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Pre-school personnel’s attitudes towards children with deviant 

speech 

Abstract 

Numerous studies have shown that people with speech and language disorders tend to be 

attributed to less favorable characteristics than their peers without such difficulties. There is a 

need to investigate the school staff's attitudes towards children with speech difficulties. There has 

however never been any Swedish study focusing on small children in this context. One group of 

professionals that have a large impact on a child’s social environment are pre-school personnel 

and it is thus interesting to investigate whether this group differ from people who do not work 

professionally with children when it comes to attitudes towards children with speech difficulties. 

A form with twelve Visual Analogue Scales (VAS) with twelve pairs of characteristics placed at 

the endpoints was designed. Spontaneous speech was recorded from a boy of 4;3 years with 

speech difficulties. A total of 33 persons working at pre-schools and 31 people constituting a 

control group participated in the study. The participants were asked to listen to the recording of 

the boy and to estimate his characteristics on the VA-scales. The responses of the forms were 

then collected and analyzed. 

The results show that pre-school personnel estimated the boy slightly higher, closer to the 

positive endpoint, than the control group on eleven out of twelve VA-scales. A statistically 

significant difference between the groups could however only be seen on one of the scales.  

Due to the lack of statistical significance in the results it is not possible to draw any conclusions 

as to whether pre-school personnel attitudes towards children with speech difficulties are 

different from the attitudes of persons who do not work in pre-school.  
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Sammanfattning 

Ett flertal studier har visat att personer med tal- och språkstörning tenderar att tillskrivas mindre 

fördelaktiga egenskaper än jämnåriga utan dessa svårigheter. Det finns ett behov av att undersöka 

skolpersonals attityder gentemot barn med avvikande tal. Än så länge har ingen sådan studie 

genomförts på barn i Sverige och då förskolepersonal utgör en del av små barns sociala 

omgivning förefaller deras attityder intressanta att undersöka. Syftet med föreliggande studie var 

att undersöka huruvida förskolepersonals attityder gentemot barn med avvikande tal skiljer sig 

från attityder hos personer som inte arbetar inom förskoleverksamhet. 

Ett egenskapsformulär med tolv Visuella Analogskalor (VAS) utformades där 24 egenskaper 

placerades vid ändpunkterna på skalorna. Spontantal spelades in från en pojke på 4;3 år med 

avvikande tal. Totalt fick 33 förskolepersonal och 31 personer i kontrollgruppen lyssna på 

inspelningen och skatta pojkens egenskaper. Svaren från formulären samlades in och 

analyserades. 

Resultatet visar att förskolepersonalen skattade pojken något högre än kontrollgruppen på elva av 

tolv VA-skalor men endast beträffande en skala var skillnaden statistiskt signifikant.  

På grund av brist på statistisk signifikans går det inte att dra några slutsatser huruvida 

förskolepersonals attityder gentemot barn med avvikande tal skiljer sig från attityderna hos 

personer som inte arbetar inom förskoleverksamhet.  
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1. Inledning 

Förmågan att kommunicera ses som något grundläggande för människan och är högt värderat i 

dagens samhälle. Den som har en begränsad förmåga blir lätt utanför. För barn som inte 

utvecklar sitt språk eller kommunikativa förmåga som förväntat finns ett behov av intervention 

vilken bör anpassas på så sätt att den fortsatta utvecklingen av språket blir optimal (Nettelbladt & 

Salameh, 2007, s. 13). Logopeden måste beakta attityder gentemot tal- och språkstörningar i 

planeringen av interventionsarbetet. Hur patienten samt dess familj och omgivning uppfattar 

orsakerna och konsekvenserna av avvikelsen kan ha betydelse för resultatet av behandlingen 

(Bebout & Arthur, 1992). Ett flertal studier visar att personer med tal- och språkstörning 

missgynnas både socialt och i skolan på så sätt att de tillskrivs mindre fördelaktiga egenskaper 

samt att de anses mindre attraktiva att anställa än jämnåriga utan tal- och språkstörning (Overby, 

Carrell & Bernthal, 2007). 

 

Det finns belägg för att vissa lärare skapar sina första intryck av elever utifrån sättet de talar 

(Hudson, 1996). Förväntningar på elever kan dessutom förvandlas till självuppfyllande profetior 

vilket betyder att dessa förmodanden realiseras (Rosenthal & Jacobson, 2003). Rosenthal och 

Jacobson (2003) har studerat förhållanden mellan lärares förväntningar på elever och deras 

prestationer i skolan. De allra flesta barn kommer dock i kontakt med andra vuxna utanför 

familjen tidigare än så. Idag går många barn i förskolan där nya relationer till både barn och 

vuxna uppstår och det är i denna kontakt som barnet påverkas och formas (Hart,  2008). Språket 

utvecklas i interaktionen med barnets närmsta omgivning där både barn och vuxna förekommer 

(Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 31). Interaktionen mellan förskolebarnet och omgivningen är 

betydelsefull för att det lilla barnet ska våga testa gränser och skapa sig erfarenheter. Detta ställer 

krav på de omgivande vuxnas kompetens att hantera detta i interaktionen (Kinge, 2000). Viljan 

att undersöka talets betydelse för upplevelsen av en persons egenskaper har väckt intresset för 

utförandet av föreliggande studie. Resultatet såväl som frågorna som väcks kan ha betydelse för 

förståelsen för de barn som inte låter som ”alla andra”. 

2. Bakgrund 

 2.1 Typisk språkutveckling 

Utvecklingsresan startar under fostertiden och pågår under hela livet. Från dess att ett barn har 

fötts kommunicerar det genom läten och kroppsspråk (Westerlund, 2009). Det är i kontakten och 

samspelet med andra människor som språket sedan utvecklas. Efterhand ökar ordförrådet och 
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ljuden blir mer vuxenlika (Strömqvist, 1989). Ett barn i fyraårsåldern har ännu inte ett helt 

vuxenlikt tal utan kan ha svårigheter att uttala ord som innehåller [ʃ], [ç] och [r]. Meningsbyggnad 

och ordböjning bör i stort sett vara grammatiskt korrekta i denna ålder (Samuelsson & Sjöberg, 

2006). 

 2.2 Avvikande tal 

Språket utvecklas olika hos olika personer och vissa barn lär sig prata tidigare än andra. 

Talavvikelser hos barn kan vara orsakade av en tal- och/eller språkstörning vilka kan klassas som 

funktionshinder (Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 15). Uppkomsten av en språkstörning är inte 

helt kartlagd men ofta finns en ärftlig faktor (Samuelsson & Sjöberg, 2006; Nettelbladt & 

Salameh, 2007, s. 20). Komplikationer under fostertiden och förlossningen kan också påverka tal- 

och språkutvecklingen (Samuelsson & Sjöberg, 2006). Det har även spekulerats i om 

återkommande öroninflammationer hos det lilla barnet kan ha konsekvenser för 

språkutvecklingen (Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 21). Harsten, Nettelbladt, Schalen, Kalm & 

Prellner (1993) visar dock i sin studie att några slutsatser kring öroninflammationers påverkan på 

språkutvecklingen inte kan dras.  

 

En talstörning kan bero på en medfödd svårighet med oralmotoriken, så som planering och 

programmering av tal. Då kan de ord som barnet vill säga låta helt annorlunda när de uttalas. 

Detta beror antingen på ett stelt rörelsemönster i talapparaten som gör talet långsamt och 

svårförståeligt eller på grund av att ljuden som produceras inte överensstämmer med vad som 

planerats i hjärnan (Samuelsson & Sjöberg, 2006). Talavvikelser kan även ha 

anatomiska/strukturella orsaker så som läpp-, käk- och/eller gomspalt. I de fall där tal- och/eller 

språkstörning finns i släkten är dock risken att svårigheterna ärvs och utvecklas hos barnet inte 

hundra procent vilket förklarar varför syskon inte alltid har liknande språkutveckling (Leonard, 

2000). Det finns även en stor undergrupp av barn med tal- och språkavvikelser vars 

funktionsnedsättning inte har någon uppenbar etiologi och där släkten inte har någon historik av 

svårigheter med tal och/eller språk. Bishop (1997) menar att i de fall där tal- och/eller 

språkstörningen inte härstammar från en infektion, syrebrist eller traumatisk hjärnskada kan man 

dela upp orsakerna i tre delar; spädbarnsmiljön, fostermiljön och den genetiska uppbyggnaden. 

