna räknades ut på de enskilda 

transkriberingarna och uträkningarna av PPC från en slumpmässigt utvald bedömning. 

Beräkningen av interbedömarreliabiliteten gjordes genom en korrelationsanalys med 

Pearson´s produktmomentkorrelation. För bedömning av korrelationens styrka användes en 

skala från Chan (2003); 0,0-0,03 innebär att korrelationen är svag, 0,6-0,8 är moderat/stark 

och 0,8-1,0 är mycket stark.  

4.5.3.1 Reliable Change Index, RCI  

Genom att räkna ut Reliable Change Index (RCI) kan antaganden göras om en förändring är 

statistiskt tillförlitlig eller slumpmässig. Enligt metoden innebär ett index som överstiger 1,96 

att en uppmätt förändring inte är beroende av slumpen (Jacobson & Truax, 1991). Vid 

beräkningen av respektive deltagares RCI subtraheras ett medelvärde av PPC för samtliga 

baslinjemätningar från ett medelvärde av PPC för uppföljande mätningar. Summan divideras 

sedan med mätfelet som beräknas enligt formel 1 (se figur 1). 

För att uppskatta spridningen i mätmetoden räknades en standardavvikelse ut. Beräkningen 

grundades på PPC-värdena för samtliga deltagares baslinjemätningar. 
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Beräkning av mätfelet skedde genom att multiplicera standardavvikelsen för mätningen, det 

vill säga den som har räknats ut på samtliga deltagarnas PPC på baslinjemätningarna, med 

roten ur 1-reliabiliteten (interbedömarreliabiliteten som tidigare beräknats, se stycke 4.5.3). 

Mätfelet syftar på saker som påverkar mätningen som inte har att göra med det som vill 

mätas. Dessa fel kan vara systematiska och bero på exempelvis mätutrustning eller så kan de 

vara slumpmässiga (se figur 2). 

𝑃𝑜ä𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑑 𝑈𝑀 − 𝑝𝑜ä𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑑 𝐵𝐿𝑀

𝑚ä𝑡𝑓𝑒𝑙 𝑓ö𝑟 𝑚ä𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛
 

Figur 1. Formel för beräkning av Reliable Change Index. 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑓ö𝑟 𝑚ä𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 ×  √1 − 𝑟𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 

Figur 2. Formel för beräkning av mätfel. 

4.6 Etiska överväganden  

Vårdnadshavare till de deltagande barnen fick skriftlig information om studien (se bilaga 2) 

och samtyckesblankett (se bilaga 3) hemskickade. Av informationsbrevet framgick det att de 

när som helst under studiens gång fick avbryta deltagande utan att uppge anledning. Genom 

samtyckesblanketten gavs skriftligt samtycke till deltagande i studien. För att så långt som 

möjligt bevara deltagarnas anonymitet tilldelades de kodnamn som användes på testblanketter 

och inspelningar. Kodnamnen förvarades under pågående studie i ett separat dokument på en 

lösenordsskyddad dator, likaså all data. Testblanketter förvarades inlåsta.  

Eftersom studien har få deltagare kan inte resultaten presenteras på gruppnivå, men med hjälp 

av kodnamnen kan deltagarnas anonymitet bevaras för läsare som inte känner barnen. 

Deltagarnas vårdnadshavare och ansvarig logoped kan dock eventuellt identifiera de 

deltagande barnen utifrån beskrivning av deras svårigheter.  

Efter avslutad studie sparas materialet på logopedprogrammet i Linköping i minst fem år och 

kan eventuellt komma att användas i framtida forskning, vilket vårdnadshavare till de 

deltagande barnen var informerade om.  
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5. Resultat 

5.1 Resultat från baslinjemätningen  

5.1.1 Otto  

Otto hade vid baslinjemätningarna övervägande problem på segmentnivå då han substituerade 

frikativorna [s], [f], [ɕ], [ɧ], [ʂ] med [t] i samtliga positioner. Likvidan [r] försvagades i 

samtliga positioner till [j] och en framflyttning skedde av samtliga supradentaler. Alla vokaler 

producerades korrekt. Otto hade majoriteten av konsonantkombinationerna etablerade. Han 

kunde inleda med VC-stavelse och producera samtliga ord med pretoniska stavelser korrekt. 

Enstaka metates uppvisades.  

