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Abstract 

A speech-based material that early can assess a child's hearing is needed to provide an indication 

of a hearing impaired child's language development. Being able to identify and discriminate 

between different sounds is a requirement for interpreting speech. Hearing assessments that 

examine speech perception can therefore, unlike, for example, pure tone audiometry, examine a 

hearing impaired child's perceptual language skills and provide a basis for intervention. 

 

The purpose of this work is to evaluate a new auditory material on 3-year-old children. The 

auditory material is based on the Ling-6-sounds and the main question was which of the sounds 

in the test were adequate for test of discrimination. Furthermore, it was investigated how the test 

works with children aged 3:0–3:11 years and how age and gender affect the result. 

  

Twenty-four children aged 3:0–3:11 years were tested using a computer based test. The goal  for 

the child was to discriminate between pairs of sounds and react to an odd pair. Several 

instruction techniques were tested by two different test administrators.  

 

The results of the tests indicated that equal pairs of sounds (/do/-/do/, /s/-/s/)  gave more 

correct responses. The test section where only two different pairs were used generated more 

adequate responses than the test section with six different pairs. Differences in age influenced the 

outcome more than sex and different instructions. There is also a need for improved instructions 

and sounds. Generally, children became more involved in the test when given instructions that 

were short and direct. 

 



 
 

Sammanfattning 

Ett auditivt ljudmaterial som tidigt kan bedöma barns hörsel behövs för att ge indikationer om ett 

hörselnedsatt barns språkutveckling. Att kunna identifiera och diskriminera mellan olika språkljud 

är en förutsättning för att kunna tolka tal. Hörselbedömningar som undersöker talperception kan 

därför, till skillnad från exempelvis tonaudiometri, undersöka ett hörselskadat barns perceptuella 

språkförmåga och lägga en grund för intervention.   

 

Syftet med denna studie är att utvärdera ett nytt auditivt ljudmaterial på 3-åriga barn. 

Ljudmaterialet är baserat på Lings ljud och en huvudfråga i studien gällde hur språkljuden i testet 

var lämpliga för diskrimination. Vidare undersöktes hur testet fungerar vid användning på barn i 

åldern 3:0–3:11 år, samt hur ålder och kön påverkar resultatet.   

 

24 barn i åldern 3:0–3:11 år har testats med hjälp av ett datorbaserat test där barnet skulle 

diskriminera mellan ljudpar av CV-stavelser i två testdelar. Då barnet hörde ett ljudpar där 

stavelserna var olika skulle det reagera. Olika instruktionstekniker har testats av två olika 

testledare.  

 
Resultaten från undersökningarna tyder på att lika ljudpar (/do/-/do/, /s/-/s/) är lättast att 

identifiera korrekt. Testdelen där endast två olika ljudpar förekom genererade en högre andel 

korrekta svar än testdelen med sex olika ljudpar. Skillnader i ålder inom urvalsgruppen påverkade 

resultatet mer än kön och olika instruktionstekniker. Det finns ett behov av utveckling vad gäller 

instruktioner och språkljud i testet. Generellt blev barnen mer engagerade i testet när de fick 

tydligare och kortare instruktioner. 
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Inledning 

Denna studie är tänkt att lägga grund för ett kommande testmaterial med syfte att undersöka 

spädbarns hörsel. Testmaterialet som använts i denna studie baseras på Lings ljud och är tänkt att 

ge en indikation om vilka språkljud 3-åriga barn är kapabla att diskriminera. Detta för att det ska 

vara möjligt att avgöra vilka språkljud det är rimligt att tänka sig att yngre barn i sin tur förväntas 

kunna särskilja. Förhoppningen är att materialet sedan ska kunna vidareutvecklas för att användas 

på yngre barn och slutligen spädbarn. 

 

Att redan i ett tidigt stadium kunna kontrollera barns hörsel är av yttersta vikt. Vid 

hörselnedsättningar av varierande grad förekommer ofta även förseningar i barnets 

språkutveckling. En välfungerande hörsel är nödvändig för att barnet ska kunna tillgodogöra sig 

det talade språket, och därmed även själv lära sig att tala (Yoshinaga-Itano, 2005). Hörseltest som 

kan ge en uppfattning om förmågan att diskriminera språkljud kan ge underlag för att kunna 

anpassa eventuella hörselhjälpmedel optimalt.  

 
Audionomer behöver vid hörselundersökningar av små barn med hörselhjälpmedel ha i åtanke att 

en begränsad språkförmåga kan påverka resultatet av undersökningen. Logopeder måste i sin tur 

vara medvetna om vilken påverkan språkperception har vid en språkbedömning och sträva efter 

att begränsa effekten av perceptionsförmåga när expressiv språkförmåga undersöks (DesJardin, 

2009).  