Ingen av dessa delar är dock en isolerad orsak till svårigheterna utan samverkar tillsammans i en 

komplex interaktion (Bishop, 1997; Nettelbladt & Ors, 2011, s. 126). 
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Ofta upptäcks avvikelser i barns språk och tal på BVC eller av förskolepersonal tillsammans med 

barnens föräldrar, vilket leder till en logopedkontakt (Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 22). Ibland 

kan det dröja innan barns svårigheter uppmärksammans. Detta kan bland annat bero på att 

barnen kan dölja sina svårigheter genom att härma jämnåriga vänner (Arnald, 2007). Som 

personal i förskolan är det, för att kunna ge ett så bra stöd och stimulans som möjligt, viktigt att 

tidigt uppmärksamma barns tal- och språksvårigheter. Då är det bra att försöka förstå vidden av 

problemet för barnen och om det kan finnas några särskilda bakomliggande orsaker till det 

avvikande talet inför en eventuell logopedkontakt. Detta för att behandlingen ska kunna 

individanpassas på bästa sätt samt för att kunna stötta och ge stimulans till varje enskilt barn 

(Hellström, 1999). 

 2.3 Terminologi 

När man beskriver tal- och språksvårigheter är det viktigt att beakta terminologin. Beroende på 

vilka termer man använder innefattas dessa av olika definitioner och har därmed olika 

värdeladdningar (Bishop, 1997). Enligt Socialstyrelsen (2010) definieras specifika störningar av 

tal- och språkutvecklingen som ”… 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.” 

(s. 197). Språk delas in i domänerna fonologi, grammatik, pragmatik och lexikon/semantik. 

Språkstörning kan beskrivas utifrån vilken eller vilka domäner som barnets svårigheter är 

koncentrerade till (Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 23). I praktiken är en språkstörning sällan 

renodlad utan innebär oftast en kombination av flera av dessa delar. 

 2.4 Social kompetens och beteende hos barn med avvikande tal 

Barn med tal- och språkstörningar i förskoleåldern tenderar att ha beteendeproblem i större 

utsträckning än barn utan tal- och språksvårigheter (K. I. Hart, Fujiki, Brinton & Hart, 2004; 

Lindsay & Dockrell, 2000; St Clair, Pickles, Durkin & Conti-Ramsen, 2010).  Detta kan ha flera 

orsaker, men en betydande faktor är att barnet med avvikande tal blir missförstått av 

omgivningen vilket det försöker kompensera för med hjälp av andra, mindre populära, 

uttryckssätt (Samuelsson & Sjöberg, 2006). Beitchman et al., (1996) undersökte under sju år hur 

dessa beteenden och brister i social kompetens utvecklas hos personer som fått diagnosen grav 

språkstörning som barn. Resultatet var att barnens uttryckssätt ofta kvarstod även när de blivit 

äldre. 
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Lärare har i en tidigare studie fått gradera beteende hos barn med språkstörning. Här framkom 

det att de klassade barnen som mindre villiga att delta i sociala aktiviteter (K. I. Hart et al., 2004). 

I en annan studie framkom det att det inte går att dra slutsatsen att barn med språkstörning är 

mindre sociala än normalspråkliga. Att vissa barn väljer att vara ensamma behöver inte bero på 

språklig förmåga eller brist på social kompetens. Barn som är mer reserverade än andra kan 

tvärtom vara skickliga på att både aktivera sig med och utan sällskap (Fujiki, Brinton, Morgan & 

Hart, 1999). 

 

Studier av Hazen och Black (1989;1990) har visat att barn i förskoleåldern som är populära bland 

andra barn i samma ålder, ofta har bättre kommunikativa strategier än de som är impopulära. De 

populära barnen tenderar att i större omfattning rikta sig till alla deltagare i ett samtal, vara mer 

rättframma i sina yttranden och i högre grad hålla sig till ämnet. I studierna framkommer det 

dock inte om det är de kommunikativa strategierna som leder till popularitet eller tvärtom (Black 

& Hazen, 1990; Hazen & Black, 1989). Enligt Coie, Dodge & Kupersmidt (1990, s. 49-50) har 

barn som är omtyckta även bättre sociala förmågor, som till exempel att kunna samarbeta och 

vara rättvisa (Ladd & Price, 1987), än barn som inte är omtyckta. 

 2.5 Uppfattning av barn med avvikande tal 

I en studie av Lass, Ruscello, Harkins och Blankenship (1993) fann man att ungdomar tenderar 

att tillskriva barn med avvikande tal negativa egenskaper vad gäller personlighet och utseende. 

Lärares förväntningar på barn med artikulationssvårigheter har även visat sig vara signifikant lägre 

än för barn utan dessa svårigheter (Overby et al., 2007). I Overby och medarbetares studie 

framkom det även att mer än en tredjedel av lärarna ansåg att prediktioner av framgång i skolan 

var svåra att göra utifrån endast en talsekvens och att det finns flera andra faktorer som behöver 

vägas in för att kunna göra en sådan bedömning. Däremot tillskrev en tredjedel av lärarna barnen 

med talsvårigheter mer sociala och beteendemässiga problem. Graden av förståelighet hos ett 

barns tal tycks korrelera med hur barnets egenskaper uppfattas (Rice et al., 1993). Hos vuxna 

lyssnare verkar negativa attityder och uppfattningar vara mer framträdande än hos barn. 

Uppfattningen har därför föreslagits vara en funktion av åldern hos lyssnaren (Lass et al., 1993). 

 

Ett barns självbild påverkas av hur andra personer runt omkring behandlar det. Självbilden stärks 

av positiva förväntningar på barnet och försvagas av fördomar. En positiv självbild bidrar till en 

bättre inlärning och gynnar motivationen samt förmågan att handskas med motgångar (Föhrer & 

Ancker, 1997). I pedagogiska sammanhang kan associationen mellan barnets tal- och 
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språkkunskaper och dess intelligens vara av stor betydelse. Uppfattningen av barnet och den 

bedömning en lärare gör kan påverka det pedagogiska bemötandet (Rice, Hadley & Alexander, 

1993). Flertalet författare menar att en självuppfyllande profetia kan bli konsekvensen av en 

lärares uppfattning av ett barn (Overby et al., 2007). Precis som att en lärares höga förväntningar 

på ett barn höjer dess prestation så tycks det troligt att låga förväntningar har en negativ effekt på 

prestationen (Hudson, 1996). Forskningen inom detta område har dock fått motsägelsefulla 

resultat varför Raudenbush (1984) utförde en meta-analys på 18 studier inom området vilken 

visade att lärares förväntningar bara har en liten effekt på IQ hos barnen. Variabiliteten i 

resultaten i de studier som ingick i meta-analysen är stor vilken bland annat kan förklaras av hur 

länge lärarna känt eleverna innan studiens början samt i vilka årskurser studierna genomförts 

(Raudenbush, 1984). Trots att det finns en medvetenhet kring hur lärare behandlar barn olika är 

det svårt att förutsäga vilka effekter förväntningar kan ha på ett barn. Det beror dels på barnets 

personlighet, dels på lärarens personlighet samt dess uppfattningar kring inlärning (Brophy, 

1983). 

 

 2.6 Förskolor i Sverige 

Den svenska förskolan ska enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) värna om alla 

människors lika värde och vara lojala mot ”… svaga och utsatta…” samt ta hänsyn till de barn 

som är i behov av extra stöd. I Läroplanen för förskolan står det att ”Inget barn ska i förskolan 

utsättas för diskriminering på grund av /…/ funktionsnedsättning” (s.4).  I samma plan framförs 

att ”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling…” (s. 7). En trygg 

miljö är nödvändig för all typ av inlärning och utveckling. För ett barn med svårigheter är denna 

trygghet extra viktig (Hellström, 1999). 