5.1.2 Kalle  

Kalle hade vid baslinjemätningarna genomgående problem på segmentnivå då han 

substituerade frikativorna [ɕ], [ɧ] och [ʂ] med [s] i samtliga positioner. Vad gäller kluster 

vållade [s]-kluster svårigheter i stavelseinitiala och -finala positioner. Utöver det producerades 

flertalet konsonantkombinationer korrekt. Klusiler, nasaler, approximanter, supradentaler och 

vokaler producerades korrekt. Kalle kunde inleda med VC-stavelse och producerade 

pretoniska stavelser korrekt i initial position. Endast en assimilation vid BLM 1 noterades och 

enstaka metates uppvisades.  

5.1.3 Lisa  

Lisa hade vid baslinjemätningarna övervägande problem på segmentnivå då hon substituerade 

samtliga likvidor med [j] i samtliga positioner. Av frikativorna substituerades [ɕ], [ɧ] och [ʂ] 

med [s] i samtliga positioner. Klusiler, nasaler och approximanter producerades korrekt i 

samtliga positioner. Vad gäller konsonantkombinationer hade hon enbart en korrekt 

producerad konsonantkombination i initial position och fem i final position. Hon kunde inleda 

med VC-stavelser och producerade samtliga pretoniska stavelser korrekt i initial position. Ett 

par assimilationer förekom. 

Efter analys av baslinjemätningarna för varje deltagare avgjordes vilka segment och stavelser 

som skulle ingå i de individuella behandlingsplanerna (se tabell 3).  
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Tabell 3. Översikt över deltagare och de svårigheter som fokuserades i interventionen. 

 Ålder vid start  Segment  Stavelser  

Otto 4;3 år [f], [s] - 

Kalle 4;3 år [ɕ], [r] Kluster m. [s] 

Lisa 4;4 år [l] Kluster m. nasal 

 

5.2 Resultat efter behandling  

5.2.1 Korrekt producerade segment och kluster  

5.2.1.1 Otto   

Vid behandling av Ottos fonologiska svårigheter låg fokus på segmenten [f] och [s]. I 

bedömningsmaterialet LINUS förekommer [f] i åtta ord och [s] i sju ord. Otto producerade 

vid BLM 1 [f] korrekt en gång och [s] korrekt noll gånger. Vid BLM 2 producerades [f] 

korrekt i tre ord och [s] korrekt i noll ord och vid BLM 3 producerades [f] korrekt tre gånger 

och [s] noll gånger. Vid UM 1 producerade Otto [f] korrekt tre gånger och [s] en gång och vid 

UM 2 producerade han [f] korrekt i tre ord och [s] i noll ord. Det innebar en genomsnittlig 

ökning av antalet rätt producerade målformer i 1,17 ord (7,78%), se tabell 4.  

5.2.1.2 Kalle 

Kalles behandling fokuserades på segmenten [ɕ] och [r] samt på kluster med [s] i samtliga 

positioner. Även [r] introducerades, dock räknades det inte med i resultatet eftersom 

segmentet introducerades först vid det sista behandlingstillfället. I LINUS förekommer 

nämnda segment i fyra ord och kluster med [s] förekommer i 16 ord. Kalle producerade vid 

BLM 1 inga av det övade segmentet eller klustret korrekt. Vid BLM 2 producerades det övade 

segmentet korrekt noll gånger och det övade klustret producerades korrekt vid sex tillfällen 

och vid BLM 3 producerades det övade segmentet korrekt noll gånger och det övade klustret 

producerades korrekt tre gånger. Vid UM 1 producerades det övade segmentet korrekt fyra 

gånger och det övade klustret producerades korrekt vid tolv tillfällen och vid UM 2 

producerades det övade segmentet korrekt två gånger och det övade klustret producerades 

korrekt vid 13 tillfällen. Kalle visade en genomsnittlig total ökning på korrekt producerade 

målformer av det övade segmentet och klustret i 12,5 ord (62,5%) där antalet korrekt 

producerade [s]-kluster ökade med 9,5 ord (47,5%) och antalet korrekt producerade segment 

ökade med tre ord (15%), se tabell 4. 
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5.2.1.3 Lisa  

Lisas behandling fokuserades på segmentet [l] och kluster med nasal. I LINUS förekommer 

[l] i tio ord och kluster med nasal förekommer i fyra ord. Lisa producerade vid BLM 1 två ord 

med det övade segmentet korrekt och noll ord med det övade klustret korrekt. Vid BLM 2 

producerades det övade segmentet korrekt två gånger men det kluster som övats på 

producerades inte korrekt någon gång. BLM 3 visade att det segment som övats på 

producerades korrekt en gång och det kluster som övats på producerades korrekt noll gånger. 

