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Intelligibility in a child with language impairment 

A comparison of children’s and adults’ listening assessments 

 

Abstract 

The definition of intelligibility is how well listeners understand what speakers intend to say 

(Hartelius & Lohmander, 2008). Children with language impairment often have a reduced 

intelligibility (Nettelbladt, 2007). The aim of the present study was to investigate whether there is 

any difference between peers and adults in the understanding of an unintelligible child. 21 non-

familiar listeners, ten adults (22-67 years) and eleven preschool children (4;1-5;6 years), carried 

out intelligibility assessments in terms of word recognition. The material consisted of 23 words 

uttered by a boy (4;9 years) diagnosed with language impairment, with both expressive and 

receptive difficulties. The material was derived from spontaneous speech and picture naming 

from the test "OrdRacet" (Eklund, 1996). The adult listeners were asked to rate their degree of 

confidence in judgement, on a five point scale. The children recognized at average 2.0±0.9 (8.7%) 

words correct and the adults 3.7±1.2 (16 %) words correct. This difference was statistically 

significant, p=.004. The adults’ listener assessment of how sure they were in their word 

recognition gave a mean value of 2.5±0.9. The results indicated that children with language 

impairment may have great difficulties making themselves understood especially among peers. It 

is therefore important that intervention targets the intelligibility of their speech. 
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Sammanfattning 

Förståelighet innebär hur väl lyssnaren förstår vad talaren menar (Hartelius & Lohmander, 2008). 

Barn med språkstörning har ofta en nedsatt förståelighet (Nettelbladt, 2007). Föreliggande studie 

syftar till att undersöka huruvida det föreligger någon skillnad mellan jämnåriga barns och vuxnas 

förståelse av ett svårförståeligt barn med språkstörning. Icke-familjära lyssnare genomförde 

lyssnarbedömningar i form av ordidentifiering. Lyssnarna bestod av tio vuxna (22-67 år) samt 

elva förskolebarn (4;1-5;6 år). Materialet de bedömde utgjordes av 23 ord, yttrade av en pojke (4;9 

år) med diagnosen generell språkförsening (F80.2B). Materialet härrörde från spontantal och 

benämning av bilder från testet ”OrdRacet” (Eklund, 1996). De vuxna bedömarna fick även 

skatta, på en skala från ett till fem, hur säkra de var i sin bedömning. Barnen uppfattade i 

genomsnitt 2,0±0,9 (8,7 %) ord korrekt och de vuxna 3,7±1,2 (16 %) ord korrekt. Denna skillnad 

var signifikant, p=.004. Skattning av säkerhet i bedömning för vuxna lyssnare gav ett 

genomsnittligt värde på 2,5±0,9. Studiens resultat visade att barn med språkstörning kan ha stora 

svårigheter att göra sig förstådda, särskilt bland jämnåriga barn. Därför är det av yttersta vikt att 

logopedisk intervention har målsättningen att förbättra barnens förståelighet.  
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Förord 

Vi vill tacka barnet vi spelade in och dess föräldrar.  

 

Tack till logopedmottagningen och logopeden som hjälpte oss i sökandet efter ett barn med 

svårförståeligt tal. 

 

Tack till alla barn som medverkade som lyssnare samt deras målsmän. 

 

Tack till all förskolepersonal för hjälp att kontakta föräldrar och barn, samt för att vi fått låna era 

lokaler. 

 

Tack till alla vuxna lyssnare för att ni tog er tid. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Inger Lundeborg för korrekturläsning under kvällar och helger, 

för snabba svar per e-post och vägledning. 

 

Linköping, mars 2012 

Johanna Forsberg Larsson och Maria Lilja



 
 

Innehållsförteckning  

 

Inledning ........................................................................................................................................................ 1 

Bakgrund ........................................................................................................................................................ 1 

Språkstörning ............................................................................................................................................ 1 

Språkförståelse .......................................................................................................................................... 3 

Koncentration och uppmärksamhet...................................................................................................... 3 

Förståelighet .............................................................................................................................................. 4 

Att mäta förståelighet .............................................................................................................................. 6 

Syfte ................................................................................................................................................................ 7 

Metod ............................................................................................................................................................. 7 

Kontaktförfarande ................................................................................................................................... 7 

Deltagare .................................................................................................................................................... 8 

Bortfall ....................................................................................................................................................... 9 

Demografisk jämförelse av lyssnarna .................................................................................................... 9 

Undersökningsmaterial ............................................................................................................................ 9 

Pilotstudie ................................................................................................................................................ 10 

Tillvägagångssätt ..................................................................................................................................... 10 

Analysmetod ........................................................................................................................................... 11 

Etiska överväganden .............................................................................................................................. 11 

Resultat ......................................................................................................................................................... 11 

Diskussion ................................................................................................................................................... 14 

Resultatdiskussion .................................................................................................................................. 14 



 
 

Metoddiskussion ..................................................................................................................................... 17 

Slutsats ..................................................................................................................................................... 18 

Referenser .................................................................................................................................................... 19 

Bilagor .......................................................................................................................................................... 23 

 



 
 

1 

Inledning  

Det finns en allmän uppfattning om att barn förstår barn med svårförståeligt tal bättre än vuxna. 

Förståelighet hos barn med språkstörning är ett område som i stor utsträckning är outforskat 

(Pascoe, Stackhouse & Wells, 2006) och studier av samma slag som den förevarande finns inte 

rapporterade. Eftersom barn med språkstörning ofta har en nedsatt förståelighet (Nettelbladt, 

2007), är det av intresse att studera om det föreligger någon skillnad i hur väl de förstås av 

jämnåriga barn och vuxna. Ökad förståelighet är ofta också ett övergripande mål för logopedisk 

intervention (Dodd & Bradford, 2000), varför det är viktigt för logopeder att ha kännedom om 

hur barn med språkstörning gör sig förstådda i sin vardag. Vidare riskerar barn med 

språkstörning att få psykosociala problem i vuxen ålder, jämfört med barn utan språkstörning, 

varför det är viktigt att barnen får rätt intervention, både vad gäller logopediska och 

multidisciplinära åtgärder (Clegg, Hollis, Mawhood & Rutter, 2005). Eftersom förståelighet hos 

barn med språkstörning inte har studerats i någon större utsträckning har författarna valt att i 

bakgrunden inkludera generell fakta kring förståelighet hos vuxna med svårförståeligt tal.  

Bakgrund 

Språkstörning 

Språk delas in i olika domäner; fonologi, grammatik, semantik och pragmatik. Fonologi berör de 

olika språkljud som ingår i ett språk, på vilket sätt de används tillsammans (fonotax) samt 

språkets prosodi. Till grammatiken hör ordens indelning i minsta betydelsebärande enhet 

(morfem) liksom regler för hur dessa får användas tillsammans (syntax). Semantik innefattar 

innebörden av språkets olika delar, från morfem till satser. Pragmatik berör språkanvändning i 

samspel, både verbalt och icke-verbalt (Ahlsén & Nettelbladt, 2008).  

 

Enligt ICD-10 definieras språkstörning: ”Störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder i de 

tidigaste utvecklingsstadierna. Tillstånden kan inte direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, abnormitet i 

talapparaten, sensoriska störningar, psykisk utvecklingsstörning eller miljöfaktorer.” (Socialstyrelsen, 2010, s. 

197) 

 

Vid en språkstörning påverkas en eller flera av de språkliga domänerna fonologi, semantik, 

grammatik och pragmatik. Ju svårare en språkstörning är desto fler domäner är berörda. 
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Språkstörning delas även in i expressiva eller impressiva problem. En expressiv språkstörning 

innebär svårigheter att uttrycka sig medan en impressiv språkstörning även innebär 

förståelsesvårigheter (Bishop, 1997; Nettelbladt & Salameh, 2007).  