 

I skolverkets lägesbedömning från 2011 uppskattas antalet inskrivna barn i svensk 

förskoleverksamhet under år 2010 till 458 000 barn. Det är 83 % av alla barn i åldern 1-5 år. En 

heltidsanställd personal inom förskolan ansvarar i genomsnitt för 5,4 barn. Fördelningen mellan 

pojkar och flickor är jämn medan det bland personalen finns betydligt fler kvinnor än män. 

Förskolepersonal med förskollärarutbildning uppges av Skolverket (2011) vara totalt 49 % 

(kvinnor 48 % och män 1 %) medan 30 % arbetar som barnskötare (29 % kvinnor och 1 % 

män). Andra yrken inom förskoleverksamheten är fritidspedagoger (1 % varav 0 % är män), 

lärare för andra åldrar (4 % varav 0 % är män) samt personer som saknar utbildning för arbete 

med barn (5 % varav 1 % är män) (Skolverkets lägesbedömning, 2011).  
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2.7 Undersökning av attityder 

Enligt Hudson (1996) lagrar vi människor information i form av prototyper vilka hjälper oss att 

dra slutsatser eller antaganden om andra människor. Dessa prototyper är allmänt spridda och 

ligger till grund för de fördomar som benämns som sociala stereotyper. Om två egenskaper är 

associerade med varandra och endast en kan observeras görs antagandet att även den andra 

egenskapen finns. Det finns en tendens hos människor att dra slutsatser om en persons sociala 

bakgrund samt personlighetsdrag utifrån ledtrådar i talet. Tillämpat inom tal- och språkområdet 

kan associerade egenskaper vara sättet man talar på och personlighetsdrag. Talet är ofta lättare att 

observera och kommer därför att utgöra en ledtråd för olika personlighetsdrag (Hudson, 1996). 

Det kan vara svårt att fråga personer om sambanden mellan språkliga och icke-språkliga variabler 

då de flesta inte är medvetna om vilka slutsatser de drar utifrån dessa (Hudson, 1996). I studier 

som omnämner attityder gentemot personer med tal- och röststörningar har forskare tillämpat 

olika skalor, exempelvis semantisk differentiell skala av Likert-typ (Hall, 1991; Lass et al., 1993; 

Silverman, 1976), Harter-skala (Overby et al., 2007) och VAS (Evitts, Van Dine & Holler, 2009). 

En Likert-skala är bipolär med bestämda skalsteg och kan utformas på olika sätt. Ett exempel kan 

vara att bedömaren får gradera hur väl ett påstående överensstämmer med hans eller hennes 

åsikter. Harter-skalan är en variant av Likert-skalan. Deltagaren får två kontrasterande påståenden 

presenterade för sig där ett av alternativen väljs med ”Stämmer delvis” eller ”Stämmer helt”. Det 

finns därmed ingen neutral punkt. Skalan har främst tillämpats i studier med barn men har även 

använts på vuxna (Streiner & Norman, 2008). 

Personer kan ibland låta sina svar i intervjuer eller formulär påverkas av vad som är socialt 

acceptabelt eller önskvärt att svara, för att inte framstå i dålig dager (Paulhus, 1991, s.17). 

Validiteten av ett formulär kan därför komma att äventyras när svaren påverkas av vad som anses 

korrekt eller socialt önskvärt att svara. Ett exempel på detta kan vara när man frågar efter 

attityder eller känslor vilka kan anses som pinsamma eller oacceptabla (Streiner & Norman, 

2008). För att minska risken för socialt önskvärda svar kan de alternativ som ges vara likställda 

baserat på grad av social önskvärdhet (Robinson, Shaver & Wrightsman, 1991). 

 2.8 Visuell Analog Skala (VAS) 

VAS är en psykometrisk skattningsskala där subjektiva bedömningar görs längs ett kontinuum 

(Boyle, Blood & Blood, 2009). Psykometri innebär ett antagande om att de psykiska egenskaper 

människan innehar är beständiga och kvantifierbara. Att skalan är psykometrisk innebär att 

psykiska egenskaper får numeriska värden. Eftersom en egenskap i sig är svår att mäta så mäts 



  

 

7 
 

istället de observerbara och indirekta uttrycken för den (Lundh & Smedler, 2005, s. 226-227). En 

VAS brukar vanligtvis vara 100 mm lång med ett svar eller påstående i varje ände. Personen som 

skattar gör en markering på skalan vilken anger i vilken grad hon/han håller med om påståendet. 

Skalan har bland annat använts för att mäta attityder, egenskaper och smärta (Boyle, et al., 2009). 

 

Fördelen med VAS jämfört med numeriska skattningsskalor är att man undviker kluster av poäng 

vilket kan uppstå på grund av att deltagarna kan ha preferenser för vissa siffror (McDowell, 

2006), dessutom fångar inte skalor baserade på kategorier nyanser av känslor (Aitken, 1969). En 

begränsning med den här typen av skala är däremot att ord, i det här fallet egenskaper, kan betyda 

olika för olika människor (Aitken, 1969). 

 

Data som erhållits från en undersökning med hjälp av VAS kan lätt betraktas som intervalldata 

men kommer bäst till sin rätt genom att analyseras som ordinaldata när komplexa egenskaper 

undersöks (Boyle et al., 2009). Streiner & Norman (2008) menar att data från skattningsskalor kan 

ses som intervalldata så länge fördelningen av data inte är skev. Maxwell (1978) fann att 

användandet av parametriska eller icke-parametriska test på data från VAS de flesta gånger inte 

ger någon större skillnad i resultat. Båda testen ger ett statistiskt signifikant resultat när det 

föreligger stora skillnader. När det gäller små skillnader spelar det ingen roll vilket sätt man väljer 

att analysera data på, men det finns ett gränsområde för grad av skillnad där val av test kan ha 

betydelse. När skillnaden är mindre än 10 mm kan icke-parametriska test vara att föredra 

(Maxwell, 1978). 

När svarsalternativen sätts i samma riktning på VA- och Likert-skalor finns det en risk att 

deltagare använder första svaret som modell för resterande svar. Deltagarna fortsätter då att svara 

i samma linje på resten av sidan. För att undvika detta kan man randomisera skalorna men ett 

sådant förfarande kräver istället mer uppmärksamhet av deltagarna och ökar risken för att de ger 

svar som är tillfredsställande men inte optimala (Streiner & Norman, 2008). Detta fenomen 

benämner Krosnick (1991) som ”satisficing”, ett lånat begrepp som från början använts av Simon 

(1957; Simon & Steadry, 1969) inom ekonomi. För att minska risken för att deltagare ger svar av 

denna karaktär bör formuläret vara så kort och koncist som möjligt. De ord som används bör 

vara lätta att förstå med svarsalternativ som inte är för komplexa. Om deltagare upplever att 

frågor eller påståenden inte har svarsalternativ som överensstämmer med deras egen uppfattning 

är det lätt att svaren inte speglar deras rätta åsikter. Deltagaren väljer istället det svarsalternativ 
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som ligger närmast deras egen åsikt även om de inte är helt överensstämmande (Streiner & 

Norman, 2008).  

Vilka attityder personer har gentemot barn med avvikande tal har än så länge inte undersökts i 

Sverige. Då förskolepersonal utgör en del av barns sociala omgivning förefaller deras attityder 

intressanta att undersöka och motiverar föreliggande studie. 

3. Syfte 

Föreliggande studie syftar till att undersöka hur förskolepersonal och en kontrollgrupp skattar 

egenskaper hos en fyraårig pojke med avvikande tal. 

 3.1 Frågeställning 

·         Skiljer sig förskolepersonals attityder gentemot barn med avvikande tal från attityderna hos 

personer som inte arbetar inom förskoleverksamhet? 

4. Material och metod 

 4.1 Testformulär 

Testformuläret baserades på ett tidigare använt formulär (Overby et al., 2007). Megan Overby 

kontaktades och tillåtelse gavs att översätta och anpassa formuläret till föreliggande studie. 