Vid UM 1 producerades det övade segmentet korrekt en gång och det övade klustret tre 

gånger. Vid UM 2 producerades det övade segmentet korrekt noll gånger och klustret tre 

gånger. Lisa gjorde en total förbättring av korrekt producerade målformer av det övade 

segmentet och klustret med 1,83 ord (13,09%). Förbättringen bestod av en ökning med tre ord 

(21,42%) med rätt producerade kluster och en sänkning av den korrekta produktionen av 

segment med -1,17 ord (8,33%), se tabell 4.  

 

Tabell 4. Översikt över korrekt producerade segment och kluster av totalt antal möjliga (uttryckt i %). 

 

*Behandlingen av Otto fokuserade inte på kluster. 

5.2.2. PPC 

Efter varje bedömning räknades det aktuella PPC-värdet ut för alla ord för respektive barn vid 

LINUS-testningen. Ett sammanlagt medelvärde och spridningsmått på ordnivå togs sedan ut 

för respektive deltagare och bedömning  (se tabell 5, figur 3) 

Tabell 5. Översikt över medelvärde av PPC på ordnivå för varje deltagare vid de tre baslinjemätningarna (BLM 

1-3) och vid de två uppföljande mätningarna (UM 1-2). 
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Figur 3. Översikt över förändringen av PPC på ordnivå för varje deltagare vid de tre baslinjemätningarna (BLM 

1-3) och vid de två uppföljande mätningarna (UM 1-2).  

5.2.3 Interbedömarreliabilitet 

Vid beräkning av interbedömarreliabiliteten erhölls ett signifikant starkt samband mellan 

bedömarnas transkriptioner (r=0,98, p<0,001).  

5.2.4 Reliable Change Index, RCI 

Standardavvikelsen räknades ut för att uppskatta spridningen i mätmetoden. Uträkningen 

gjordes med hjälp av SPSS på deltagarnas samtliga baslinjemätningar. Standardavvikelsen 

visade sig vara 4,7%. 

Med hjälp av standardavvikelsen (4,7%) och interbedömarreliabiliteten (0,98) räknades 

mätfelet ut som visade sig vara 0,66% (se figur 1). 

Ett individuellt förändringsindex beräknades för varje deltagare med hjälp av formeln för 

beräkning av Reliable Change Index (se figur 2) och tolkades utifrån förändringsindexet på 

RCI (1,96) för att se om den individuella förändringen var reliabel (se tabell 6). Samtliga 

deltagare uppvisade en reliabel förändring då de erhöll förändringsindex >1,96. 
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Tabell 6. Översikt över förändringsindex i procent hos samtliga deltagare. 

Deltagare Förändringsindex 

Otto 6,36 

Kalle 11,02 

Lisa 4,70 

 

5.2.5 Vårdnadshavarnas utvärderingar   

Utifrån utvärderingen skattade vårdnadshavarna högt (medelvärde 96,3 mm) på frågan som 

berörde huruvida de hade upplevt att insatserna hade varit värdefulla. Vårdnadshavarna 

beskrev i text att de uppskattade behandlingen barnen fått, men att det hade varit svårt att 

träna hemma. De beskrev även att de upplevde det som värdefullt att behandlingen kunde ske 

i hemmet och på förskolan, vilket har underlättat mycket för dem. En av vårdnadshavarna 

beskrev att insatserna gjorde att barnet lättare blev förstådd av utomstående, vilket medförde 

att barnet blev säkrare i sin verbala kommunikation (se tabell 7).  

På fråga två om huruvida vårdnadshavarna upplevde att barnets tal hade förbättrats beskrev 

samtliga vårdnadshavare att de upplevde att språket hade förbättrats i olika grad, dock 

upplevde de att barnen hade svårt att generalisera det till spontantalet. Skattningen på frågan 

uppmättes till ett medelvärde på 76,7 mm (se tabell 7). 

Den tredje frågan handlade om hur vårdnadshavarna upplevde att barnen har tyckt att 

behandlingen har varit. Samtliga vårdnadshavare skattade högt på denna fråga då medelvärdet 

för skattningen uppmättes till 89,3 mm. De beskrev även i egen text att barnen har tyckt att 

det har varit roligt att få komma och träna (se tabell 7).  