 

Fonologiska svårigheter hos barn med språkstörning kan beskrivas i termer av vilka fonologiska 

förenklingsprocesser barnet utför (Nettelbladt, 2007). Detta sätt att analysera och beskriva kallas 

processanalys och processerna delas in i syntagmatiska och paradigmatiska processer. 

Syntagmatiska processer är processer som påverkar ordets struktur. Till de syntagmatiska 

processerna hör bland annat assimilationer (fonem som färgar av sig på varandra) och metateser 

(fonem som byter plats med varandra). Paradigmatiska kallas de processer som genomgående 

påverkar ett fonem eller segment oberoende av hur målordet är uppbyggt, exempelvis på- eller 

avtoning och substitutioner (ersättning av ett fonem till ett annat). Förenklingsprocesser 

förekommer även vid normal språkutveckling, vanligen förekommer då de syntagmatiska 

processerna tidigare än de paradigmatiska (Nettelbladt, 2007). 

 

Det är vanligt att barn som utvecklar språkstörning haft en försenad språkutveckling tidigare i 

livet. Detta kan ta sig uttryck via sen taldebut och att barnet börjar använda flerordssatser senare 

än andra barn (Bishop, 1997; Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008). Barn med 

språkstörning skiljer sig från åldersmatchade barn även på så vis att de har svårare för att lära sig 

nya ord (Oetting, Rice & Swank, 1995), vilket skulle kunna bero på att de inte har tillägnat sig de 

förmågor som krävs för att lära sig nya ord (Gleitman, 1994). Till dessa förmågor hör att koppla 

ljudkombinationer (ord) till en viss betydelse samt att kunna känna igen ord när de återkommer 

(Gleitman, 1994). Förmågorna kan även kallas att ha löst kopplingsproblemet samt 

segmenteringsproblemet (Nettelbladt, 2007). Språket utvecklas även hos barn med språkstörning, 

men det tar längre tid än för typiskt utvecklade barn (Nettelbladt et al., 2008). Språksvårigheterna 

kan kvarstå i vuxen ålder (Clegg et al., 2005) samt ändra art vartefter barnet blir äldre (Conti-

Ramsden & Botting, 1999; Nettelbladt & Salameh, 2007; Nettelbladt et al., 2008).  

 

En studie av Clegg et al. (2005) om barn med språkstörning och förståelseproblem visade att de i 

vuxen ålder hade fortsatta besvär som påverkade den psykosociala hälsan. I jämförelse med 

kontrollgrupper hade de svårigheter beträffande verbalt korttidsminne och fonologisk 

bearbetning, mentaliseringsförmåga (theory of mind) och social kompetens. Artikelförfattarna 

drar slutsatsen att rätt intervention är av stor vikt för dessa barn; detta gäller såväl logopedkontakt 

som övrig multidisciplinär kompetens över en längre tid (Clegg et al., 2005).  
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Språkförståelse  

Bishop (1997) definierar förståelse som “..a process whereby information is successfully transformed from 

one kind of representation to another” (sid. 2) samt “Comprehension involves selecting a meaning from a range of 

possibilities, rather than simply decoding the meaning” (sid 12). 

 

Språkförståelsen består av förmågor inom alla språkliga domäner (Nettelbladt et al., 2008). Inom 

fonologin utgör den förmågan att diskriminera mellan olika fonem och att dela upp ett ord i dess 

ljudsegment. Inom grammatiken innebär språkförståelse att kunna förstå svåra meningar samt att 

ha kunskap om ords böjningsmönster och funktionsord. Lexikal språkförståelse är att kunna 

koppla ljudsekvenser till ord, känna igen ord samt att koppla dem till lexikala nätverk man byggt 

upp. Pragmatisk språkförståelse är att kunna sätta ord och meningars betydelse i relation till 

omgivningen och situationen (Nettelbladt et al., 2008). 

 

En studie av Kuhl, Williams, Lacerda, Stevens och Lindblom (1992) visade att barn vid sex 

månaders ålder prefererar språkljud från modersmålet. Flertalet studier visar att barn vid sju års 

ålder har tillägnat sig modersmålets fonem (Grunwell, 1986). Dock är kunskap om fonem inte ett 

krav för att förstå det man hör (identifiera ord). Många barn under fem år kan, trots ofullständigt 

tillägnande av fonem, känna igen ord (Bishop, 1997).  

 

Språkförståelse kan förklaras med bottom-up- och top-down-strategier. Bottom-up innebär att 

förståelsen går från konkret till abstrakt, exempelvis från ljudsekvens till semantisk betydelse. 

Top-down innebär istället att lyssnaren utgår från sina kunskaper och kontexten i jakt på 

förståelse för det han/hon hör. Dessa modeller kan även användas tillsammans, förståelsen går 

då från ljudsekvens till semantisk betydelse, men lyssnaren tar då även hjälp av sina erfarenheter 

och kunskaper samt använder kontextuell information för att tolka meddelandet rätt (Håkansson 

& Hansson, 2007). Då barn ej ännu har ett färdigutvecklat språk grundas förståelsen mer på den 

icke-lingvistiska informationen, kontexten. Denna information är alltså av större vikt för yngre 

barn än hos äldre mer språksofistikerade barn (Weiss, 2010).  

Koncentration och uppmärksamhet  

Koncentration och uppmärksamhet är hos barn i förskoleåldern, impulsdrivna förmågor och 

därmed svåra att upprätthålla en längre stund. Varefter de blir äldre förfinas dessa förmågor 

avsevärt och barnen lär sig att styra och kontrollera sin uppmärksamhet genom att sålla bland 
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stimuli (Evenshaug & Hallen, 2001). 

 

Höga ljudnivåer kan påverka barns koncentrationsförmåga, uppmärksamhet och motivation 

(Norlander, Moås & Archer, 2005). Framför allt yngre barn påverkas av en bullrig miljö på så vis 

att de får svårigheter att hänga med i uppgifter och därmed svårigheter att dra slutsatser. Först i 

tonåren utvecklar barnen förmågan att kompensera för den information de missar när 

koncentrationen sviktar. Yngre barn som vistats i miljöer med hög ljudnivå har större förmåga att 

ignorera omgivande ljud än barn som ej vistats i bullriga miljöer. Dock hade dessa barn även en 

tendens att ignorera informativa ljud (Norlander, Moås & Archer, 2005).  

Förståelighet  

Förståelighet definieras som ”ett mått på i vilken utsträckning en lyssnare uppfattar det som talaren avsåg 

att säga” och kan också ses som ett mått på kommunikativ effektivitet (Hartelius & Lohmander, 

2008, s. 366).    

 

För att ett yttrande ska vara förståeligt krävs att talaren och lyssnaren talar samma språk samt att 

talarens uttal av språkets fonem och prosodi är näst intill korrekt (Flipsen, 2006). Vidare bör 

lyssnarens hörsel vara tillräckligt god för att uppfatta talsignalen, ljudnivån i omgivningen får inte 

påverka talsignalen och omgivningen bör vara fri från tillfälliga visuella/akustiska distraktioner 

som kan påverka koncentrationen. Ytterligare faktorer som hjälper talaren att bli förstådd är 

lingvistisk kontext, ickeverbala signaler (mimik, gester, hållning) samt konversationens innehåll 

och tidigare ämne (Flipsen, 2006; Damico, Wilson, Simmons-Mackie & Tetnowski, 2008).  

 

Förståeligheten av typiskt utvecklade barns tal ökar i takt med att de blir äldre. Vid tre års ålder 

ska ett barn via spontantal kunna göra sig förstått till 50 % bland människor det inte känner 

(Pascoe et al., 2006), medan det från fyra till sju års ålder förväntas vara helt förståeligt för 

utomstående lyssnare, trots eventuella artikulatoriska eller fonologiska svårigheter (Nettelbladt, 

2007).  