 

I och med hörselns inflytande på den kommande språkutvecklingen är audiologi en viktig aspekt 

av logopedi. Om en patient inte har möjlighet att höra språkljuden samt språkets särskiljande drag 

– hur ska då logopeden kunna utföra en grundlig behandling i förbättringssyfte? Vi har valt att i 

vårt kandidatarbete inrikta oss på detta område av logopedin; dels på grund av dess relevans, dels 

på grund av vårt eget intresse av barnlogopedi och barnspråk.  

 

Bakgrund 

0,1 procent av alla barn som föds har en permanent hörselnedsättning som kräver habilitering 

(Nekham, Weichbold & Welzl-Muller, 2001). Hörseln är mycket viktig för den tidiga 

kommunikationsutvecklingen och är det är således av vikt att tidigt kunna diagnosticera en 

eventuell hörselnedsättning (Bagger-Sjöbäck et al., 2006). Hörselmätningar används för att 

upptäcka eventuella hörelskador, mäta nedsättningsgrad samt, för att i den mån det är möjligt, 

fastställa orsak och lokalisation av skadan (Andersson & Arlinger, 2007). Undersökningarna och 
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diagnostiken ska ge underlag till att på bästa sätt kunna anpassa habilitering eller rehabilitering. 

Detta kräver att undersökningarna först och främst inriktas mot att hitta orsaken till problemen 

för att på så vis kunna prognosticera och veta hur habiliteringen bör utföras (Bagger-Sjöbäck et 

al., 2006). Vid mätning av barns hörsel är enkla och okomplicerade metoder att föredra, då 

metoderna bör kräva så lite som möjligt av barnet för att ge en så korrekt mätning som möjligt 

(Andersson & Arlinger, 2007). 

Audiologiska mätmetoder  

Hörselmätningsmetoder kan delas upp i olika kategorier. Ett sätt att dela upp dessa är att skilja på 

psykoakustiska metoder och objektiva metoder. Psykoakustiska metoder kräver att personen som 

testas agerar aktiv lyssnare. Exempel på metoder inom denna kategori är tonaudiometri och 

talaudiometri. Objektiva metoder, däremot, är metoder där fysiska reaktioner på ljudstimuli 

observeras och registreras. Denna form av hörselundersökning kräver alltså ingen aktiv lyssnare. 

Objektiva metoder innefattar bland annat elektrofysiologiska metoder och registrering av 

otoakustiska emissioner. Ofta kräver undersökning av barnhörsel att både psykoakustiska och 

fysiologiska metoder använd då dessa kan komplettera varandra (Andersson & Arlinger, 2007).  

 

 Otoakustiska emissioner - OAE. För att objektivt undersöka spädbarns hörsel kan 

otoakustiska emissioner (OAE) användas. Metoden infördes i Sverige 1995 (Hergils, 2004) och 

har inneburit framsteg vad gäller förutsättningarna för att undersöka spädbarns hörsel. OAE ger, 

med hjälp av teknik som testar innerörats responser (emissioner) på ljudstimuli, information om 

huruvida barnet har normal hörsel. Om inga responser registreras innebär detta att en 

hörselnedsättning kan föreligga och ytterligare undersökningar bör således genomföras (Kemp, 

1978).  

 

 Tonaudiometri. Den vanligaste psykoakustiska mätmetoden är tonaudiometri, där målet är 

att bestämma hörtröskeln för enskilda toner. Hörtröskeln definieras som den ljudnivå som krävs 

för att ljud av olika frekvens ska vara hörbara. Vanligen används rena toner på mellan 125 Hz och 

8 kHz och testpersonen får visa att stimulus är uppfattat genom att antingen trycka på en knapp, 

lyfta handen eller liknande. För att undersöka ett barns hörsel med tonaudiogram krävs att barnet 

uppnått en viss ålder och har en relativt utvecklad kognitiv förmåga (Lindholm, 1994).  

 

 Talaudiometri. Tal kan användas som ljudstimulus istället för toner, och då kan 

hörtröskeln för tal, HTT, bestämmas. Denna mätmetod kallas talaudiometri. Vid HTT uppfattas 
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hälften av orden rätt, och detta mått ska inte vara så avvikande från tonmedelvärdet. Problemet 

med talaudiometri är att trots den praktiska information som svaren ger om hörselfunktionen, så 

korrelerar inte alltid testresultaten med vardagen. Fonetiskt balanserade ord används för att 

signalen ska vara standardiserad, vilket sällan är fallet i vardagen. I vardagen omges dessutom tal 

ofta av brus och då bekanta ord är lättare att uppfatta betyder detta att testpersonens språkliga 

färdighet kan påverka resultatet av talaudiometrin (Lindholm, 1994). 