Formuläret ändrades från Harter-skala till VAS och 18 påståenden översattes och omarbetades 

till 24 egenskaper. Påståenden i det tidigare formuläret representerar enligt författarna flera 

egenskaper vilket är orsaken till att egenskaperna är fler än påståendena. Vissa egenskaper kunde 

associeras med fler än ett påstående. Ett exempel är påståendena ”This child will find it hard to 

make friends – For this child it would be pretty easy” där egenskaperna kontaktsökande – 

avståndstagande och omtyckt – impopulär valdes ut. Eftersom det ursprungliga formuläret var 

anpassat till lärare för äldre barn, valdes påståenden om prestationer i skolan bort. De ersattes 

istället av egenskaper vilka skulle kunna motsvara påståendena men inte vara specifikt kopplade 

till skolan, till exempel högpresterande – underpresterande.  

 

Ett bekvämlighetsurval gjordes av tjugo personer. Dessa fick bedöma utvalda egenskaper som 

antingen positiva eller negativa. Resultatet fick ligga till grund för hur egenskaperna placerades vid 

ändpunkterna på de tolv olika VA-skalorna (se bilaga 6). En egenskap (motsträvig) byttes efter 

förfarandet ut (till fantasilös) för att vara mer lämpad för bedömning av ett barn.  

 



  

 

9 
 

Två varianter av formulär utformades, ett för förskolegruppen och ett för kontrollgruppen, där 

deltagarna förutom sina skattningar fick fylla i uppgifter om sig själva gällande ålder, kön, 

utbildning samt hörsel (se bilaga 4 och 5). Uppgiften om hörsel fick uppskattas av deltagarna. 

 4.2 Urval och deltagare 

Inklusionskriterier för det barn som spelades in bestämdes till en ålder mellan tre och fem år samt 

en diagnos vilken innebar ett avvikande tal. Med hjälp av en logoped vid en mottagning i sydöstra 

Sverige kontaktades föräldrar till en pojke på 4;3 år med avvikande tal. Pojken var mycket 

svårförståelig med främst fonologiska problem samt med ett förmodat avvikande oralmotoriskt 

mönster. Hans diagnos var dock vid studiens början inte fastställd. Föräldrarna fick per telefon 

information om studien och gav ett muntligt samtycke. Vid inspelningstillfället överlämnades ett 

informationsbrev och blankett för skriftligt samtycke (se bilaga 1). 

Förskolechefer kontaktades via e-post för att få tillåtelse att kontakta förskolepersonal 

verksamma i deras område. De förskolor som kontaktades fick per telefon en kort information 

om studien och vid testtillfället överlämnades ett informationsbrev och samtyckesblankett (se 

bilaga 2). Till kontrollgruppen kontaktades personer i författarnas omgivning för deltagande i 

studien. Exklusionskriterier för kontrollgruppen var utbildning inom och/eller nuvarande eller 

tidigare arbete inom barnomsorg eller yrkesmässig verksamhet med barn med avvikande tal vilka 

avstämdes muntligt. Det noterades inte huruvida deltagarna har egna barn i förskoleåldern eller 

barn med avvikande tal i sin omgivning. Deltagarna till kontrollgruppen fick per telefon eller e-

post kort information om studien och vid testtillfället överlämnades ett informationsbrev och 

blankett för skriftligt samtycke (se bilaga 3). 

Totalt deltog 33 förskolepersonal (32 kvinnor och en man) mellan 19 och 63 år (medelålder 41,7 

år; standardavvikelse ± 11,9 år) från sju förskolor och 31 personer (30 kvinnor och en man) i 

kontrollgruppen mellan 23 och 64 år (medelålder 44,7 år; standardavvikelse ± 12,5 år). Grupperna 

matchades i möjligaste mån kön- och åldersmässigt på gruppnivå. 
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4.3 Inspelning 

Pojken spelades in på en logopedmottagning i sydöstra Sverige. Inspelningen utgjordes av 

spontantal som eliciterades med hjälp av leksaker. Mikrofonen som användes var av märket AKG 

och modell CK 92. Denna kopplades till en dator där inspelning gjordes med hjälp av 

programmet Soundswell. Avståndet mellan mikrofonen och pojken uppskattades till cirka 40 

centimeter. Det inspelade materialet uppgick till cirka 16 minuter. Ur materialet valdes en sekvens 

om 50 sekunder där pojken pratar i långa meningar och där den vuxna samtalspartnern inte 

bryter in annat än med korta kommentarer av ej bedömande karaktär. 

 4.4 Etiska överväganden 

Ett skriftligt godkännande från en av barnets målsmän inhämtades för inspelning av barnet (se 

bilaga 1). Endast uppgifter om barnets kön och ålder noterades. Alla deltagare i studien skrev 

under ett samtycke och blev ombedda att tala om ifall de kände igen barnet på inspelningen. 

Kontrollgrupp (n=31)   

Kön   

Kvinnor 30 

Män 1 

Ålder   

Medelålder 44,7 

Standardavvikelse 12,5 

Utbildning   

Gymnasieskola 1 

Gymnasieexamen 7 

Högskola/Universitet 4 

Högskole-/Universitetsex. 13 

Forskare 4 

Annat 2 

Förskolepersonal (n=33)   

 Kön   

Kvinnor 32 

Män 1 

Ålder   

Medelålder 41,9 

Standardavvikelse 11,7 

Utbildning   

Förskollärare 15 

Barnskötare 15 

Lärare för andra åldrar 2 

Annat 1 

Antal år i tjänst   

< 5 år 6 

5-10 år 7 

10-20 år 7 

> 20 år 13 

Tabell 1. Fördelning av ålder, kön, utbildning samt 

antal år i tjänst för förskolepersonal som deltog i 

studien 

Tabell 2. Fördelning av ålder, kön och utbildning 

för personer i kontrollgruppen som deltog i studien 
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Formulären med uppgifter om kön, ålder och utbildning samt VA-skalor avidentifierades och 

tilldelades en särskild kod. Resultaten redovisas endast på gruppnivå och inga enskilda lyssnare 

kan identifieras. Inspelningen av barnet är avidentifierad och kommer efter studiens avslutande 

att arkiveras på Logopedprogrammet i Linköping.  

 4.5 Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes där två personer fick utföra uppgiften och komma med synpunkter 

på testproceduren samt formuläret och samtyckesblanketten. Mindre justeringar utfördes i 

samtyckesblanketten och testproceduren efter genomgång av pilotstudien. Vid pilotstudien 

mättes även ungefärlig tidsåtgång för bedömningsproceduren vilken uppmättes till mellan cirka 

fem och tio minuter. 

 4.6 Procedur 

För uppspelning av ljudfilen användes en Marantz och hörlurar av märket Sennheiser, HD 200. 

Då volymkontrollen på Marantzen var steglös valdes högsta volym på utrustningen efter att 

ljudfilen redigerats i programmet Wave Pad där volymen sänkts med 75 %. Deltagarna i studien 

lyssnade på inspelningen av pojken två gånger och bedömde därefter egenskaper utifrån 

formuläret (se bilaga 6). Kommentarer utöver bedömningen var frivilliga. Uppgiften utfördes i ett 

avskilt rum på arbetsplatsen eller i hemmiljön med någon av författarna som testledare.  

 4.7 Analys och statistisk bearbetning 

VA-skalorna mättes med linjal från ändpunkten med den negativa egenskapen. Deskriptiv 

statistik sammanställdes i Excel.  Data från egenskapsformulären analyserades med Mann-

Whitney U-test och Spearman’s rho i SPSS Windows version 19.0. Eftersom data som erhållits 

från undersökningen inte var normalfördelade och de egenskaper som undersökts var relativt 

komplexa valdes analys med icke-parametriska test. Signifikansnivån sattes till p < .05. 

5. Resultat 

 5.1 Beskrivning av data 

I tabell 3 är de tolv egenskapsparen presenterade i samma ordning som VA-skalorna i formuläret. 

Medelvärden av förskolepersonalens (n = 33) och kontrollgruppens (n = 31) skattningar på 

samtliga VA-skalor samt deras totala medelvärden (M), mätt i millimeter (mm), och 

standardavvikelser (SD) redovisas tillsammans med signifikansvärdena för varje egenskapspar. 