Tabell 7. Översikt över medelvärdet på vårdnadshavarnas svar på frågeformuläret i mm. 

Fråga  1. Insatsernas 

värde 

2. Förbättring av 

talet  

3. Deltagande barns 

attityd till besöken  

mm VAS 96,3 76,7 89,3 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Material och genomförande  

LINUS är utformat för att möjliggöra en icke-linjär fonologisk analys, vilket var en av 

förutsättningarna i föreliggande studie. Det i kombination med att bedömningsmaterialet kan 

presenteras på en surfplatta eller laptop samt att det innehåller fotografiska bilder motiverar 

valet.  

Behandlingen som gavs var av typen Metafon och träningslek (“drill play”), vilket innebar att 

det har införts en motiverande aktivitet, som i detta fall har varit spel i form av exempelvis 

“memory” och “finns i sjön”. Det är inte säkert att just denna interventionsstil passar alla 

deltagande barn i studien, vilket kan ha påverkat resultatet av behandlingen. Barn fungerar 

inte på samma sätt och aktiviteter kan vara olika motiverande, vilket kan leda till skilda 

resultat för olika barn. Under behandlingsperioden upplevdes dock deltagarna finna 

interventionsstilen som stimulerande. 

Vårdnadshavarna fick fylla i utvärderingarna i samband med den sista uppföljande mätningen. 

Utvärderingen lämnades sedan in i slutet av besöket, vilket innebär att utvärderingen inte 

kunde hållas helt anonym. Samtliga vårdnadshavare angav även barnens namn i den fria 

texten vilket även det medförde att utvärderingen inte blev anonym. Författarna var 

närvarande under tiden vårdnadshavarna fyllde i utvärderingen, vilket är något som kan ha 

påverkat hur vårdnadshavarna svarade på de olika frågorna. Eftersom vårdnadshavarna var 

positiva till medverkande i studien skulle det även kunna speglas i deras inställning till 

resultatet, då det ofta finns en positiv inställning till sina egna val. På så sätt skulle det kunna 

ha påverkat bevarandet av utvärderingen.  

6.1.2 Bearbetning och analys  

6.1.2.1 Bearbetning  

Författarna transkriberade deltagarnas yttrande dels under testningen men även via det 

inspelade materialet för att säkerhetsställa transkriptionerna. Eftersom bedömningen inte 

videoinspelades försvann en förutsättning för en korrekt transkribering och kunde därigenom 

påverka resultatet på transkriptionen (Ball & Lowry, 2001, s. 21). Då författarna redan innan 

bedömningen var bekanta med de önskade målorden fanns även risk att transkriptionerna 

färgades av författarnas egna fonologiska system (Ball, 2008). Den höga 
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interbedömarreliabiliteten visade dock att transkriptionerna med hög trovärdighet speglade det 

verkliga resultatet.  

6.1.2.2 Analys  

Vid analys av Lisas resultat vad gäller etablering av det övade segmentet [l] sågs en 

minskning på 1,17 ord. Vad som orsakat denna minskning är svårt att bedöma. Vid Lisas 

baslinjemätning producerades segmentet korrekt i vissa av orden, vilket kan vara av ren 

slump. Dagsform är också en faktor som skulle kunna vara avgörande vid de uppföljande 

mätningarna och kan ha lett till ett sämre resultat. Segmentet som Lisa övat på är [l] och det 

förekommer i tio ord i testet LINUS. Som bäst producerade Lisa [l] rätt två av tio gånger, 

vilket var vid BLM 1 och 2 och som sämst producerade hon det noll av tio gånger, vilket var 

vid UM 2. Det rör sig inte om en särskilt stor skillnad när antalet ord betraktas och på så sätt 

kan skillnaden antas bero på dagsform eller liknande. Eventuellt skulle Lisa behövt fler 

behandlingstillfällen eller ett annat tillvägagångssätt för att uppnå bättre resultat av 

behandlingsperioden.  

Vid analys av resultatet är det viktigt att beakta att PPC enbart ger information om andelen 

korrekt producerade fonem och därmed inte ger information om exakt vilken typ av avvikelse 

som talaren gör. På så sätt kan olika deltagare få samma PPC-värde men ändå ha olika grad av 

fonologiska svårigheter (Shriberg, 1993). Då PPC har räknats ut har samtliga fonem 

inkluderats. Ingen hänsyn har tagits till att de deltagande barnen är i 4-års åldern och inte fullt 

ut förväntas behärska [r], [s], [ɕ] och [ɧ] (Blumenthal & Lundeborg Hammarström, 2014).  