 

Förståeligheten är ofta nedsatt hos barn med språkstörning (Nettelbladt, 2007) och ökad 

förståelighet är ofta ett övergripande mål för interventioner vid språkstörning (Dodd & Bradford, 

2000). Förståelighet hos barn med språkstörning påverkas av yttrandelängd och flyt, ordets 

position i en mening, förståelighet av närliggande ord, fonologisk komplexitet och grammatisk 

form. Flerstaviga ord är mindre förståeliga. Omgivningens svårigheter att förstå barn med 
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språkstörning påverkas också av pragmatiska, kontextuella och lingvistiska variabler (Weston & 

Shriberg, 1992). Vidare är förståeligheten av talet hos barn med språkstörning påverkad av att de 

ofta gör fonologiska, morfologiska, grammatiska och semantiska fel, vilket ger ofullständiga och 

tvetydiga yttranden (Yont, Hewitt & Miccio, 2002).  

 

Kontextuell information har stor betydelse för förståeligheten. Enligt en studie av Hustad & 

Beukelman (2001) är förståeligheten till stor del beroende av hur mycket information lyssnaren 

får av kontexten. Resultatet av studien visade att förståeligheten var signifikant lägre hos 

lyssnarna om de inte fick ledtrådar bestående av exempelvis ämne (topic) och/eller 

bokstavsledtrådar (alfabetic cues). Müller (2002) beskriver att förståeligheten i ett samtal bygger 

på samspel mellan samtalsparterna, hur väl de lyckas överbrygga de svårigheter som uppstår, att 

de tar hjälp av de kunskaper de delar och den information kontexten ger.  

 

Tillgång till visuell information, exempelvis i form av videoinspelning, har visat sig ge lyssnare 

ökad förståelighet, framför allt för de mest svårförståeliga talarna (Keintz, Bunton och Hoit 

(2007). I en studie av Keintz, Bunton och Hoit (2007) presenterades antingen visuell och auditiv, 

eller enbart auditiv input. Resultaten visade att kombinerad visuell och auditiv input gav ökad 

förståelighet. Det gällde även dem som upplevde att typ av input inte spelade någon roll. Dock 

verkar förståeligheten för de mindre svårförståeliga talarna ej påverkas av visuella ledtrådar. 

Artikelförfattarna drar slutsatsen att när den auditiva signalen brister blir lyssnarna mer beroende 

av de visuella ledtrådarna.  

 

Expertlyssnare kallar man de lyssnare som har erfarenhet av att lyssna på svårförståeligt tal 

(Osberger, 1992). Till familjära lyssnare hör personer som känner den svårförståeliga individen 

(Flipsen, 1995). Familjäriteten medför att de har en bredare kontextuell kunskapsbas om talarens 

liv, exempelvis om individens bekantskapskrets, intressen samt tidigare erfarenheter, vilket kan 

hjälpa dem att förstå det svårförståeliga talet. Andra gynnande faktorer för förståelse kan vara att 

familjära lyssnare översätter de återkommande processer som barnet gör (Weist och Kruppe, 

1977; Flipsen 2006).  

 

En studie av förståelighet hos barn med typisk språkutveckling av Weist och Kruppe (1977) 

visade att vuxna naiva lyssnare förstod de svårförståeliga barnen bättre, än vad naiva barnlyssnare 

gjorde. I en annan studie där föräldrar till barn med talstörning fick bedöma sitt barns 

förståelighet förstod barnens mödrar dem bäst, både bättre än barnens fäder samt vuxna som ej 
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kände barnet (Flipsen, 1995). McCormack, McLeod, McAllister och Harrison (2010) studerade 

kommunikation mellan barn med språkstörning och olika lyssnare, resultaten visade att icke-

familjära lyssnare (exempelvis lärare och släktingar) tog hjälp av familjära lyssnare för att tolka 

barnen. Författarna drar slutsatsen att de familjära lyssnarna i större utsträckning visste vad 

barnen menade eftersom de hade större erfarenhet av att kommunicera med dem. Å andra sidan 

fann Walshe, Miller, Leahy & Murray (2008) att det inte fanns några utmärkande skillnader mellan 

familjära lyssnares (i detta fall logopeder) och naiva lyssnares bedömningar av förståelighet av 

dysartriskt tal.  

Att mäta förståelighet 

Ett vanligt tillvägagångssätt vid bedömning av förståelighet är att spela in, transkribera och 

analysera ett barns benämning av enstaka ord utifrån testmaterial bestående av bilder (Hansson & 

Nettelbladt, 2007). Även spontantal kan användas som grund för bedömning och är att föredra 

då det innebär yttranden tagna ur en, för barnet, så naturlig situation som möjligt (Pascoe et al., 

2006). Meningar ger lyssnaren mer kontextuella ledtrådar, vilket gör dem lättare att förstå än 

enstaka ord (Osberger, 1992).  

 

Det vanligaste sättet att mäta förståelighet är att låta lyssnare identifiera vad som sägs och/eller 

att låta lyssnaren uppskatta förståeligheten med hjälp av en skattningsskala (Pascoe et al., 2006). 

Vid identifiering av ord finns det två tillvägagångssätt; antingen att låta lyssnarna välja mellan ett 

antal svarsalternativ eller att låta dem själva ange vad de hör. Vid det senare kan svaren beräknas 

på olika sätt; antingen beräknas antal rätt uppfattade ord (om förståeligheten mäts i meningar 

eller i spontantal godtas morfologiska avvikelser i svaren), eller antal rätt uppfattade fonem. 

Ordidentifiering är en metod med hög validitet vid analys av spontantal (Pascoe et al., 2006). 

Förståelighet kan även beskrivas utifrån andel rätt svarade fonem (PPC, percentage phonemes 

correct) (Dodd, 1995), konsonanter (PCC, percentage consonants correct) eller vokaler/diftonger 

(PVC, percentage vowels correct) (Shriberg & Kwiakowski, 1982). Referensvärden för 

beskrivning av hur svårförståeligt talet är har tagits fram av Shriberg och Kwiakowski, se 

nedanstående sammanställning i tabell 1.  
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Tabell 1. Grad av svårförståelighet i andel korrekta konsonanter (Shriberg & Kwiakowski, 1982). 

Andel korrekta konsonanter (%) Grad av förståelighetsproblem 

85 % Mild 

65-85 % Mild till måttlig 

50-65 % Måttlig till allvarlig 

< 50 % Allvarlig 

 

Förståeligheten av barn med språkstörning är ofta påverkad (Nettelbladt, 2007), bland annat av 

fonologiska avvikelser i barnens tal (Yont et al., 2002). Inga tidigare studier har, enligt författarnas 

vetskap, undersökt om det föreligger någon skillnad mellan barns och vuxnas förmåga att tolka 

vad barn med språkstörning och svårförståeligt tal säger, vilket motiverar föreliggande studie.  

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att utröna huruvida det föreligger någon skillnad mellan vuxnas 

och jämnåriga barns förståelse av ett svårförståeligt barn med språkstörning.   

Metod 

Kontaktförfarande  

Kontakt togs via e-post med en logopedmottagning för att inhämta enhetschefens godkännande 

att ta hjälp av mottagningens logopeder i sökandet efter ett barn som till följd av avvikande tal 

var svårförståeligt. Via en logoped på mottagningen förmedlades kontakt med familjen till ett 

barn som uppfyllde urvalskriterierna. Föräldrarna informerades muntligen och skriftligen om 

studien och godkännande av barnets medverkan inhämtades skriftligen genom svarsblankett (se 

bilaga 1).  