 

 Observationsaudiometri. Metoder som går ut på att observera barns reaktioner på olika ljud 

kallas observationsaudiometri. Enligt Andersson och Arlinger (2007) måste en 

observationsaudiometrisk bedömning ta hänsyn till ett antal faktorer. Dessa är kronologisk och 

mental ålder, eventuell prematuritet, sjukdomar, bakgrund, tal- och språkutveckling, medverkan 

gällande vilja och uppmärksamhet, fysisk och psykisk status, erfarenhet, miljö samt bekantskap 

med stimulus och typ och frekvensinnehåll i denna. Barnets reaktioner till stimulus är ofta 

diskreta och svåra att se och metoden kräver således att testledaren har både erfarenhet och insikt 

i ämnet. Bedömningen behöver utföras i samma rum som barnet befinner sig i då en observatör i 

exempelvis ett manöverrum ökar risken för misstolkningar. Vidare är det av vikt att stimulus 

kommer med ojämna mellanrum samt att barnet inte kan se då dessa aktiveras. Det är vanligt att 

observationsaudiometri baseras på att barnet ska vända sig mot ljudkällan och här är det viktigt 

att ta hänsyn till att barn med uttalad hörselnedsättning ofta kan ha problem att lokalisera ljud 

(Andersson & Arlinger, 2007).    

 

Detektion, diskrimination och identifikation  

Att kunna skilja på olika språkljud, diskriminera, är ett krav för att kunna identifiera dem. 

Förmågan att identifiera och diskriminera olika språkljud är också en förutsättning för att kunna 

diskriminera olika ord och i förlängningen tolka tal. Det är en grundförutsättning att kunna 

diskriminera språkljud även för att kunna detektera, det vill säga upptäcka, dem. Språkljud och 

ljudkomponenter behöver därför presenteras på en ljudnivå där personen som lyssnar kan 

uppfatta dem (Lindholm, 1994).   

 

 Diskriminationstest för preverbala barn. Bertoncini, Bijeljac-Babic, Blumstein och Mehler 

(1987) har genom en studie på nyfödda barn demonstrerat att barn har förmågan att diskriminera 

mellan kortare CV-stavelser med hjälp av enbart de akustiska egenskaperna i onsetsignalen. 

Denna studie tyder även på att nyfödda kräver väldigt lite eller ingen förträning för att lyckas med 

en diskriminationsuppgift.  
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Hörselundersökning hos preverbala barn kräver diskriminationstest som skiljer sig åt från de 

konventionella test som finns. De är ofta tråkiga och kognitivt krävande, vilket gör dem svåra att 

använda på barn under 3 år. Govaerts et al. (2006) har beskrivit ett testpaket som undersöker 

hörtrösklar hos barn med hörselnedsättningar med hjälp av isolerade språkljud. Detta testmaterial 

kan användas för diskrimination, identifikation och detektion och det passar särskilt för 

preverbala barn. Testmaterialet heter “Auditory Speech Sounds Evaluation”(A§E®) och fungerar 

som ett auditivt utvärderingsverktyg som använder definierade fonem eller språkljud som 

stimulus för detektion, diskrimination och identifikation. Syftet med verktyget är att utvärdera 

diskriminationsförmågan i cochlean hos mycket unga, preverbala hörselskadade barn med 

hörselhjälpmedel. De språkljud som valdes ut grundades på följande: 

     1. Språkljuden kan presenteras på supratröskelintensitet; 

     2. Språkljuden är i stort sett oberoende av ett specifikt språk; 

     3. Språkljuden kan framställas med exakt duration och intensitet, vilket minimerar  

         potentiella ledtrådar; 

     4. Språkljud kan användas för diskrimination, vilket eliminerar de kognitiva krav  som      

         exempelvis talaudiometri ställer; 

     5. Språkljud är mer attraktiva för spädbarn och barn än både rena toner och   

         syntetiskt material; 

     6. Frekvensområdet för språkljud kan mätas och användas vid analys av  

         testresultat (Govaerts, 2006). 

 

Govaerts et al. (2006) som tagit fram A§E® säger att en av utmaningarna med att testa hörseln 

hos barn är att rena toner, otoakustiska emissioner, automatiserad hjärnstamsaudiometri, etc., 

enbart testar om det finns en hörselnedsättning eller inte. Dessa tester reflekterar inte ett 

hörselskadat barns förmåga att diskriminera och identifiera språk. 