Även de sammanlagda värdena från samtliga deltagare (n = 64) redovisas. Högre värden betyder 
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att skattningarna har gjorts längre åt vänster på VA-skalorna, på den sida där de förväntat positiva 

egenskaperna är placerade. Med ett högre värde menas över 50 mm då detta är hälften av skalans 

totalt 100 mm. 

Tabell 3. Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för varje motsatspar för respektive grupp och totalt. 

Egenskapspar 
Förskolepersonal 

M        SD 

Kontrollgrupp 

M        SD 

Samtliga deltagare 

M        SD 
p-värde 

  Högpresterande_Underpresterande 55,82 ± 18,57    58,84 ± 12,36 57,28 ± 15,81  ,514 

  Kontaktsökande_Avståndstagande 81,61 ± 11,37  75,32 ± 13,57 78,56 ± 12,78 ,068 

  Lätthanterlig_Besvärlig 69,97 ± 18,92 67,03 ± 20,84 68,55 ± 19,77 ,677 

  Utåtriktad_Tillbakadragen 77,48 ± 17,71 76,13 ± 15,72 76,83± 16,65 ,600 

  Fokuserad_Tankspridd 70,12 ± 27,12 68,52 ± 22,19    69,34 ± 24,67 ,480 

  Artig_Ohyfsad      72,00 ± 16,85  67,42 ± 17,53 69,78 ± 17,21 ,301 

  Vänlig_Otrevlig 80,27 ± 12,45  77,45 ± 13,75 78,91± 13,07 ,485 

  Uppfinningsrik_Fantasilös 77,15 ± 15,90 72,39 ± 16,00 74,84 ± 16,00 ,183 

  Försiktig_Burdus 55,42 ± 18,60  43,13 ± 14,53 49,47 ± 17,74 ,002* 

  Skötsam_Slarvig 64,82 ± 19,52 58,13 ± 14,57 61,58 ± 17,49 ,132 

  Intelligent_Obegåvad 68,42 ± 18,19 62,61 ± 17,09 65,61 ± 17,77 ,150 

  Omtyckt_Impopulär 

 

Totalt 

65,09 ± 17,07 

 

    69,85 ± 8,83 

61,68 ± 18,80 

 

65,72 ± 8,74 

63,44 ± 17,87 

 

67,86 ± 8,96         

,489 

 

 

*signifikant skillnad p < .05, Mann Whitney U test 

 

 5.2 Gruppernas skattningar på VAS 

Gruppernas medelvärden på de tolv VA-skalorna följer varandra och är i några fall nära att 

tangera varandra (se figur 1). Detta är mest uppenbart vid egenskapsparen högpresterande – 

underpresterande, lätthanterlig – besvärlig, utåtriktad – tillbakadragen, fokuserad – tankspridd, vänlig – otrevlig 

samt omtyckt – impopulär vilket innebär att grupperna skattat pojken på ungefär samma sätt på 

hälften av VA-skalorna. Skillnaden mellan grupperna är störst på VAS mellan egenskaperna 

försiktig – burdus. Vid analys av Mann Whitney U test mellan gruppernas skattning på denna skala 

framkommer att skillnaden är statistiskt signifikant med p = .002. Denna skillnad är den mest 

markanta i figur 1. Egenskapsparet försiktig – burdus är även den enda VAS som har ett 

medelvärde under 50 mm (kontrollgruppen 43,13 ± 14,53 och samtliga deltagare 49,47 ± 17,74). 

Förskolepersonalen har, på samma VAS, ett medelvärde över 50 mm vilket är 55,42 ± 18,60. 

Skillnaden i skattning mellan grupperna för egenskapsparet kontaktsökande – avståndstagande låg 

nära gränsen för statistisk signifikans med p = .068. 
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Standardavvikelserna varierar mellan ± 11,37 och ± 27,12 för förskolepersonalen samt mellan ± 

12,36 och ± 22,19 för kontrollgruppen. Standardavvikelsen för egenskapsparet fokuserad – 

tankspridd är störst för båda grupper (förskolepersonalen ± 27,12; kontrollgruppen ± 22,19 och 

samtliga deltagare ± 24,67) vilket betyder att deltagarnas skattningar på denna VAS är mest 

spridda. Minst standardavvikelse för gruppen med förskolepersonal och den med samtliga 

deltagare är egenskapsparet kontaktsökande – avståndstagande där värdet är ± 11,37 respektive ± 

12,78. Egenskapsparet med lägst standardavvikelse (± 12,36) för kontrollgruppen är högpresterande 

– underpresterande (se tabell 3).   

Figur 1. Förskolepersonalens (grå) och kontrollgruppens (svart) medelvärden (mm) för varje egenskapspar. 

 5.3 Jämförelse av grupper 

Varje persons medelvärde på samtliga VA-skalor användes för jämförelse mellan grupperna. 

Mann Whitney U test visar p = .058 vilket inte är signifikant med p < .05 men visar på en 

tendens till skillnad mellan grupperna. Förskolepersonalens medelvärden på de tolv VA-skalorna 

varierar mellan 55,42 mm och 81,61 mm. Förskolepersonalens medelvärde av samtliga VAS är 

69,85 ± 8,83. Motsvarande medelvärden för kontrollgruppen ligger inom spannet 43,13 mm och 

76,13 mm. Medelvärdet av kontrollgruppens skattningar på de tolv VA-skalorna tillsammans är 

65,72 ± 8,74 (se tabell 3). Det betyder att förskolepersonalen i genomsnitt skattat pojken högre, 
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det vill säga närmare den positiva ändpunkten, än vad kontrollgruppen gjort men det är inte 

signifikant med p < .05. 

Deltagarna i gruppen förskolepersonal har högre medelvärden än kontrollgruppen på alla VAS 

förutom en, egenskapsparet högpresterande – underpresterande, där förskolepersonalen har 

medelvärdet 55,82 mm och kontrollgruppen 58,84 mm (se tabell 3 och figur 1). 

 5.4 Spridning inom grupperna 

Egenskapsparet fokuserad – tankspridd har störst standardavvikelse för samtliga grupper. Det 

innebär att deltagarnas skattningar skiljer sig mycket från varandra där det för båda grupperna 

förekommer skattningsvärden på samtliga tiotal skalsteg. På denna skala för kontrollgruppen 

finns det outliers där ett värde under 5 mm förekommer. De värden som ligger närmast är över 

30 mm. Gruppen förskolepersonal har inte lika tydliga outliers. Där förekommer ett värde under 

5 mm men de närmast följande värdena är strax under 20 mm.  

 5.5 Skattning och ålder 

En ökning av skattningar på VA-skalorna i relation till stigande ålder har inte noterats i någon av 

grupperna (se figur 2 och 3). Spearman’s rangkorrelationskoefficient visar 0,218 för 

förskolepersonalen och 0,059 för kontrollgruppen.  

Figur 2. Förskolepersonalens medelvärden (mm) av samtliga VAS i relation till deras ålder (år). 
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Figur 3. Kontrollgruppsdeltagarnas medelvärden (mm) av samtliga VAS i relation till deras ålder (år). 

6. Diskussion 

Det kan inte påvisas några skillnader mellan grupperna baserat på deras skattningar av pojken i 

studien men förskolepersonalen tenderar att i genomsnitt skatta honom högre än 

kontrollgruppen. Resultatet kan ha påverkats av metodmässiga problem som framförallt berör 

utformningen av testformuläret. 