 

För att hitta barn som kunde medverka som lyssnare i studien inhämtades muntligt godkännande 

från områdeschef samt förskolechef för det område där förskolorna låg. De förskolor som 

kontaktades valdes utifrån bekvämlighetsprincipen. Förskolepersonal informerades skriftligen om 

studien och gav sitt samtycke (se bilaga 2) till att vara behjälpliga med att, utifrån urvalskriterier, 

välja ut lämpliga barn till studien. Barnens föräldrar fick sedan informationsbrev samt 

godkännandeblanketter för skriftligt samtycke (se bilaga 3). Lyssnarbedömningarna genomfördes 

på förskolorna med de barn vars vårdnadshavare hade godkänt barnens medverkan. Vuxna 
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lyssnare rekryterades från författarnas bekantskapskrets, de informerades skriftligen (se bilaga 4) 

och gav sitt skriftliga samtycke till att medverka. 

Deltagare  

Urvalskriterier för barnet som spelades in var att barnet skulle: 

 Vara svårförståeligt 

 Vara mellan 4;0 och 5;0 år gammalt 

 Ha svenska som modersmål 

Pojken som medverkade i studien var vid inspelningstillfället 4;9 år och hade enligt logoped 

diagnosen generell språkförsening (impressiv och expressiv), F80.2B. Författarnas beräkning av 

barnets PPC var 47 %. Referensvärden för PPC finns ej att tillgå. Vid uträkning av PCC, som 

gjordes enligt Shriberg och Kwiakowskis metod, PCC = Number of Correct Consonants/ Number of 

Correct plus Incorrect Consonants x 100 (1982), får barnet ett resultat på 36 %. Se bilaga 5 för 

transkription av barnets yttranden. 

Tabell 2. Beskrivning av barnet med språkstörning. 

Ålder 4;9 år 

Resultat för PPC 47 % 

Resultat för PCC 36 % 

Processer  
Assimilationer, metateser, förenkling av konsonantförbindelser, 
utelämning av konsonant, neutralisering av vokal, dentalisering, 
påtoning, försvagning. 

 

För barnen som lyssnade, gällde följande urvalskriterier: 

 Svenska som modersmål 

 Vara mellan 4;0 – 6;0 år gammal 

 Inga kända hörselproblem 

 Ingen tidigare logopedkontakt 

För de vuxna lyssnarna var urvalskriterierna: 

 Svenska som modersmål 
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 Inga upplevda hörselproblem 

 Ej vara småbarnsförälder 

 Ej arbeta med barn i förskoleålder  

De vuxna lyssnarna fick ej heller studera till ett yrke som innebar kontakt med förskolebarn, 

varför studenter på dylika utbildningar inte har tillfrågats.  

Bortfall  

Totalt delades 32 svarsblanketter ut till fem förskolor. En förskola avbröt sin medverkan på 

grund av tidsbrist. Totalt fjorton barn och föräldrar tackade ja till att medverka i studien. 

Författarna har ingen kännedom om hur många av svarsblanketterna som nådde ut till 

föräldrarna och hur många som tackade nej till studien. Två barn valde under testningens gång att 

avbryta medverkan, deras resultat har därmed ej räknas med i studien. Ett av barnen som tackade 

ja till medverkan var sjukt vid testdagen och kunde således ej medverka. De tio vuxna som 

tillfrågades om att delta i studien tackade alla ja till medverkan och slutförde testningen.  

Demografisk jämförelse av lyssnarna    

De vuxna lyssnarna som medverkade i studien var mellan 22 och 67 år gamla (medelålder 39 år), 

varav fyra var män och sex var kvinnor. Barnen som lyssnade var mellan 4;1 och 5;6 år gamla 

(medelålder 4;7 år), varav åtta var pojkar och tre var flickor.  

 

Tabell 3. Köns- och åldersfördelning hos lyssnarna 

 Flickor  Pojkar Kvinnor Män 

Medelålder 
(år;mån) 

4;4 4;8 36;0 43;6 

Undersökningsmaterial  

Materialet till lyssnarbedömningarna utgjordes av en inspelning av ett svårförståeligt barn med 

språkstörning som benämnde ord från materialet Ordracet (Eklund, 1996). Materialet utgjordes 

även av ord tagna ur spontantal vid en leksituation. Meningarna som användes i pilotstudien 

eliciterades med Ringstedmaterialet (Ege, 1997).  
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Pilotstudie  

En pilotstudie genomfördes med fem barn och två vuxna. Deltagarna valdes efter samma 

urvalskriterier, följde samma kontaktförfarande och etiska överväganden (se nedan för utförligare 

beskrivning) som vid den slutgiltiga studien. Materialet innehöll 30 stimuli (25 ord samt fem 

meningar), varav cirka 10 % (två ord och en mening) repeterades för kontrollera 

intrabedömarreliabilitet. Deltagarna ombads efter varje stimulus att på en skala värdera hur säkra 

de var på sitt utlåtande. De vuxna fick värdera på en skala från ett till fem (ett motsvarade ”inte 

alls säker” och fem motsvarade ”mycket säker”) och barnen värderade efter fem ansikten 

(”väldigt ledsen gubbe” till ”väldigt glad gubbe”).  

 

Revideringar gjordes efter pilotstudien och innebar att säkerhetsbedömningen för barnen 

slopades eftersom det föreföll vara svårt för dem att förstå vad som förväntades av dem, trots 

utförliga instruktioner. Två ord samt meningarna togs även bort då dessa hade otillräcklig 

ljudkvalitet. Även instruktionerna reviderades utifrån erfarenheter och kommentarer vid 

pilottestningen. 

Tillvägagångssätt  

Inspelning av undersökningsmaterial skedde med ljudkort M-AUDIO FAST TRACK PRO och 

mikrofon AKG SE 300 B, cirka 50 centimeter från barnets mun. Inspelningen redigerades, i 

Praat (http://www.fon.hum.uva.nl/praat/ Version 5.1.31, Paul Boersma & David Weenink, 

Phonetic Sciences Department, University of Amsterdam), genom att utesluta testledarnas och 

barnets kommentarer, därmed bevarades endast ord som var väsentliga för studien. Transkription 

av redigerad ljudfil gjordes i enlighet med de transkriptionskonventioner som utvecklats av 

International Phonetic Association (1999), se bilaga 5. Deltagarna i lyssnargrupperna fick ta del av 

inspelningen med högtalare av modellen CREATIVE INSPIRE T10 2.0, enskilt i ett avskilt rum 

tillsammans med båda eller en av testledarna. Lyssnarna gavs likvärdiga instruktioner inför och 

under uppspelningen, samt fick höra varje ord maximalt tre gånger. Testledarna inledde tillfället 

med småprat, framför allt med barnen, för att skapa kontakt och en trevlig stämning. Testtillfället 

varade ungefär 20 minuter, varför ingen paus behövdes. Ett slumpmässigt urval av tre av orden 

dubblerades i ljudfilen för att kunna beräkna intrabedömarreliabilitet. Förståeligheten mättes 

genom att lyssnarna ombads ange vilket ord de trodde sig höra barnet säga. De vuxna ombads 

utöver detta, att för varje ord på en skala (från ett till fem, där fem var ”jättesäker”) skatta hur 

säkra de var på att de uppfattat barnet rätt.  
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Analysmetod  

PPC samt PCC användes vid analys av ljudmaterialet med barnet med språkstörning, som ett 

mått på grad av svårighet. En processanalys utfördes för att fastställa svårigheternas art och 

omfattning.  

 

Lyssnarnas svar analyserades efter antal rätt uppfattade ord. Analys av skillnader mellan de båda 

lyssnargruppernas resultat utfördes med hjälp av Mann Whitney U Test, med signifikansnivån 

p≤.05. Denna metod valdes eftersom data är på ordinalskalenivå och därmed icke-parametrisk. 