 

 Bedömning av talperception. En studie av DesJardin, Ambrose, Martinez och Eisenberg 

(2009) har undersökt relationen mellan talperception och språk hos barn med 

hörselnedsättningar. Positiva korrelationer hittades mellan barnets talperceptions- och 

språkförmåga då ett nytt talperceptionstest med reducerade språkkrav användes i en grupp med 

yngre barn med hörselnedsättningar. 

 

Det är troligt att barn i olika åldrar presterar olika på talperceptuella test. Studier har visat att en 

del av det fonologiska arbetsminnet börjar nyttjas först i skolåldern (Gathercole och Hitch, 1993; 
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Stothard, Snowling, Bishop, Chipchase & Kaplan, 1998). Detta är en av de faktorer som medför 

att alla metoder för att bedöma talperception inte är lämpliga för barn. Exempel på metoder som 

inte lämpar sig för de yngre åldrarna är test med komplexa stimuli och procedurer. Genom 

bedömningar av talperception kan en prognos för barnets utveckling av tal, språk, läsning och 

kognitiva färdigheter ges, samt visa på vad en eventuell interventionsprocess behöver fokusera på 

(Lucks Mendel, 2008). 

 

Bedömningar av talperception kan användas som underlag för att fatta beslut om hur utvärdering 

av anpassningsstrategier vid hörselhjälpmedel, cochleaimplantat, kan användas vid olika 

språkinlärningsmetoder. Dessa bedömningar måste då kunna ge exakta mätningar av barnets 

möjlighet att uppfatta fonetiska segment och mönster, liksom ord, meningar och 

sammanhängande fraser. Då barnets talperceptionsfärdigheter kan klarläggas kan den kunskapen 

ligga som grund för planering och genomförande av audiologisk (re)habilitering. Denna kunskap 

kan dessutom användas för att övervaka barnets språkutveckling (Lucks Mendel, 2008). 

 

 Lings ljud. Att använda språkljud vid hörselbedömningar medför att inga större krav ställs 

på testpersonens språkliga förmåga. Lings ljud (/m/, /o/, /ah/, /e/,/sch/ och /s/) används för 

att undersöka hur ett barn uppfattar vokal- och konsonantljud i talat språk. Dessa ljud 

representerar ett urval som omfattar hela talspektrum. Vokaler, som har stark lågfrekvent energi, 

ligger ofta på 250 till 500 Hz och bär ca 90 procent av energin av tal. Konsonanter (ex. /f/ och 

/s/) är mycket svaga högfrekventa ljud, där energin är fokuserad vid 2000 och 4000 Hz och 

uppåt. De innehåller 90 procent av den information som krävs för att uppfatta skillnader mellan 

ljuden. För att tal ska kunna uppfattas behöver vokaler och konsonanter vara akustiskt tillgängliga 

(Ling, 2003). 

  

Vid detektionsundersökning med Lings ljud producerar testaren ljuden med normal 

konversationsstyrka. Testaren börjar nära barnet och flyttar sedan längre ifrån. För personer med 

hörselnedsättningar är oftast de svaga, tonlösa och högfrekventa konsonantljuden svårast att 

uppfatta. Därför kan/sh/ och/s/, de mer högfrekventa och svaga ljuden, behöva produceras 

närmare för detektion än vokalerna (Ling, 2003). 

Syfte  

Syftet med detta arbete är att utvärdera ett nytt ljudmaterial utifrån Lings ljud för att se om dessa 

språkljud är lämpliga att använda vid bedömning av små barns förmåga att diskriminera 
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språkljud. Resultatet av undersökningarna är ämnat att användas som underlag vid eventuell 

fortsatt utveckling av ett testmaterial med syfte att bedöma spädbarns hörsel. 

Frågeställningar 

 Vilka av språkljuden i testet är lämpliga att använda för att bedöma barns förmåga att 

diskriminera språkljud? 

o Hur fungerar de respektive testdelarna?  

 Hur fungerar testet vid användning på barn i åldern 3:0–3:11 år?  

o Hur påverkar ålder och kön resultatet?  

Metod 

Urvalsprocedur 

Föreliggande studie genomfördes i två mellanstora kommuner i sydöstra och sydvästra Sverige. 