6.1.2.3 RCI  

Vid analys av resultatet syns reliabla förändringar hos samtliga deltagare. För att kunna anta 

detta utgår beräkningarna av RCI från antagandet att reliabiliteten är en pålitlig skattning med 

utgångspunkt från överensstämmelsen mellan författarnas bedömningar. Vid beräkning av 

standardavvikelsen användes PPC-värdet för samtliga bedömningarna från 

baslinjemätningarna för samtliga deltagare för att få en uppskattad spridning på mätmetoden. 

Bedömningarna vid varje baslinjemätning utgår från ett högt antal mätpunkter (548 fonem) 

och kan därför anses generera stabila resultat.  

Deltagarna fick genom beräkning av RCI varierade förändringsindex. Beräkningarna 

baserades på deltagarnas PPC, vilket kan problematiseras då PPC enbart är ett mått på antal 

korrekt producerade fonem och inte säger någonting om vilka typer av svårighet barnen 

besitter (Shirberg, 1993). Om någon av deltagarna har ändrat sitt uttal av den övade 
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målformen mot ett mer vuxenlikt uttal men fortfarande besitter vissa svårigheter med 

målformen syns inte det på PPC-beräkningen då enbart ett helt korrekt producerat segment 

ger poäng. På så sätt skulle deltagarna kunna förbättra sitt uttal utan att det syns på 

förändringsindexet.    

6.2 Resultatdiskussion  

6.2.1 Planering av behandling  

Efter analysen av resultaten för respektive deltagare vid baslinjemätningarna bestämdes att 

interventionen skulle fokusera på det som gjorde dem mest svårförståeliga för omgivningen. 

På så sätt kunde vissa utvalda målformer vara sådant som barn i deltagarnas ålder inte 

behöver ha etablerat, exempelvis [s], [ɕ] och [r] (Blumenthal & Lundeborg Hammarström, 

2014). Exempelvis var Kalles enda svårigheter på segmentnivå [ɕ] och [r], vilka är segment 

som han inte behöver kunna vid sin ålder, men som gjorde honom svårförståelig för 

omgivningen och därigenom motiverade valet.  

6.2.2 Korrekt producerade segment och kluster  

Vid analys av korrekt produktion av övade segment och kluster kan en total ökning ses. Den 

största ökningen hos deltagarna ses vid korrekt produktion av kluster, vilket även är i linje 

med tidigare gjorda studier (Bernhard, 1990; Bernhardt, Bopp, Daudlin, Edwards & Wastie, 

2010, s. 321). Det tyder på att intervention baserad på en icke-linjär analys ger snabbare 

resultat vid övning av kluster än vid övning av segment. Vad det beror på är dock svårt att 

avgöra. Samtliga deltagare hade en högre procentuell ökning på de övade målformerna i 

jämförelse med den totala ökningen, vilket tyder på att behandlingen gav effekt på samtliga 

målformer. 

Sammanfattningsvis kan sägas att behandlingen gav positiv effekt på deltagarnas expressiva 

fonologiska förmåga, vilket är i linje med tidigare studie som visat att barn som har en 

fonologisk språkstörning har haft nytta av fonologisk intervention (Law, 2015). Deltagarna 

har uppvisat en förbättring av övade segmenten och/eller kluster men uppvisade även en 

förbättring av fonologin generellt, vilket också har rapporteras i studien av exempelvis Shoaf, 

Iyer och Bothe (2009) som undersökt huruvida icke-linjär fonologisk analys gett effekt. Det är 

dock viktigt att ha i åtanke att de fonologiska förbättringar som skett har varit i varierande 

grad och att samtliga deltagare inte gjort lika stora förbättringar.  
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6.2.3 PPC 

Samtliga deltagare fick ett högre PPC efter behandlingsperioden, vilket tyder på att den 

behandling de erhöll gav resultat. Förbättringen var dock inte lika hög för alla deltagare. 

Deltagarna i föreliggande studie fick också ett förändringsindex som låg över 1,96 vid 

beräkning av RCI, vilket visar att den förändring som skett inte är slumpmässig utan reliabel. 