Den statistiska analysen genomfördes med programvaran Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), version 19. För intrabedömarreliabilitet behövde lyssnaren ge identiskt svar, 

samma ord alternativt inget svar, vid båda lyssningstillfällen. Ett gemensamt medelvärde för 

intrabedömarreliabilitet hos alla lyssnare, samt ett medelvärde för barn och ett för vuxna, 

räknades sedan ut. Skalorna för bedömning av säkerhet på korrekt svar analyserades med 

deskriptiv statistik. Uteblivna svar räknades inte med. 

Etiska överväganden  

Det svårförståeliga barnets anonymitet säkerställdes genom att endast kön, ålder samt diagnos 

redovisas. Anonymitet hos de lyssnande deltagarna säkerställdes genom att inga andra uppgifter 

om dem registrerades än kön och ålder. Resultaten redovisas enbart på gruppnivå. Deltagarna 

fick avbryta deltagandet om och när de önskade.  

Resultat 

Av 23 möjliga svar fick barnen som medverkade som lyssnare i genomsnitt 2,0±0,9 rätt (vilket 

utgjorde 8,7 % av orden) (se figur 1). De vuxna hade i genomsnitt 3,7±1,2 rätt (vilket utgjorde 16 

% av orden) (se figur 1). Skillnad mellan barnens och de vuxnas genomsnittliga antal rätt var 

statistiskt signifikant, p=.004. Lyssnarna svarade rätt på maximalt fem av 23 ord, och minsta antal 

rätt svar var ett av 23. Barnen som lyssnade hade ett genomsnittligt värde på 6,9±5,6 vad gäller 

antal uteblivna svar och för de vuxna var respektive värden 4,5±2,7 (se figur 1). Antalet uteblivna 

svar sträckte sig för barnen mellan noll och sjutton, för vuxna mellan ett och tio. Skillnaden 

mellan barn och vuxna vad gäller uteblivna svar var ej statistiskt signifikant (p>.05).  
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Figur 1. Vuxna och barn med andel korrekt och inkorrekt identifierade målord samt uteblivna 

svar. 

 

De ord som barnlyssnarna svarade rätt på var svamp (åtta rätt svar), motor (fem rätt svar), båt (fem 

rätt svar) och sko (fyra rätt svar). De vuxna lyssnarna svarade rätt på mask (tre rätt svar), kam (två 

rätt svar), nyckelpiga (ett rätt svar), lök (ett rätt svar), båt (fem rätt svar), motor (nio rätt svar), glasögon 

(ett rätt svar), svamp (tio rätt svar), strumpor (ett rätt svar), varg (ett rätt svar) och sko (tre rätt svar). 

Det fanns ingen korrelation mellan rätt svar och andel PPC. Se tabell 4.  

 

Medelvärdet för de vuxna lyssnarnas bedömning av hur säkra de var på sitt svar var 2,5±0,9. 

Medelvärdet för säkerhet för varje ord varierar från den lägsta skattningen på 1,0 till den högsta 

skattningen på 4,6. Se tabell 4. 
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Tabell 4. Antal rätt svar totalt, fördelning mellan vuxna och barn, medelvärde för vuxna lyssnares 
säkerhetsbedömning samt andel PPC per ord för barnet med språkstörning.  

Målord 
Antal 
rätt svar 
totalt  

Antal rätt 
svar 
vuxna 

Antal rätt 
svar barn 

Medelvärde 
vuxnas säkerhet 
(skala 1-5)  

PPC hos barn med 
språkstörning 

Byxor 0 0 0 2,5 33,30% 

Kalsong 0 0 0 1 50,00% 

Gris 0 0 0 2,5 25,00% 

Mask 3 3 0 3,3 75,00% 

Kam 2 2 0 1,75 66,70% 

Svart 0 0 0 2,8 25,00% 

Plåster 0 0 0 1,6 42,90% 

Visp 0 0 0 2,7 50,00% 

Nyckelpiga 1 1 0 1,5 55,50% 

Lök 1 1 0 4 66,70% 

Sax 0 0 0 1,8 50,00% 

Båt 10 5 5 3,2 67,00% 

Ljus 0 0 0 2,3 33,30% 

Älg 0 0 0 3,4 66,70% 

Motor 14 9 5 4 60,00% 

Glasögon 1 1 0 1,4 12,50% 

Flygplan 0 0 0 1,5 37,50% 

Svamp 18 10 8 4,6 60,00% 

Giraff 0 0 0 2 60,00% 

Strumpor 1 1 0                             2 50,00% 

Varg 1 1 0 2,8 50,00% 

Sko 7 3 4 2,8 33,30% 

Paraply 0 0 0 2 42,90% 

 

Intrabedömarreliabilitet beräknades på tre slumpvis utvalda ord ur lyssnarmaterialet och gav för 

barnen medelvärdet 64 % och för vuxna 57 %. Den totala genomsnittliga överensstämmelsen för 

alla lyssnare låg på 60 %.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande studie visade att de vuxna lyssnarna identifierade fler ord korrekt än 

barnen och skillnaden mellan grupperna var statistiskt signifikant, p=.004. De vuxna lyssnarna 

hade en högre standardavvikelse än barnen, vilket tyder på en något större spridning av 

svarsresultaten bland de vuxna. Skattningen av hur säkra de vuxna lyssnarna var, med ett 

genomsnittligt värde på 2,5 och en standardavvikelse på 0,9 visade att det fanns en viss osäkerhet 

hos de vuxna huruvida de hade uppfattat barnet med språkstörning rätt. Analys av 

intrabedömarreliabilitet visade att barnen samt de vuxna i ungefär samma utsträckning (64 % 

respektive 57 %) tolkade de upprepade orden likadant som vid den första presentationen. 

 

Trots en signifikant skillnad mellan barns och vuxnas lyssnarbedömning, visade resultaten att det 

var få ord som lyssnarna förstod, med fem som högsta antal rätt av 23 möjliga. Detta visar att 

både barn och vuxna hade mycket svårt att förstå det inspelade barnet. Andelen uteblivna svar 

var högt för både barn och vuxna, vilket utgör ännu en indikator på hur svårt lyssnarna hade att 

begripa vad barnet med språkstörning menade. Barnen utelämnade i genomsnitt fler svar än de 

vuxna lyssnarna. Denna skillnad var dock ej statistiskt signifikant. Vidare hade barnen en mycket 

hög standardavvikelse (6,9±5,6), vilket författarna trodde kunde bero på att det eventuellt fanns 

outliers då några barn hade väldigt många uteblivna svar och andra inga alls, medan spridningen 

inte alls var lika stor för de vuxna. Författarna räknade därför ut signifikansvärden på nytt utan 

eventuella outliers, utan att skillnaden mellan grupperna blev signifikant, varför det antagligen 

inte handlade om några outliers. Att barnen utelämnade fler svar än vuxna kan tänkas bero på att 

de såg uppgiften som en prestation och hellre lät bli att svara än att svara fel. En annan tänkbar 

orsak är att de på grund av blyghet valde att inte svara.  