Urvalsproceduren genomfördes i samarbete med en specialpedagog och en förskollärare som 

arbetar på förskolor i de utvalda kommunerna. En kontaktperson på varje förskoleavdelning som 

tackat ja till att delta i studien samt hade barn på avdelningen som föll inom inklusionskriterierna 

delade ut informationsbrev med samtyckesblankett till målsmän, se bilaga I. På 

samtyckesblanketten skrev föräldrarna under på att barnet ej uppfyllde exklusionskriterierna “Har 

varit i kontakt med logoped tidigare” samt “Har kända språk- och/eller hörselnedsättningar”. De 

skrev även under på inklusionskriterierna “Barnet är mellan 3:0–3:11 år gammal” och “Barnet har 

svenska som modersmål”. Det betonades i informationsbrevet att deltagande var helt frivilligt, att 

målsmän eller barn kunde välja att dra sig ur när som helst, samt att alla testresultat helt skulle 

avidentifieras. Vid urvalsproceduren fanns inga krav på särskild utbildningsnivå eller 

socioekonomisk bakgrund hos testpersonerna. 

 

Deltagare 

70 informationsbrev delades ut. Det inkom samtycke till att delta från 38 barn som uppfyllde 

inklusionskriterierna men inte exklusionskriterierna, samt från ett barn som uppfyllde ett 

exklusionskriterium. Av dessa deltog 24 stycken i studien. Bortfall skedde på grund av tidsbrist, 

barn som inte ville delta samt på grund av uppfyllande av exklusionskriterium. Av de deltagande 

barnen var 13 flickor och 11 pojkar och åldersfördelningen var jämnt fördelad mellan 12 barn 

som var 3:0–3:5 år och 12 barn som var 3:6–3:11 år.  
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Material 

Testmaterialet, som är framtaget av en grupp bestående av tekniker, audiolog, audionom och 

logoped, bestod av ett datorbaserat test utvecklat i Matlab med Lings ljud som utgångspunkt. 

Testet genomfördes på en Sony Vaio-dator med externt ljudkort M-Audio MobilePre. 

Testpersonen hade TDH39-hörlurar inmonterade i ljudisolerande Audiocups Amplivox. Även 

testledaren hade hörlurar. Datorprogrammet innehöll nio språkljud i form av CV-stavelser (/do/, 

/da/, /di/, /to/, /no/, /bo/, /go/, /s/, /sch/) inlästa med olika prosodi av en kvinnlig röst. 

Språkljuden parades ihop två och två. Materialet innehöll både en testdel där barnets svar 

registrerades och sparades, samt en övningsdel där språkljuden kunde spelas upp valfritt antal 

gånger. Datorprogrammet gav möjlighet till uppspelning av valfritt ljudpar enskilt. Testdelen som 

registrerades genomfördes i två delar, testdel 1 och testdel 2, där ett av två språkljud (/do/,/s/) 

användes som inledande ljud genom en hel testdel. Detta språkljud kallas i uppsatsen för 

konstantljud. De ljudpar med lika språkljud (/do-do/ respektive /s-s/) benämns som 

konstantpar. De ljudpar som inleddes med konstanten /do/ eller /s/ och efterföljs av ett av de 

andra språkljuden benämns som uddapar (/do/-/da/, /do/-/di/, /do/-/to/, /do/-/no/, /do/-

/bo/, /do/-/go/, /s/-/sch/). En fördröjning på 0,5 sekunder användes mellan de hopparade 

språkljuden. Testdel 1 innehöll alltså sju olika ljudpar medan testdel 2 innehöll två olika ljudpar. 

Då den registrerade testdelen påbörjades spelades ett ljudpar upp för vilket testpersonen 

förväntades antingen visa reaktion eller ej. Testpersonens svar registrerades av testledaren varpå 

nästa ljudpar spelades upp direkt. I både testdelarna återkom de udda språkljuden i en 

randomiserad ordning flera gånger; i de tre första undersökningarna tre gånger men därefter 

enbart två gånger då testledarna annars upplevde att testet blev för långt. Konstantparen förekom 

en till tre gånger mellan uddaparen.  