Samtliga deltagare hade efter behandling dock ett PPC som var under medelvärdet för barn 

som har en typisk utveckling i åldern 4;0-4;5 och 4;6-4;11 (Ajanovic & Korjenic, 2014). Det 

innebär att behandlingen inte gav tillräcklig effekt för att uppnå samma språkliga nivå som 

barn som har en typisk utveckling, varför ytterligare behandling är motiverad. 

Det kan vara problematiskt att avgöra huruvida en förbättring som noteras kan relateras till 

given behandling eftersom språket hos barn som har en språkstörning utvecklas spontant 

(Bishop, 1997, s. 34-35). Studiedesignen med tre baslinjemätningar med förhållandevis 

likartade resultat talade för att samtliga deltagare gjorde en marginell förbättring då de 

förbättrade PPC med respektive 0,24%, 0,36% och 3,83% (1-21 av 548 fonem) från första till 

sista baslinjemätningen. Från sista baslinjemätningen till den sista uppföljande mätningen 

ökade samtliga deltagare med respektive 2,09%, 3,45% och 4,61% totalt (11-25 av 548 

fonem). Förbättringen är större än den som skedde under baslinjemätningarna, vilket tyder på 

att förbättringen kan relateras till den givna behandlingen.  

Samtliga deltagare kunde vid de sista behandlingstillfällena producera de segment och kluster 

som behandlingen hade fokuserat på. I spontantal och vid uppföljande mätningar återföll de 

dock ofta tillbaka i gamla mönster. Det tyder på att de ännu inte hade generaliserat det som de 

övat på i behandlingen till andra positioner, ord och situationer (Bankson & Barnthal, 2004, s. 

275-276). Eftersom det inte hade skett en fullständig generalisering ledde det till att gamla 

mönster många gånger sågs vid de uppföljande mätningarna, vilket i sin tur ledde till ett lägre 

PPC för deltagarna. I en studie av Dean och Howell (1991) visades att det behövs väsentligt 

fler tillfällen än fem för att eliminera en fonologisk process. Enligt Page, Pertile, Torresi och 

Hudson (1994) fanns ingen skillnad i effekten mellan intervention tre gånger/veckan i två 

veckor (högintensiv) och intervention en gång/veckan i sex veckor (lågintensiv). För att 

deltagarna i föreliggande studie skulle ha generaliserat skulle det eventuellt ha behövts 

intervention med både högre intensitet och längre behandlingsperiod.  

En annan aspekt som kunnat påverka deltagarnas enskilda resultat är huruvida de har övat 

hemma och i vilken utsträckning. Eventuellt skulle samband mellan gott resultat och mycket 

träning hemma kunna kopplas samman. Det ställdes dock inga krav på att deltagarna skulle 
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träna hemma mer än den hemläxa de fått. Hur mycket vårdnadshavarna hade tränat med 

barnen hemma framgick inte i utvärderingen och är därför svårt att spekulera kring. För att 

undersöka hur mycket deltagarna tränade hemma hade hemträningen kunnat läggas upp 

annorlunda. Vårdnadshavarna kunde tillsammans med de deltagande barnen fått fylla i ett 

schema varje gång de tränat. På så sätt hade slutsatser kunnat dras angående huruvida 

hemträningen påverkat resultatet eller inte.  

6.2.4 Utvärdering 

Vid analys av vårdnadshavarnas utvärdering kan inget samband ses mellan vårdnadshavarnas 

skattning och barnens prestation vid de uppföljande mätningarna, vilket kan bero på olika 

faktorer. Vid utvärderingstillfället skulle vårdnadshavarna kunna utgå från vad de noterat 

under behandlingstillfällena, där barnen ofta klarade att producera de övade målformerna och 

därigenom skatta högre än vad som visats vid de uppföljande mätningarna. De kan också ha 

utgått från vad behandlingen hade givit som helhet, till exempel att barnen kände sig mer 

trygga i sin verbala kommunikation och inte specifikt tänkte på de segment och kluster som 

ingått i behandlingen. En annan påverkande faktor skulle kunna vara att vårdnadshavarna 

fyllde i utvärderingen samtidigt som författarna till studien var närvarande i rummet och 

därigenom inte gav en helt opartisk skattning. Som helhet har de skattat högt på samtliga 

frågor och god respons har givits i den fria texten, vilket indikerar att behandlingen har varit 

uppskattad och värdefull för både vårdnadshavare och de deltagande barnen. 