 

De ord som lät mest lika målorden, liksom de där vuxna var mest säkra på sina svar, var de ord 

som de flesta lyssnarna svarade rätt på. Hög säkerhet uttrycktes från de vuxna lyssnarnas sida, 

trots felsvar, även för ord som var (fonologiskt) lika andra potentiella målord. Exempelvis 

svarade många “lock” för målordet lök, som fick ett medelvärde 4,0 av fem för säkerhet (se tabell 

4), vilket tyder på att det inspelade barnet blev missförstått. Lyssnarnas förståelse för barnet 

korrelerade inte med andel PPC för varje målord; ett högt PPC innebar inte per automatik att 

lyssnaren förstod vad barnet menade, även om det fanns en tendens till ökad förståelighet vid 

PPC-värden över 60 % (se tabell 4). 
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Det inspelade barnet hade en språkstörning med ett flertal fonologiska förenklingsprocesser, där 

de flesta var syntagmatiska och därmed ändrade ordens struktur (Nettelbladt, 2007). Beräkning av 

det inspelade barnets förståelighet i PCC, enligt modell av Shriberg och Kwiakowski (1982), 

visade att barnet i 36 % av fallen använde korrekt konsonant. Enligt Shribergs och Kwiakowskis 

modell innebär 36 % PCC ett allvarligt förståelighetsproblem. Uträkning av PPC visade att barnet 

i 47 % av fallen producerade rätt fonem, dock fanns inga referensvärden för PPC att tillgå. För 

barn med språkstörning är det bland annat fonologiska fel som gör dem svårförståeliga (Yont et 

al., 2002). De förenklingsprocesser barnet i studien gjorde påverkade den fonologiska 

uppbyggnaden av de ord han producerade, vilket kan ha bidragit till att göra honom 

svårförståelig. Barn med normal språkutveckling förväntas i treårsåldern kunna göra sig förstådda 

till 50 % bland obekanta personer och vid fyra till sex års ålder vara helt förståeliga även om de 

har fonologiska avvikelser (Pascoe et al., 2006; Nettelbladt, 2007). Enligt resultaten i föreliggande 

studie gjorde det deltagande barnet sig förstått enbart till 8,7 % bland jämnåriga barn och 16 % 

bland vuxna obekanta lyssnare, vilket är en indikator på hans svårförståelighet. Eftersom barnet 

benämnde enstaka ord var lyssnarna ej heller hjälpta av omkringliggande ord eller ordets position 

i en mening, vilket annars kan öka förståeligheten av tal hos barn med språkstörning (Weston & 

Shriberg, 1992). 

 

Författarna tror att den signifikanta skillnaden mellan barnens och de vuxnas förståelse av det 

svårförståeliga barnet till viss del kan bero på brist på koncentration. Detta kan styrkas med att 

barn i förskoleåldern har svårt att hålla koncentrationen en längre stund, liksom att de har svårt 

att styra sin koncentration (Evenshaug & Hallen, 2001). Vidare antas även bristande intresse från 

barnens sida samt möjligtvis mindre förståelse för uppgiften ha kunnat påverka resultatet. 

Författarna upplevde att de vuxna lyssnarna i högre grad var benägna att använda sin fantasi och 

sina kunskaper om vad barn i femårsåldern kan tänkas prata om, för att utröna vad barnet de 

lyssnade på menade. Då vuxna har levt längre och har en större erfarenhet än barn kan det 

spekuleras i om de i större utsträckning kan använda sig av sina top-down strategier. De vuxnas 

högre svarsfrekvens kan även tänkas bero på att de förmodligen har större ordförråd än barnen, 

eftersom ordförrådet även utökas i vuxen ålder (Nettelbladt, 2007).  

 

Lyssnarbedömningarna med barn utfördes på förskolor där det inte fanns något helt tyst rum, 

vilket kan ha påverkat barnens koncentration. Förskolebarns koncentrationsförmåga, motivation 

och uppmärksamhet rapporteras vara påverkad av höga ljudnivåer. Vidare kan höga ljudnivåer 
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även ge svårigheter att hänga med i uppgifter eller dra slutsatser (Norlander, Moås & Archer, 

2005). Barn som vistas mycket i högljudda miljöer kan dock lära sig sålla bort omgivande ljud, 

men ibland påverkar detta även deras förmåga att ta in viktig information (Norlander, Moås & 

Archer, 2005). En negativ påverkan på de lyssnande barnens koncentration kan ha bidragit till att 

de inte presterat lika bra som de vuxna trots att de fick utförliga instruktioner. Förståelighet kan 

även påverkas negativt av visuella eller akustiska distraktioner (Flipsen, 2006). Lyssningsmiljöerna 

i förskolorna var ej heller helt fria från detta, men så långt som det var möjligt anpassades 

barnens placering i rummet för att minimera distraktion. Att barnen på grund av 

koncentrationssvårigheter eller bristande intresse skulle få sämre resultat än de vuxna motsägs 

dock av resultaten för intrabedömarreliabilitet, där barnen presterade bättre än de vuxna. Om 

barnen skulle haft svårt att koncentrera sig eller ej ha varit tillräckligt motiverade torde de ej ha 

kunnat uppfatta att samma ord återgavs och gett samma svar. 

 

En annan orsak till att en del av barnen som lyssnade inte verkade förstå uppgiften skulle kunna 

förklaras med att de hade en bristande förmåga att tänka sig in i situationen de presenterades: ett 

barn som tittar på bilder och benämner det han ser. Evenshaug & Hallen (2001) skriver att 

tänkandet hos barn i förskoleåldern är en produkt av vad de upplever. Vidare är deras tänkande 

egocentriskt, de har svårt att ta en annan persons perspektiv av en situation (Evenshaug & 

Hallen, 2001). Å andra sidan motsägs denna teori av studier som visar det omvända förhållandet, 

nämligen att barn mycket väl kan ta andras perspektiv, bara barnet testas med åldersrelevanta 

uppgifter (Mitchell, 1993).  

 

Flertalet studier har studerat hur familjäritet inverkar på förmågan att uppfatta och förstå ett 

yttrande. Den inverkan man har sett är att lyssnare som är vana vid svårförståeligt tal i högre grad 

förstår talaren än de lyssnare som inte är familjära med avvikande tal (Flipsen 2006; McCormack 

et al., 2010). Författarna hade en tanke om att barnen som lyssnade möjligen skulle vara något 

mer vana vid svårförståeligt tal, eftersom de förmodligen umgås med en del svårförståeliga 

individer på sina förskolor och därmed skulle kunna ha lärt sig att tolka dylikt tal. Barnen 

förmodades även ha ett försprång eftersom de vuxna lyssnarna valdes ut efter kriteriet att de inte 

hade eller arbetade med barn i förskoleåldern. Ovan nämnda antagande visade sig vara felaktigt 

för lyssnargrupperna i föreliggande studie. Resultaten i föreliggande studie var detsamma som i 

studier gjorda av Walshe et al. (2008) beträffande betydelsen av familjäritet. Weist och Kruppe 

(1977) kom i sin studie fram till samma resultat avseende barn med typisk språkutveckling där 

icke-familjära vuxna tenderade att förstå barn bättre än syskon och icke-familjära jämnåriga barn.  
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Förståeligheten är beroende av hur mycket information lyssnaren får av kontexten, samt bygger 

på samspel mellan olika samtalsparter (Hustad & Beukelman, 2001; Müller, 2002). I föreliggande 

studie gavs inga kontextuella ledtrådar och ej heller möjlighet för lyssnarna att interagera med 

talaren, vilket försvårade lyssnarnas förståelse för barnet. Förståelsen kunde ha underlättats, inte 

minst för barnen, genom att ge kontextuell information utöver den akustiska signalen, då deras 

språkförståelse är mer beroende av kontextuell information än vuxnas (Weiss, 2010). Det skulle 

kunna vara en förklaring till att de vuxna lyssnarna i förevarande studie presterade bättre. 

 

Auditiv input kombinerat med visuella ledtrådar ökar förståeligheten, främst för mycket 

svårförståeliga talare, där talsignalen är tvetydig eller otillräcklig (Keintz et al., 2007). Barnet som 

spelades in var mycket svårförståeligt och gav därmed lyssnarna en otillräcklig auditiv signal. 

Avsaknaden av visuell input kan således ha bidragit till skillnaden i prestation mellan barnlyssnare 

och vuxna lyssnare. En visuell ledtråd, exempelvis en videofilm, skulle kunna ha bidragit till en 

ökad förståelse för barnet i förevarande studie. 