 

Testförfarande 

Studien genomfördes på respektive förskoleavdelning under dagtid. På varje förskola lånades ett 

avskilt rum, exempelvis personalrum eller verkstad. Barnen hämtades in en i taget från 

avdelningen. En av författarna var testledare och den andre var observatör. Testledaren hade en 

ledande roll i att instruera och läsa av barnets reaktioner, medan observatören ibland fick delta 

som medhjälpare för att få barnet att samarbeta och visa tydligare reaktioner. Författarna till 

denna studie turades om att vara testledare och observatör. Olika instruktioner testades vilka 

beskrivs i resultatet. Vid några av undersökningarna var en förskollärare närvarande, antingen på 

grund av att barnet var motvilligt till att delta ensam eller då förskolläraren ville delta av eget 

intresse.  
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Varje testtillfälle inleddes med att försöka få barnet att känna sig mer bekvämt i situationen, ofta 

genom samtal. Uppgiften beskrevs för barnet och testledaren visade verbalt hur de olika 

språkljuden skulle låta samt förklarade vid vilka språkljud barnet skulle reagera. Barnet och 

testledaren fick sedan ta på sig hörlurar. Barnet och testledaren lyssnade sedan tillsammans på de 

olika språkljuden, minst en av varje ljudkombination, och övade ytterligare på när reaktion skulle 

ges. Testledaren var i detta moment tydlig med reaktioner genom att använda överdrivna 

ansiktsuttryck och kroppsspråk. Då barnet verkade ha förstått uppgiften påbörjades den del av 

testet vars resultat registrerades. Barnet fick då själv visa vilket språkljud som spelades upp. 

Testledaren registrerade barnets reaktion (ej reaktion alternativt reaktion) i datorprogrammet och 

testresultatet sammanställdes i ett id-märkt dokument. I det id-märkta dokumentet gavs 

information om det totala antalet korrekta svar, antalet korrekta svar per språkljud samt 

reaktionstid. Reaktionstiden är ej analyserad då denna inte var relevant för 

undersökningsområdet. Den totala tiden för varje test var mellan 15-25 minuter beroende på hur 

utförliga instruktioner som krävdes.  

 

Instruktionstekniker  

För att avgöra vilka slags instruktioner testet bör inledas med gjordes försök med olika 

instruktionstekniker. Överlag använde testledaren mycket kroppsspråk då instruktionerna gavs. 

Detta dels för att fånga barnet uppmärksamt och göra det intresserat, dels för att underlätta 

förståelsen. Observera att endast instruktionsteknikernas grunder beskrivs här, inte ordagranna 

instruktioner. Dessutom ingick flera olika exempel och övningsomgångar i samtliga 

instruktionstekniker. De olika instruktionsteknikerna som används beskrivs nedan.  

 

1. ”Sträck ner armarna om du hör /do/, sträck upp armarna om du hör /di/, /bo/ (etc.).” 

2. ”Sträck ner armarna om du hör /do/-/do/, sträck upp armarna om du hör /do/-/di/, 

/do/-/bo/ (etc.).”  

3. ”Sträck ner armarna om du hör samma ljud, sträck upp armarna om du hör ett annat 

ljud.” 

4. ”Gör ingenting om du hör /do/-/do/, sträck upp armarna om du hör ett annat ljud.” 

5. ”Vi ska lyssna på djur. En elefant som låter /do/-/do/, och ibland kommer en busig apa 

som låter /do/-/da/, /do/-/bo/ (etc.). Då du hör apan ska du sträcka upp händerna!”  

6. ”Vi ska lyssna på en elefant som låter /do/-/do/, och ibland kommer ett troll som låter 

/do/-/da/, /do/-/bo/ (etc.). Då du hör trollet ska du sträcka upp händerna!” 
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Åtta barn instruerades med teknik 1, två med teknik 2, två med teknik 3, fem med teknik 4, fyra 

med teknik 5 och slutligen tre med teknik 6. Den ojämna fördelningen är främst en följd av den 

ojämna mängden barn som medverkade i testet vid de olika förskolorna samt att dessa 

instruktionstekniker utvecklades under arbetets gång. På grund av de små gruppstorlekarna för 

varje instruktionsteknik har ingen analys eller statistisk beräkning genomförts för att påvisa 

eventuella skillnader.  

 

Analys 

Varje testtillfälle resulterade i ett id-märkt dokument med rådata där antal rätta svar på varje 

ljudpar redovisas. Rådatan har behandlats i Microsoft Office Excel 2010 och presenteras i bilaga 

II. Dessa rådata har använts för att räkna ut medelvärde av rätta svar per barn, samt medelvärdet 

av barnens sammanlagda resultat. Rådatan har även räknats samman i ett medelvärde för andel 

rätt per ljudpar, både per barn och sammanlagt. En jämförelse har gjorts mellan testdel 1 och 2, 

mellan åldrarna 3:0–3:5 år och 3:6–3:11 år, samt mellan könsgrupper. Vid varje testtillfälle har 

även observationer av testledarens olika instruktioner och barnens reaktioner på dessa inhämtats. 

Observationerna har sammanställts för att hitta generella mönster.  

 

Figurer har skapats i IBM SPSS Statistics version 20.0® för Windows 7.  