För att kunna utvärdera behandlingen på ett mer trovärdigt sätt hade vårdnadshavarna kunnat 

få fylla i en utvärdering innan interventionens start där de fått skatta barnets tal. På så sätt 

hade starkare slutsatser kunnat dras om huruvida interventionen gett effekt på talet eller inte 

utifrån vårdnadshavarnas perceptuella uppfattning. Ett annat sätt att utvärdera insatserna hade 

kunnat vara att låta någon utomstående få lyssna på en bedömning med LINUS innan 

interventionsstart och skatta förståeligheten, för att sedan få lyssnat på en bedömning efter 

interventionen och skatta förståeligheten utifrån den. Ytterligare ett alternativ hade varit att 

randomisera inspelningarna och låta utomstående skatta förståeligheten för att därefter 

jämföra skattningarna före interventionsstart och efter.  

6.3 Framtida studier  

Ett förslag till framtida studier är att göra om föreliggande studie med ett större antal deltagare 

för att se om resultatet blir likartat. Eftersom deltagarna i föreliggande studie inte ännu har 

generaliserat de övade målformerna fullt ut under behandlingsperioden på fem veckor skulle 
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det även vara intressant att replikera studien med en längre och/eller mer intensiv 

behandlingsperiod för se om det kan leda till bättre resultat. Andra utvärderingsmetoder hade 

också varit att föreslå i en framtida studie för att få ett säkrare mått på huruvida interventionen 

gett effekt eller inte och i vilken utsträckning. Det skulle kunna leda till rekommendationer 

gällande längd och intensitet på behandlingsperioder.  

Det skulle vara intressant att göra en studie där en grupp deltagare får behandling baserad på 

en icke-linjär analys och en annan grupp får behandling med utgångspunkt i en annan 

fonologisk teori. Eventuella skillnader i resultatet skulle sedan kunna analyseras och leda till 

slutsatser som visar effektiviteten i olika behandlingar baserade på olika fonologiska teorier. 

6.4 Slutsats  

Föreliggande studie visade att intervention baserad på icke-linjär fonologisk analys gav effekt 

för samtliga deltagare, dock i olika utsträckning. Eftersom interventionen har gett effekt för 

samtliga deltagare indikerar det att icke-linjär fonologisk analys med fördel kan användas 

kliniskt. Då anpassad plats för interventionstillfällena var uppskattat och underlättade för 

vårdnadshavare är det något som kan övervägas vid kliniska insatser.  
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Bilagor  
Bilaga 1. Informationsbrev till logoped.  

Hej!  

Vi är två logopedstudenter från Linköpings universitet som nu ska påbörja arbetet med vårt 

examensarbete. Syftet med studien är att utvärdera en behandlingsmetod baserad på en 

ickelinjär fonologisk analys på barn med fonologisk språkstörning. Studien genomförs med en 

multiple-case-design.   

Vi kommer att göra en bedömning genom tre baslinjemätningar med tre veckors mellanrum, 

med hjälp av det fonologiska bedömningsmaterialet LINUS innan interventionsstart. 

Intervention kommer att ske baserat på den icke-linjära analysen och pågå i fem veckor (1 

gång/vecka). Efter det sker två uppföljande mätningar med tre veckors mellanrum. 

Bedömning och intervention kommer att utföras av oss logopedstudenter på plats enligt 

överenskommelse med barnens vårdnadshavare.   

Till vår studie skulle vi behöva tre barn. Inklusionskriterierna är att barnen har fått diagnosen 

fonologisk språkstörning av en klinisk verksam logoped, men inte ännu påbörjat någon 

intervention. Barnen ska vara från tre år och uppåt. Ingen misstanke om andra svårigheter 

eller hörselproblematik får föreligga. Vi undrar om ni har möjlighet att hjälpa oss? Det skulle 

innebära att ni föreslår vår studie till vårdnadshavare vars barn passar in för våra 

inklusionskriterier och tilldelar dem ett informationsbrev med samtyckesblankett samt ett 

frankerat svarskuvert. För att säkerhetsställa att vi utvärderar effekten av den behandling vi 

utfört är det viktigt att barnet inte har någon annan träningskontakt under den tid som studien 

pågår. Efter avslutad behandling återupptas kontakten med barnen för eventuell fortsatt 

behandling med ansvarig logoped.  

Funder gärna på detta och hör av dig vid eventuella frågor. Vi återkommer snart för att 

undersöka intresse och eventuell fortsatt kontakt.  