Metoddiskussion  

För att studien skulle uppfylla sitt syfte krävdes det att barnet som spelades in skulle vara så 

svårförståeligt som möjligt. Det hade varit fördelaktigt om referensvärden för PPC funnits att 

tillgå, eftersom vokalförvrängningar förekom i barnets tal. Eftersom det fanns referensvärden att 

tillgå för PCC användes den metoden som komplement. Kontaktförfarandet med målsmän till 

barnen som agerade som lyssnare hade kunnat effektiviseras på det sätt att författarna hade 

kunnat närvara på förskolan vid utlämning av lappar, alternativt bett förskolepersonal att 

reklamföra studien i större utsträckning. Önskvärt vore att lyssnargrupperna hade varit större. 

Med ett större urval hade resultaten för denna kvantitativa studie kunnat generaliseras att gälla för 

hela populationen och inte enbart för de personer som ingår i förevarande studies urval.  

 

Spontantal är att föredra vid bedömning av förståelighet eftersom det speglar barnets naturliga tal 

i största möjliga mån, samt är ett tillvägagångssätt av hög validitet (Pascoe et al., 2006). I 

pilotstudien användes mer spontantal än i den slutgiltiga studien. Eftersom delar av spontantalet 

var alltför svårförståeligt valde författarna att använda enbart ord, där några av dem var klippta ur 

sekvenser med spontantal. Ordens presentationsordning har inte skiftats vid 

lyssnarbedömningarna, vilket skulle kunna ha påverkat resultatet exempelvis genom att en del 

barn var blyga i början och därmed inte angav något svar på de först presenterade orden. Det 
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förekom även att barn blev trötta och uttråkade mot slutet, vilket kan ha påverkat resultatet för 

de senarelagda orden. Möjligheten för lyssnarna att få höra varje ord tre gånger motiverades med 

att samtalspartners i verkligheten troligtvis ej brukar be varandra att upprepa sig fler än två 

gånger. Analys av lyssnarnas svar har utförts på ordnivå och ej fonemnivå. Denna typ av analys 

tar ej hänsyn till om svaret från lyssnaren var likt målordet. Lyssnarnas svar kan ha varit 

(fonologiskt) lika målorden, men de fick ändå ej rätt då de angav fel ord.  

 

Tillägnandet av modersmålets fonem sker i tidig ålder (Kuhl, Williams, Lacerda, Stevens & 

Lindblom, 1992) och vid sjuårsåldern ska förmågan att kunna diskriminera mellan modersmålets 

fonem vara så gott som fullt utvecklad (Grunwell, 1986), men trots detta kan barn yngre än fem 

år känna igen ord de hör trots ofullständigt tillägnande av fonem (Bishop, 1997). Då 

lyssnarbarnen i föreliggande studie var mellan 4;1-5;6 år, bör de ha haft förmågan att diskriminera 

mellan fonem, varför dylika svårigheter inte antas ha påverkat deras bedömning. 

Slutsats  

Resultatet av föreliggande studie visade att de vuxna lyssnarna identifierade fler ord korrekt än 

barnen. Lyssnarna förstod maximalt fem av de 23 presenterade orden och vuxna lyssnare rankade 

hög säkerhet även på ord de svarade fel på, vilket tyder på att barnet kan bli missförstått. 

Skillnaden var dock inte särskilt stor (barn förstod 8,7 % och vuxna 16 %), vilket tyder på att 

både jämnåriga barn och vuxna lyssnare i föreliggande studie, hade stora svårigheter att förstå 

barnet de lyssnade på.  

Framtida studier 

Då denna studie enbart har undersökt om det föreligger någon skillnad i förståelsen av tal, bör 

vidare forskning inom ämnet utreda hur kontext och visuella ledtrådar påverkar barns och vuxnas 

förståelse för barn med språkstörning. Det skulle även vara intressant att undersöka 

familjäritetens inverkan på förståelighet hos barn med språkstörning, exempelvis genom 

jämförelse mellan familjens och icke-familjära lyssnares förståelse för dessa barn.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Logopedprogrammet 

Hej! 

Vi, Johanna Forsberg Larsson och Maria Lilja, studerar termin fem på logopedprogrammet på 

Linköpings universitet. Under innevarande läsår skriver vi vår kandidatuppsats i vilken vi ska 

undersöka om den allmänna uppfattningen att barn förstår avvikande tal hos barn bättre än 

vuxna stämmer. Vi har därför varit i kontakt med logopedmottagningen i Linköping. 

Under vårt arbete kommer vi att spela in ett barn med avvikande tal. Barnet kommer att få 

benämna ett antal bilder och själva inspelningstillfället kommer att ta max 30 minuter. Vi 

kommer sedan låta barn i ditt barns ålder samt vuxna bedöma vad barnet säger.  

Vår uppsats kommer att finnas tillgänglig på e-press. Vi kommer inte att registrera några andra 

uppgifter om ditt barn än kön, ålder och typ av talproblem.  

Ditt barns anonymitet kommer därmed att bevaras. Inspelningen kommer endast att hanteras 

inom logopedprogrammet för eventuella fortsatta studier.  

Om du godkänner att ditt barn medverkar ber vi dig skriva under på bifogat svarsformulär. Har 

du några frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare.  

Tack på förhand! 

Johanna Forsberg Larsson  Maria Lilja 
Logopedstudent  Logopedstudent 
xxxxxxxx@student.liu.se   xxxxxxxx@student.liu.se  
xxxx-xxxxxx   xxxx-xxxxxx 

Handledare 
Inger Lundeborg  
Universitetslektor 
 

 

Logopedprogrammet  

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 
Linköpings Universitet/ Hälsouniversitetet 
581 83 Linköping 

mailto:xxxxxxxx@student.liu.se
mailto:xxxxxxxx@student.liu.se
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Svarsblankett  

 

 

 

 

Mitt barn _____________________________________  

som är __________________ (år och månader) gammal 

          Får medverka i studien. 

          Får inte medverka i studien. 

 

 

______________________________________________ 

Målsmans underskrift 

 

______________________________________________ 

Namnförtydligande  

 

 

 

 

 

 

 

Logopedprogrammet  

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 
Linköpings Universitet/ Hälsouniversitetet 
581 83 Linköping 

Logopedprogrammet  
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Bilaga 2 

 

 

 

Logopedprogrammet 

Hej!  

Vi, Johanna Forsberg Larsson och Maria Lilja, studerar termin fem på logopedprogrammet på 
Linköpings universitet. Under innevarande läsår skriver vi vår kandidatuppsats i vilken vi ska 
undersöka om den allmänna uppfattningen att barn förstår avvikande tal hos barn bättre än 
vuxna stämmer. 

Under vårt arbete kommer vi att spela in ett barn med avvikande tal. Vi kommer sedan låta en 
grupp barn samt en grupp vuxna bedöma vad barnet säger.  

Vi behöver därför komma i kontakt med minst tio barn i fyra till fem års ålder med svenska som 
modersmål, som kan medverka i en lyssnargrupp. Barnen kommer under förskoletid att få 
lyssna på inspelningen enskilt. Barnet ombeds berätta vad som sägs. Aktiviteten beräknas ta ca 
20-30 minuter och barnet får avbryta om han/hon önskar. Barnens svar kommer att registreras 
med ljudinspelning, som hanteras inom logopedprogrammet för eventuella fortsatta studier. 
Resultaten kommer att redovisas på gruppnivå. Barnens anonymitet bevaras då vi endast 
kommer att redovisa kön och ålder. Vår uppsats kommer att finnas tillgänglig på e-press.  

Vi har fått godkännande av er enhetschef att kontakta er. För att kunna genomföra studien 
behöver er hjälp för att komma i kontakt med föräldrar till barn som uppfyller ovanstående 
kriterier. Vi kommer att lämna informationsbrev samt svarsblanketter hos er som ni kan dela ut 
till föräldrarna för godkännande om barnets medverkan.  De barn vars föräldrar godkänner 
deras medverkan kommer vi att testa. Svarsblanketterna ska lämnas ifyllda till er senast 
_______________.  