Statistisk bearbetning 

För att påvisa eventuella skillnader i datamaterial har statistiska beräkningar utförts på de 

undersökningsområden där det varit befogat. Till detta användes SPSS version 20.0®. För att 

jämföra testresultaten för de olika testdelarna (/do/ respektive /s/) användes det icke-

parametriska testet Wilcoxons teckenrangtest. För att jämföra resultat för kön respektive ålder 

användes det icke-parametriska testet Mann Whitneys U-test.  

 

Etiska överväganden 

Hänsyn har tagits till forskningsetiska principer såsom informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet har mötts genom att målsmän 

och förskolepersonal fått ett informationsbrev där syftet med studien förklarades samt 

information om anonymitet. Samtyckeskravet har mötts genom att målsmän fått fylla i en 

samtyckesblankett samt i informationsbrevet blivit informerade om att både de och deras barn 

hade rättigheten att avbryta sin medverkan i undersökningen när som helst fram till avslutade 

undersökningar. Konfidentialitetskravet har mötts genom att deltagarnas hela personnummer inte 
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har inhämtats och uppgifter om deltagarna har förvarats där obehöriga ej kan få tillgång till dem. 

Varje barn och testdel tilldelades i testsituation ett identifikationsnummer från 1-24 som 

markering för vilket barn det gällde samt 1-2 som markering för vilken testdel som genomförts. 

Kodnyckeln från undersökningarna kommer att raderas i samband med att denna uppsats 

publiceras. Nyttjandekravet har mötts genom att insamlat material enbart används i denna studie.  

 

Under testförfarandet uppstod överväganden gällande i vilken utsträckning de barn som var 

ovilliga att delta i studien ändå skulle övertygas att medverka. Vi gjorde bedömningen att de flesta 

barn var mer eller mindre blyga till en början, och försökte således samtala med barnet och 

berätta vad som skulle hända för att motverka blygheten. Viss tid lades på att försöka få barnet 

att samarbeta och beroende på barnets reaktioner valde vi att antingen gå vidare i testförfarandet 

alternativt att avbryta. Medverkan avbröts för de barn som visade tecken på rädsla eller stark 

ovilja.  

 

Resultat 

De genomförda undersökningarna gav rådata från 24 barn gällande hur många rätt de fått per 

ljudpar. Dessa rådata har använts för generell presentation av medelandel korrekta svar per ljud 

och barn, samt en jämförelse av testdel 1 och testdel 2, åldersgrupper samt könsgrupper.  

Resultat för språkljuden  

I figur 1 visualiseras urvalsgruppens sammanslagna medelandel korrekta svar för de olika 

ljudkombinationerna. Språkljuden finns angivna på x-axeln och samtliga av dessa föregicks i 

testsituation med respektive konstantljud (/do/ respektive /s/).  

 

Figur 1 Medelandel korrekta svar per språkljud 
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Högst andel rätt hade barnen på konstantparen /do/-/do/ och /s/-/s/. Den lägsta andelen 

korrekta svar finns för /do/-/no/ (39 procent). Samtliga udda par ligger mellan 39-51 procent 

korrekta svar, en markant skillnad från konstantparen där andelen korrekta svar ligger på 81 

respektive 89 procent. 

 

 Jämförelse testdel 1 och testdel 2. Figur 2 visar resultaten för testdel 1, där konstanten /do/ 

ställs mot sex udda språkljud, jämfört med resultaten för testdel 2, där konstanten /s/ ställs mot 

det udda språkljudet /sch/. I figur 2, ett lådagram, visas resultatet från testdel 1 till vänster och 

resultatet från testdel 2 till höger. I testdel 2 deltog endast 23 av de 24 barnen på grund av att ett 

barn inte klarade fortsatt deltagande. 

 
Figur 2 Jämförelse av andel korrekta svar mellan testdel 1 och 2 

 
I figur 2 framgår att urvalsgruppen presterade bättre på testdel 2 (/s/-ljud). För båda testdelarna 

gäller att de barn som svarat mest korrekt på dessa haft i testdel 1 nästan alla rätt och i testdel 2 

alla rätt. För testdel 2 är dock lägsta andel korrekta svar något högre än för testdel 1 (25 procent 

gentemot 15 procent). Tydligast syns skillnader i medianen korrekta svar; för testdel 1 ligger 

denna på 42 procent medan den för testdel 2 ligger på 75 procent.  