 6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Förskolepersonalens attityder jämfört med kontrollgruppens 

Föreliggande studie visar att förskolepersonalen har skattat pojken närmare den positiva 

ändpunkten på elva av totalt tolv VA-skalor jämfört med kontrollgruppen. Varje deltagares 

medelvärden på samtliga VA-skalor beräknades och jämfördes mellan grupperna vilket 

resulterade i ett p-värde på 0,058. Denna skillnad relativt kontrollgruppen är inte statistisk 

signifikant men ligger dock nära gränsvärdet p < .05. Att mäta medelvärdena på samtliga VA-

skalor kan ge ett missvisande resultat då skalorna inte är ämnade att mäta samma sak. Däremot 

kan medelvärdena på samtliga VA-skalor ge en antydan om åt vilken ändpunkt deltagarna skattat 

pojken och om det finns någon skillnad mellan grupperna. Det kan finnas flera orsaker till varför 

grupperna skulle ha kunnat skatta olika och den troligaste förklaringen hade då kunnat vara 

förskolepersonalens erfarenhet av och intresse kring barn vilket borde ha påverkat deras svar. 
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I resultatet framkommer att det finns en signifikant skillnad mellan grupperna på VAS med 

egenskapsparet försiktig – burdus. Förskolepersonalen skattade barnet som mer försiktig medan 

kontrollgruppen upplevde honom som mer burdus. Man kan däremot inte dra slutsatsen att 

förskolepersonalen skattade barnet som ”bättre” eftersom försiktig inte nödvändigtvis är positivt 

förknippat för alla människor, trots att denna egenskap är placerad på den så kallat ”positiva 

ändpunkten”. Denna skala har egenskaper som inte är tydligt värderande. Därför borde inte 

risken att deltagarna skattar åt det positiva hållet, på grund av att försöka svara socialt önskvärt, 

vara lika stor som den eventuellt kan vara på andra skalor med mer värderande egenskaper, till 

exempel högpresterande – underpresterande. 

Deltagarnas skattningar visar inte om egenskaperna framträder mycket eller lite hos pojken 

eftersom de inte står i relation till något annat värde, till exempel en jämförelse med en skattning 

av en åldersmatchad pojke med typisk tal- och språkutveckling. Detta rationaliserades bort på 

grund av brist på tid inom ramen för studien. Resultatet av studien visar endast hur de båda 

grupperna, förskolepersonalen och kontrollgruppen, förhåller sig till varandra i avseende på 

skattningar av barnet på VA-skalorna. 

6.1.2 Attityder och ålder 

Resultatet visar inte på något samband mellan skattningar på VA-skalorna och ålder vilket inte 

överensstämmer med det Lass et al. (1993) föreslagit i sin studie. Det är dock intressant att 

spekulera i varför Lass med medarbetares antaganden vore rimliga. Skillnader i erfarenhet vad 

gäller arbete med barn skulle kunna påverka förskolepersonalens sätt att bedöma pojken. Yngre 

personer kan även tänkas vara mer ärliga i sina skattningar och gå på sin direkta intuition medan 

äldre personer borde överväga sina skattningar mer innan de genomför dem. Paulhus (1991, s. 

17) menar att denna typ av övervägningar kan vara orsakade av att deltagarna vill svara socialt 

önskvärt, något som de kan använda för att inte framstå i dålig dager. Svaren speglar då inte 

personens riktiga uppfattning utan blir en skattning med modifikation. Studier har visat att barn 

med avvikande tal oftare har beteendeproblem än barn med åldersadekvat tal (K. I. Hart et al., 

2004; Lindsay & Dockrell, 2000; St Clair et al., 2010). Man kan fråga sig om det är det 

kommunikativa handikappet som orsakar problemen eller omgivningens reaktioner på talet 

(Samuelsson & Sjöberg, 2006). Därför är det viktigt att ta hänsyn till barnets behov istället för att 

placera det i ett fack baserat på fördomar. Detta är extra viktigt för personer som arbetar inom 

förskolan då de har läroplanen (Skolverket, 2010) att följa.  
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6.1.3 Deltagarnas synpunkter 

Samtliga deltagare hade möjlighet att lämna kommentarer efter sina skattningar på VA-skalorna. 

Totalt var det 14 av 64 personer som valde att göra det. Fem av dessa personer arbetar inom 

förskolan och nio personer tillhör kontrollgruppen. Personerna i kontrollgruppen beskrev överlag 

mer hur de uppfattade barnets tal och egenskaper medan förskolepersonalen snarare hade åsikter 

om genomförandet av studien. Studien kritiserades främst av en personal i förskolan som ansåg 

att det inte gick att bedöma ett barns egenskaper utifrån ljudfilen. Hon menade att ”Om man 

skulle göra det utan hela bilden skulle jag behöva lägga in mina egna förutfattade meningar och 

erfarenheter.”. Hon lyfter genom detta påstående fram kärnan i föreliggande studie där syftet är 

just att undersöka hur erfarenheterna påverkar varje persons bedömning och attityder gentemot 

barn med avvikande tal. Samma person avslutade sina kommentarer med att skriva ”Alla barn är 

unika”. Liknande kommentarer förekom i Overby och medarbetares studie (2007) där mer än var 

tredje lärare ansåg det vara svårt att bedöma barns framgång i skolan endast utifrån talet. De 

menade, precis som personalen i föreliggande studie förmodligen menade med ”hela bilden”, att 

mer information kring barnets hemmiljö och personlighet skulle behövas för att kunna göra en 

rättvis bedömning av barnets prestationer. En avsikt med föreliggande studie var just att 

deltagarnas bedömning endast skulle grunda sig på ett barns tal. 

6.1.4 Spridning inom grupperna 

Sett ur ett större perspektiv avviker de flesta medelvärden på VA-skalorna inte mer än 20 mm 

från mitten. Markeringar kunde göras på mitten av skalorna ifall deltagarna ansåg att de inte 

kunde bedöma pojken utefter egenskaperna eller om de inte tyckte att någon av egenskaperna var 

särskilt framträdande. De centrerade svaren skulle därför kunna tolkas som att deltagarna inte 

tyckte att någon av egenskaperna var särskilt framträdande eller att inspelningen inte innehöll 

tillräckligt med underlag för att kunna göra en bedömning. En förklaring till resultatet skulle även 

kunna vara att det är svårt att bedöma någons egenskaper utifrån endast talet, något som även 

framkommit i studien av Overby et al. (2007). Som resultatet ser ut nu går det inte att avgöra 

vilket som beror på vad. För att kunna få reda på det hade formuläret behövt utformas med en 

kompletterande ruta efter varje VAS med kommentaren ”Går ej att bedöma” där deltagarna 

kunnat kryssa i om de inte, utifrån det inspelade materialet, kunnat bedöma pojken.  

6.1.5 Inspelning 

Inspelningen bestod av spontantal och det väcks därför även frågor kring huruvida egenskaperna 

går att bedöma utifrån ljudmaterialet. Egenskapsparen kontaktsökande – avståndstagande samt 

omtyckt – impopulär ansågs av en del deltagare som svåra att bedöma då pojken inte direkt 
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interagerade med någon under inspelningen. Bristen på verbal respons från samtalspartnern kan 

därmed ha gjort ovanstående egenskapspar svårbedömda. Trots detta är egenskapsparet 

kontaktsökande – avståndstagande skattat relativt högt och en av de högre bland de tolv paren (81,6 

mm för förskolepersonalen och 75,32 mm för kontrollgruppen). Det faktum att pojken fortsatte 

prata trots brist på verbal respons kan tolkas som att han är kontaktsökande och har goda sociala 

förmågor. Coie, Dodge & Kupersmidt (1990, s. 49-50) beskriver i sin studie att omtyckta barn 

har bättre sociala förmågor än barn som inte är lika omtyckta. Egenskapsparet omtyckt – impopulär 

har ett medelvärde för samtliga deltagare på 63,44 mm ± 17,87 (65,09 ± 17,07 för 

förskolepersonalen och 61,68 ± 18,80 för kontrollgruppen). Det kanske i detta fall inte är så att 

barnets tal är den faktor som har bedömts, utan hans kommunikativa strategier som avspeglar sig 

som hans driv i samtalet. Det gör att bedömarna väger in hans sociala förmågor och möjligtvis 

bedömer honom som mer omtyckt än om de hade fått lyssna till ett mer tystlåtet barn. Därför 

skulle det vara intressant att kunna jämföra med ett mer förbehållsamt barn med samma tal- och 

språksvårigheter för att se om dessa bedöms som olika omtyckta, något som inte är möjligt i 

föreliggande studie. 

 6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Validitet 

I studien förekommer validitetsproblem där både testformulär och samtyckesblankett har visat 

sig ha brister. Det kan ha påverkat resultatets utslag och gör det svårt att dra vidare slutsatser 

kring det som undersökts inom ramen för studien. 