Vi hoppas att ni kan tänka er att låta oss genomföra testningen på förskolan. Vi skulle i så fall 
behöva tillgång till ett avskilt rum. 

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare.  

Tack på förhand! 

Johanna Forsberg Larsson  Maria Lilja 
Logopedstudent  Logopedstudent 
xxxxxxxx@student.liu.se   xxxxxxxx@student.liu.se  
xxxx-xxxxxx   xxxx-xxxxxx 

Handledare: 
Inger Lundeborg  
Universitetslektor 
 

Logopedprogrammet  

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 
Linköpings Universitet/ Hälsouniversitetet 
581 83 Linköping 

mailto:xxxxxxxx@student.liu.se
mailto:xxxxxxxx@student.liu.se
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Svarsblankett  

 

 
   Logopedprogrammet 

 

        Vi vill medverka i studien. 

        Vi vill inte medverka i studien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logopedprogrammet  

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 
Linköpings Universitet/ Hälsouniversitetet 
581 83 Linköping 
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Bilaga 3     

Hej! 

Vi, Johanna Forsberg Larsson och Maria Lilja, studerar termin  

fem på logopedprogrammet på Linköpings universitet. Under  

innevarande läsår skriver vi vår kandidatuppsats i vilken vi ska  

undersöka om den allmänna uppfattningen att barn förstår  

avvikande tal hos barn bättre än vuxna stämmer. 

Under vårt arbete kommer vi att spela in ett barn med avvikande tal. Vi kommer sedan låta en 

grupp barn samt en grupp vuxna bedöma vad barnet säger.  

Vi behöver därför få kontakt med barn som kan ingå i lyssnargruppen och undrar därför om vi, 

under förskoletid, får be ditt barn att lyssna på en ljudinspelning och berätta vad det låter som. 

Varje barn som kommer att ingå i lyssnargruppen kommer att få sitta enskilt tillsammans med 

oss i ett rum på förskolan och lyssna på inspelningen och tala om vad det hör. Detta kommer att 

ta 20-30 minuter. Vi kommer att vilja spela in ditt barns svar så att vi vid behov kan lyssna på 

det i efterskott. Om ditt barn inte vill medverka eller ledsnar på aktiviteten så har det 

naturligtvis rätt att avbryta.  

För att studien ska fylla sitt syfte bör ditt barn vara 4;0 – 6;0 år gammal, ha svenska som 

modersmål, ha fullgod hörsel samt inte haft kontakt med logoped tidigare. 

Vi kommer inte att registrera några andra uppgifter om ditt barn än kön och ålder och kommer 

att redovisa alla resultat på gruppnivå. Ditt barns anonymitet kommer därmed att bevaras. Vår 

uppsats kommer att finnas tillgänglig på e-press. Inspelningen kommer endast att hanteras inom 

logopedprogrammet för eventuella fortsatta studier. 

För att kunna genomföra studien ber vi dig besvara samt skriva under bifogad svarsblankett. 

Blanketten lämnas till förskolepersonalen senast _____________.  

Vid frågor får ni gärna kontakta oss eller vår handledare. 

Tack på förhand! 

Johanna Forsberg Larsson  Maria Lilja 
Logopedstudent  Logopedstudent 
xxxxxxxx@student.liu.se   xxxxxxxx@student.liu.se  
xxxx-xxxxxx   xxxx-xxxxxx 

Handledare: 
Inger Lundeborg  
Universitetslektor 

               

Logopedprogrammet  

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 
Linköpings Universitet/ Hälsouniversitetet 
581 83 Linköping 

Logopedprogrammet 

mailto:xxxxxxxx@student.liu.se
mailto:xxxxxxxx@student.liu.se
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Svarsblankett 

 

  

  

Mitt barn _______________________________________________________  

som är __________________ (år och månader) gammal 

       Får delta i studien. 

        Har ingen hörselnedsättning 

        Har inte haft logopedkontakt    

       Får inte delta i studien. 

 

_________________________________________________________ 

Målsmans underskrift 

 

__________________________________________________________ 

Namnförtydligande  

 

Lämnas till förskolepersonalen senast ____________________. 

 

 

 

 

 

 

Logopedprogrammet  

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 
Linköpings Universitet/ Hälsouniversitetet 
581 83 Linköping 

 

Logopedprogrammet  
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Bilaga 4 

 
   Logopedprogrammet 

Hej! 

Vi, Johanna Forsberg Larsson och Maria Lilja, studerar termin fem på logopedprogrammet på 

Linköpings universitet. Under innevarande läsår skriver vi vår kandidatuppsats i vilken vi ska 

undersöka om den allmänna uppfattningen att barn förstår avvikande tal hos barn bättre än 

vuxna stämmer. 

Under vårt arbete kommer vi att spela in ett barn med avvikande tal. Vi kommer sedan låta en 

grupp barn samt en grupp vuxna bedöma vad barnet säger.  

Vi frågor nu dig om du är villig att medverka i lyssnargruppen. Medverkan innefattar enskilt 

lyssnande vid ett tillfälle på ca 20 - 30 minuter. Du kommer att få lyssna på en inspelning och 

bedöma vad du tror barnet säger. Om du inte längre vill medverka i aktiviteten har du 

naturligtvis rätt att avbryta. Under tillfället kommer vi att spela in dig för att vid behov kunna 

lyssna en gång till. 

Du kommer att vara anonym, enbart kön och ålder kommer att redovisas. Vår uppsats kommer 

att finnas tillgänglig på e-press. Inspelningen kommer endast att hanteras inom 

logopedprogrammet för eventuella fortsatta studier.  

För att undersökningen skall fylla sitt syfte måste du uppfylla vissa kriterier: 

- Ha svenska som modersmål 

- Ej vara småbarnsförälder eller arbeta med småbarn 

- Ej ha hörselnedsättning 

Om du vill medverka ber vi dig besvara och skriva under bifogad svarsblankett. Vid frågor är du 

välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

Tack på förhand! 

Johanna Forsberg Larsson  Maria Lilja 
Logopedstudent  Logopedstudent 
xxxxxxxx@student.liu.se  xxxxxxxx@student.liu.se  
xxxx-xxxxxx   xxxx-xxxxxx 

Handledare: 
Inger Lundeborg  

Universitetslektor 
 

mailto:johfo017@student.liu.se
mailto:xxxxxxxx@student.liu.se
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   Logopedprogrammet  Svarsblankett  

 

         Jag vill medverka i studien. 

  Jag har ingen hörselnedsättning. 

  Jag har svenska som modersmål.  

                            Jag är inte småbarnsförälder och arbetar inte med förskolebarn. 

         Jag vill inte medverka i studien. 

 

___________________________________________________________________________ 

Signatur  

 

___________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logopedprogrammet  

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 
Linköpings Universitet/ Hälsouniversitetet 
581 83 Linköping 
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Bilaga 5  

Transkription av yttranden av barnet med språkstörning  

1. Byxor  [bʏtɔj]  

2. Kalsonger  [atʂɪgɔŋɛj]  

3. Gris  [ni:ɕ]  

4. Mask   [mak]  

5. Kam   [bam]  

6. Svart   [mat]  

7. Plåster  [pʊtɛj]  

8. Visp   [vɪf]  

9. Nyckelpiga  [nʏkɛǀbɪd]  

10. Lök   [lɔk]  

11. Sax   [gajk]  

12. Båt   [bʊt]  

13. Ljus   [jy:ʂ]  

14. Älg   [fɛj]  

15. Motor  [mʊtʊj]  

16. Glasögon  [atʂʊgʊ]  

17. Flygplan  [bɛʈʂlɑ:n]  

18. Svamp  [famp]  

19. Giraff  [ɪnajf]  

20. Strumpor  [bɵmpʊj]  

21. Varg   [faj]  

22. Sko   [gu:]  

23. Paraply  [alaby:]  

 
 