Med vänliga hälsningar 

Lina Vikström    Emma Ristenvik 

xxxx@student.liu.se   xxxx@student.liu.se  

xxx-xxxxxxx    xxx-xxxxxxx 

Handledare: 

Inger Lundeborg Hammarström 

Leg. logoped 

xxxx@liu.se 
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Bilaga 2. Informationsbrev till vårdnadshavare.  

Hej!  

Vi är två logopedstudenter, Emma Ristenvik och Lina Vikström, som går det fjärde och sista 

året på logopedprogrammet i Linköping. Under vår sista termin ska vi skriva ett 

examensarbete och kommer inom ramen för det utvärdera en behandlingsmetod för barn över 

tre år med talljudssvårigheter. Det finns få svenska studier på behandling vid 

talljudssvårigheter varför det är intressant att undersöka detta närmare. 

Vi söker nu därför barn som är över tre år och har varit hos logoped och befunnits ha 

talljudssvårigheter, men ännu inte fått någon träning av logoped. Barnet ska inte ha nedsatt 

hörsel då dessa barn exkluderas från studien.  

Deltagandet i studien innebär att barnets uttal kommer att bedömas tre gånger inom ramen för 

en sju-veckorsperiod av oss innan behandlingsstart. Detta för att kontrollera att barnet i 

nuläget inte befinner sig i en utvecklingsperiod där språket utvecklas spontant. Bedömningen 

kommer att ta ca 20 minuter per tillfälle och innebär att barnet får benämna bilder på en 

surfplatta. Behandlingen kommer sedan ske en gång i veckan i fem veckor. Var behandlingen 

kommer att ske kommer vi överens om tillsammans. Behandlingen kommer att ta ca 40 

minuter per tillfälle och anpassas efter barnet och på ett sådant sätt att det ska bli så roligt och 

stimulerande som möjligt. Efter avslutad behandling kommer ytterligare bedömning ske för 

att utvärdera behandlingens effekt. Kontakt med er logoped återupptas efter avslutad studie.  

Ljudinspelningar kommer att göras vid bedömningstillfällena men inte under 

behandlingstillfällena. Inspelningar och testblanketter kommer att sparas på 

logopedprogrammet i minst fem år och kan eventuellt användas i framtida forskning. Barnet 

kommer att avidentifieras med en kod som används på inspelningar och enkäter. Kodnyckel 

kommer att förvaras separat från övriga dokument och inga andra uppgifter om ert barn än 

kön och ålder kommer att registreras. Resultatet kommer att presenteras på ett sådant sätt att 

barnets identitet inte kommer att kunna spåras. Medverkan är frivillig och kan avbrytas när 

som helst utan att ange någon anledning. Studiens resultat kommer att presenteras i en uppsats 

och publiceras via Linköpings Universitet samt presenteras vid ett seminarium i maj 2017.  

Vi söker nu deltagare till denna studie. Om ni är positiva till att medverka, önskar vi att ni 

fyller i bifogad samtyckesblankett och postar den till oss i bifogade frankerade svarskuvert. 

Om ni har frågor angående studien är ni välkomna att kontakta oss.  

Med vänliga hälsningar 

Lina Vikström    Emma Ristenvik 

xxxx@student.liu.se   xxxx@student.liu.se  

xxx-xxxxxxx    xxx-xxxxxxx 

Handledare: 

Inger Lundeborg Hammarström 

Leg. logoped 

xxxx@liu.se 

mailto:xxxx@student.liu.se


 

 

Bilaga 3. Samtyckesblankett till vårdnadshavare.  

Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av informationen kring studien fallstudie med fonologiskt intervention baserad på en 

icke-linjär fonologisk analys och godkänner att mitt barn deltar i projektet.  

Jag samtycker att mitt barn vid namn: ___________________________________________ 

och födelsedatum (år, månad, dag): _____________________________ deltar i ovan nämnda studie.  

 

_________________________________________ 

Datum och ort 

 

________________________________________       ______________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare                         Underskrift vårdnadshavare 

 

________________________________________       ______________________________________ 

Namnförtydligande                                      Namnförtydligande 

 

 

_________________________________________ 

Telefon 

  



 

 

Bilaga 4. Utvärdering.  

Utvärdering  
 

Hur upplever ni att insatserna varit?  

Inte värdefullt                        Mycket värdefullt 

 

Upplever du att ditt barns tal har förbättrats?  

Inte alls                                             Mycket 

 

Hur upplever ni att ert barn tyckte om insatserna? 

Inte roligt                                             Roligt 

 

Egna tankar:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 