          6.2.1.1 Testformulär 

Utformningen av formuläret ändrades till VAS för att undvika preferenser för vissa siffror samt 

kluster av poäng (McDowell, 2006). Ett problem som dock uppstår i och med att VAS användes 

är att det kontinuumet som skalan representerar kan ha uppfattats olika av deltagare i studien. 

Detta bör därmed försvåra jämförandet mellan grupper och personer. Om istället en Likert- eller 

Harter-skala använts hade kanske resultaten mellan grupperna varit mer jämförbara då dessa 

skalor har tydligare svarsalternativ och att en 100 mm VAS tenderar att överskatta deltagarnas 

förmåga att diskriminera mellan 100 skalsteg (McCormack, Horne, & Sheather, 1988). Det kan 

dock finnas en risk att alternativen inte stämmer överens med det deltagaren tycker som då kan 

ge ett tillfredställande men inte helt optimalt svar (Streiner & Norman, 2008). 

De egenskaper som användes till formuläret inspirerades av påståenden från ett tidigare använt 

formulär (Overby et al., 2007). Påståendena översattes fritt och begränsades till 24 ord vilka fick 



  

 

19 
 

representera egenskaper som sedan parades ihop till motsatser. De motsatser som detta 

resulterade i, behöver dock inte ha upplevts som motsatser av deltagarna i studien. VA-skalornas 

ändpunkter är tänkta som positiva respektive negativa men det behöver inte överrensstämma 

med alla deltagares åsikter. Det väcker frågor kring formulärets validitet vilken inte har 

säkerställts. De egenskaper som återfanns vid ändpunkterna på VAS kan dessutom uppfattas 

olika då ord inte alltid har samma betydelse för alla människor (Aitken, 1969). Under 

lyssnarbedömningarna var det ingen deltagare som ifrågasatte motsatsparen men det går dock 

inte att utesluta att någon eller några ansåg att vissa egenskaper inte var varandras motsatser. Hur 

resultatet hade sett ut ifall lyssnarbedömningen upprepats går inte att säga då formulärets 

intrabedömarreliabilitet inte undersökts. 

I formuläret är inte ändpunkterna på VA-skalorna randomiserade utan den positiva ändpunkten 

är konsekvent placerad till vänster och den negativa till höger. Detta kan ha ökat risken för att 

markeringen på den första skalan påverkat placeringarna på de resterande skalorna, däremot 

kräver en randomisering mer uppmärksamhet och koncentration av deltagaren (Streiner & 

Norman, 2008). Till föreliggande studie valdes att utforma skalan så enkel som möjligt, utan 

randomisering, för att minska risken för ”slarvfel”. I efterhand anses dock en randomisering av 

ändpunkterna vara mer lämplig då en del deltagare (från båda grupperna) tenderade att hålla sig 

till den positiva ändpunkten utan att ägna någon större uppmärksamhet åt den negativa då de 

svarade. Detta kan ha berott på att deltagarna ville ge ett socialt önskvärt svar och risken för detta 

ökar när det man frågar efter anses som känsligt (Streiner & Norman, 2008), vilket i det här fallet 

gäller attityder gentemot ett barn. Att ändpunkterna inte var randomiserade gjorde det dessutom 

ännu mer tydligt att det förekom ändpunkter av positivt och negativt slag. Ett alternativ till detta 

hade varit att inte ha positiva och negativa ändpunkter utan att istället använda sig av egenskaper 

likställda utifrån grad av social önskvärdhet, något som Robinson et al. (1991) föreslagit. Då hade 

förstudien istället kunnat syfta till att ordna egenskaperna utifrån grad av social önskvärdhet. De 

hade därmed inte parats ihop som motsatser utan som likställda. Placerandet av dessa egenskaper 

på ändpunkterna av en VA-skala hade förmodligen inte varit helt oproblematiskt då graden av 

dessa egenskaper inte lika tydligt varierar över ett kontinuum som motsatser kan tänkas göra. De 

skalor med egenskaper med lägst grad av social önskvärdhet hade krävt ett ställningstagande av 

deltagarna vilket eventuellt minskat risken för socialt önskvärda svar. VA-skalor är förmodligen 

inte optimala för denna typ av undersökning och användandet av en annan skala hade behövt 

övervägas. 
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          6.2.1.2 Samtyckesblankett 

Den samtyckesblankett som deltagarna tog del av och signerade innehöll specifik information om 

studiens syfte. Det kan ha gjort att deltagarna, redan innan lyssnarbedömningen, påverkats och 

mer eller mindre medvetet svarat på ett, som de upplever, socialt önskvärt sätt. Det kan 

spekuleras i om andelen sådana svar hade varit färre om samtyckesblanketten inte varit lika 

detaljerad. Dock skulle sådan modifierad information inte ge deltagarna en helt rättvis bild av 

deras roll i studien. Eftersom detaljerad information om studiens syfte förekom i 

samtyckesblanketten kan säkerställningen av en valid bedömning ha påverkats. 

6.2.2 Urval 

Bland de uppgifter som deltagarna i kontrollgruppen lämnade fanns inte frågan om de själva hade 

barn med avvikande tal i sin direkta omgivning med då detta inte var ett exklusionskriterium. Det 

betyder att dessa deltagare kan ha egna erfarenheter av barn med avvikande tal som inte 

uppmärksammats i föreliggande studie och det kan därför inte uteslutas att det kan ha påverkat 

deras svar. 

Skolverkets lägesbedömning (2011) visar att ungefär hälften av personalen i svenska förskolor har 

en förskollärarutbildning medan cirka en tredjedel arbetar som barnskötare. En procent av 

förskollärarna och en procent av barnskötarna är män. I föreliggande studie arbetade 15 personer 

som förskollärare och lika många som barnskötare. En man förekom i varje grupp. Urvalet anses 

vara representativt för förskolepersonal i Sverige idag. 

 6.3 Slutsatser 

Det har inte kunnat påvisas huruvida det föreligger skillnader mellan förskolepersonals attityder 

gentemot barn med avvikande tal och attityderna hos personer som inte arbetar inom 

förskoleverksamhet. I föreliggande studie kan man se tendenser till att förskolepersonalen skattar 

barnet högre än vad kontrollgruppen gör men några signifikanta skillnader kan inte påvisas. 

Undersökningar av attityder kräver ett grundligt förarbete med noga överväganden kring val av 

metod och analys eftersom många faktorer kan påverka resultatet. 

 6.4 Framtida studier 

För att undersöka hur personal inom förskolan skattar barn med avvikande tal kan man i en 

fortsatt och utökad studie använda inspelat material med både pojkar och flickor med avvikande 

tal samt en ålder- och könsmatchad grupp med typiskt tal. Då går det att analysera skillnader och 

likheter med en kontrollgrupps skattningar gentemot de båda barngrupperna. Det skulle vara 
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intressant att se om de skiljer sig från varandra, det vill säga om barn med avvikande tal skattas 

annorlunda än barn med förväntat tal och språk av både förskolepersonal och personer utan 

anknytning till den typen av verksamhet. Det skulle även vara intressant att låta deltagarna göra 

om lyssnarbedömningen för att kunna mäta intrabedömarreliabiliteten.  
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Bilaga 1. 

 

    

Logopedprogrammet 

Hej! 

Vi, Cecilia Blumenthal och Elin Jacobsson, studerar termin fem på logopedprogrammet på 

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

undersöka attityder hos förskolepersonal gentemot barn med språkstörning. Vi har därför varit i 

kontakt med logopedmottagningen i XXXX och XXXX. 

Under vårt arbete behöver vi få tillstånd att spela in ett kort avsnitt av talet hos ett barn med 

talproblem. Vi avser sedan att redigera inspelningen så att barnets identitet inte kan spåras. 

Därefter kommer vi att spela upp ljudfilen för en person i taget inom två grupper: 

”förskolepersonal” och ”övriga”. Lyssnarna får i ett formulär ange sina attityder i förhållande till 

barnets avvikelser. Lyssnarnas bedömningar kommer att bearbetas och presenteras i en 

uppsats. De enda uppgifterna om det inspelade barnet som kommer att förekomma i uppsatsen 

är kön, ålder och typ av talproblem. Ditt barns anonymitet kommer därmed att bevaras. 

Inspelningen kommer endast att hanteras inom logopedprogrammet för eventuella fortsatta 

studier.  

Vår uppsats kommer att finnas tillgänglig på e-press. 

Vi ber härmed om ditt tillstånd att få spela in ditt barn och spela upp inspelat material som 

beskrivet ovan. 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! 

Cecilia Blumenthal   Elin Jacobsson 
Logopedstudent   Logopedstudent 
XXXX@student.liu.se   XXXX@student.liu.se 
    

Handledare 
Inger Lundeborg  
Universitetslektor 
XXXX@liu.se 
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Svarsblankett  

 

 

 

 

Mitt barn _____________________________________  

som är __________________ (år och månader) gammal 

        Får medverka i studien. 

        Får inte medverka i studien. 

 

 

______________________________________________ 

Ort och datum 

 

______________________________________________ 

Målsmans underskrift 

 

______________________________________________ 

Namnförtydligande  

 

 

 

 

 

 

  

Logopedprogrammet  
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Bilaga 2. 

 

     

Logopedprogrammet 

Hej! 

Vi, Cecilia Blumenthal och Elin Jacobsson, studerar tredje året på logopedprogrammet på 

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

undersöka attityder hos förskolepersonal gentemot barn med avvikande tal.  

Materialet som Du kommer att få lyssna på innehåller en fyraårig pojke med avvikande tal som 

pratar under en leksituation. Du kommer att få lyssna på ljudfilen två gånger och därefter fylla i 

ett formulär där Du kommer att få ta ställning till hur Du uppfattar barnets egenskaper. Det är 

inte meningen att Du ska tolka vad barnet säger.  

För det material som Du kommer att lyssna på har det inhämtats godkännande av målsman om 

att garantera barnets anonymitet. Detta betyder att Du inte får prata med någon utomstående 

om uppgiften. För att svaren ska bli så tillförlitliga som möjligt ber vi Dig att inte konsultera med 

Dina kollegor. Om Du skulle känna igen barnet på inspelningen ber vi Dig att inte delta i studien. 

Vi kommer att sammanställa svaren från samtlig medverkande förskolepersonal så att de 

presenteras i grupp, enskilda svar kommer därför inte redovisas. Dina svar kommer att 

behandlas anonymt men vi vill veta hur länge Du har arbetat inom förskoleverksamhet, Din 

akademiska bakgrund samt Din ålder och Ditt kön. Resultaten från formulären kommer att 

jämföras med en kontrollgrupp bestående av personer som inte arbetar inom 

förskoleverksamheten. Efter resultatsammanställningen kommer samtliga formulär att 

makuleras. 

Vår uppsats kommer att finnas tillgänglig på e-press. 

Om Du har några frågor kan Du höra av Dig till oss eller vår handledare. 

Tack på förhand! 

Cecilia Blumenthal   Elin Jacobsson 
Logopedstudent   Logopedstudent 
XXXX@student.liu.se   XXXX@student.liu.se 
    

Handledare 
Inger Lundeborg  
Universitetslektor 
XXXX@liu.se 



  

 

30 
 

 

Logopedprogrammet 

Samtycke 

Jag har tagit del av informationen ovan och: 

Godkänner min medverkan i studien   ⃝ 

Godkänner inte min medverkan i studien   ⃝ 

 

 

_______________________________   _______________________________ 

Namnunderskrift   Namnförtydligande 

 

_______________________________ 

Ort och datum 
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Bilaga 3. 

 

     

Logopedprogrammet 

Hej! 

Vi, Cecilia Blumenthal och Elin Jacobsson, studerar tredje året på logopedprogrammet på 

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

undersöka attityder hos förskolepersonal gentemot barn med avvikande tal. 

Materialet som Du kommer att få lyssna på innehåller en fyraårig pojke med avvikande tal som 

pratar under en leksituation. Du kommer att få lyssna på ljudfilen två gånger och därefter fylla i 

ett formulär där Du kommer att få ta ställning till hur Du uppfattar barnets egenskaper. Det är 

inte meningen att Du ska tolka vad barnet säger.  

Det inspelade barnets vårdnadshavare har givit sitt samtycke till att vi får använda inspelningen 

på det sätt som beskrivs ovan. Förutsättningen är dock att deras barns anonymitet garanteras 

och vi ber Dig därför att inte prata med någon utomstående om uppgiften. Om det händelsevis 

skulle vara så att Du känner igen barnet på inspelningen ber vi Dig att meddela oss detta. 

Dina svar kommer att behandlas anonymt men vi vill veta Din akademiska bakgrund samt Din 

ålder och Ditt kön. Vi kommer att sammanställa resultaten från formulären och jämföra dem 

med en grupp bestående av personer som arbetar inom förskoleverksamheten. Efter 

resultatsammanställningen kommer samtliga formulär att makuleras. 

Vår uppsats kommer att finnas tillgänglig på e-press. 

Om Du vill vara med i studien ber vi Dig att fylla i bifogad samtyckesblankett. Om Du har några 

frågor kan Du höra av Dig till oss eller vår handledare. 

Tack på förhand! 

 

Cecilia Blumenthal   Elin Jacobsson 
Logopedstudent   Logopedstudent 
XXXX@student.liu.se   XXXX@student.liu.se 
    

Handledare 
Inger Lundeborg  
Universitetslektor 
XXXX@liu.se  
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Logopedprogrammet 

Samtycke 

Jag har tagit del av informationen ovan och: 

Godkänner min medverkan i studien   ⃝ 

Godkänner inte min medverkan i studien   ⃝ 

 

 

_______________________________   _______________________________ 

Namnunderskrift   Namnförtydligande 

 

_______________________________ 

Ort och datum 
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Bilaga 4. 

 

Instruktioner       

Du kommer att först få fylla i uppgifter gällande din ålder, ditt kön och din utbildning. 

Därefter kommer du få lyssna till en inspelning två gånger och sedan fylla i bifogat formulär gällande 

barnets egenskaper. Du svarar/bedömer genom att sätta ett kryss (X) på en linje mellan två olika 

egenskaper. Totalt kommer du att få bedöma egenskaper uppdelade på 12 olika skalor. 

 

Ålder______        

 

Kön  

Kvinna   □ 

Man   □ 

 

Utbildning  

Barnskötare   □ 

Fritidspedagog  □ 

Förskollärare   □ 

Lärare för andra åldrar  □ 

 

Annat_______________________     

 

Antal år i tjänst: _____ 

Så vitt jag vet är min hörsel OK □ 
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Bilaga 5. 

 

Instruktioner       

Du kommer att först få fylla i uppgifter gällande din ålder, ditt kön och din högsta utbildning. 

Därefter kommer du få lyssna till en inspelning två gånger och sedan fylla i bifogat formulär gällande 

barnets egenskaper. Du svarar/bedömer genom att sätta ett kryss (X) på en linje mellan två olika 

egenskaper. Totalt kommer du att få bedöma egenskaper uppdelade på 12 olika skalor. 

 

Ålder______       

  

Kön  

Kvinna   □ 

Man   □ 

 

Högsta utbildning  

Gymnasieskola  □ 

Gymnasieexamen  □ 

Högskola/Universitet  □ 

Högskole-/universitetsexamen □ 

Forskare   □ 

 

Annat_______________________     

Så vitt jag vet är min hörsel OK □ 
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Bilaga 6. 

        

Markera med ett kryss på linjen åt det håll Du anser att barnets egenskaper passar in utifrån det Du har 

lyssnat på. 

Högpresterande                      Underpresterande 

 

Kontaktsökande                        Avståndstagande 

 

Lätthanterlig      Besvärlig 

 

Utåtriktad                           Tillbakadragen 

 

Fokuserad      Tankspridd 

 

Artig      Ohyfsad 

 

Vänlig      Otrevlig 

 

Uppfinningsrik      Fantasilös 

 

Försiktig      Burdus 

 

Skötsam      Slarvig 

 

Intelligent      Obegåvad 

 

Omtyckt      Impopulär 
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Kommentarer____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 

 