 

För att undersöka eventuella skillnader mellan de olika testdelarna genomfördes en 

hypotesprövning med hjälp av Wilcoxons teckenrangtest. Denna visade det finns signifikanta 
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skillnader mellan testdelarna, Z=2.45, p=.014, r=.51. Då nollhypotesen kunde förkastas på 1,4 

procents signifikansnivå visar det att testdel 2 (Mdn=75) fungerar bättre än testdel 1 (Mdn=42).  

Resultat för urvalsgruppens deltagare  

I figur 3 sammanfattas den sammanlagda medelandelen korrekta svar för testdel 1 och 2 per 

deltagare i ett stapeldiagram. Som korrekt svar räknas de språkljud där barnet visat rätt reaktion 

för ljudparet i fråga, konstant- eller uddapar. Barn 1-3 fick genomgå ett större test innan 

materialet kortades ner på grund av att testledarna upplevde testet som för långt.  

 

Figur 3 Medelandel korrekta svar angett i procent för 24 deltagande barn 

 

Barnen som hade lägst andel rätt hade 19 procent rätt (barn 5 och 15) och barnet som hade högst 

andel rätt hade 99 procent rätt (barn 23). Urvalsgruppens sammanlagda medelvärde var 52 

procent. 

 

 Jämförelse mellan åldersgrupper. Barnen som deltog i undersökningen har i figur 4 delats 

upp i åldersgrupperna 3:0–3:5 år samt 3:6–3:11 år. Resultatet presenteras i ett lådagram där den 

yngre åldersgruppens resultat visas till vänster.  
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Figur 4 Jämförelse av andel korrekta svar mellan åldersgrupper 

 

Som framgår i figur 4 finns det en relativt stor skillnad mellan urvalsgruppens prestation vad 

gäller ålderskategorier. De flesta i den yngre åldersgruppen har mellan 30-53 procent korrekta 

svar medan den äldre åldersgruppen ligger mellan 40-79 procent. Medianen korrekta svar för den 

yngre åldersgruppen ligger på 45 procent och för den äldre på 60 procent.  

 

För att bekräfta skillnaden mellan ålderskategorierna utfördes en hypotesprövning med hjälp av 

Mann Whitneys U-test. Resultatet visade att en statistiskt säkerhetsställd skillnad mellan 

ålderskategorierna 3:0–3:5 år (Mdn=45) och 3:6–3:11 år (Mdn=60) inte kunde påvisas och 

nollhypotesen kunde därmed inte förkastas, U=39.5, Z=1.88, p=.06, r=.38. Enligt p-värdet kunde 

dock en skillnad fastställas på 6 procents signifikansnivå vilket innebär att en skillnad eventuellt 

skulle ha kunnat bevisas om urvalsgruppen varit större.  

 

Jämförelse mellan könsgrupper. Barnen som deltog i undersökningarna har i figur 5 delats 

upp enligt könstillhörighet, pojkar till höger och flickor till vänster.  
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Figur 5 Jämförelse av andel korrekta svar mellan könsgrupper 

 

Figur 5 visar att det inte finns någon stor skillnad mellan könen vad gäller prestation. Pojkarna 

har dock en lägre median, 42 procent mot flickornas 55 procent. I figur 5 framgår även att det 

bästa resultatet, 99 procent rätta svar, finns hos pojkarna. För flickorna är högsta andelen 

korrekta svar 80 procent.  

 

En hypotesprövning med Mann Whitneys U-test visade att ingen signifikant skillnad mellan 

flickornas resultat (Mdn=55) gentemot pojkarnas (Mdn=42) kunde påvisas, U=61,5, Z=.58, 

p=.56, r=.12.  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultaten från undersökningarna visar att barnen i urvalsgruppen har en högre andel rätt på 

konstantparen samt på testdel 2. I urvalsgruppen presterar barn i åldern 3:6–3:11 år bättre än de 

som tillhör den yngre testgruppen på 3:0–3:5 år med en nära signifikant skillnad. Det är ingen 

resultatskillnad mellan könen.  

 

 Jämförelse testdel 1 och testdel 2. I en jämförelse mellan testdelarna verkar testdel 2 

innehållande /s/ och /sch/ ha varit lättare att genomföra för många av barnen. Signifikansen är 
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statistiskt säkerställd. Det är dock svårt att säga om detta berodde på att språkljuden i testdel 2 

var lättare att diskriminera, om barnen inför testdel 2 hade förstått vad som förväntades av dem 

eller om det berodde på att denna del var avsevärt kortare och enbart innehöll två språkljud att 

diskriminera mellan. I testdel 2 hade barnet färre språkljud att hålla reda på, vilket gav en kortare 

instruktion om att enbart reagera på ett udda språkljud istället för sex stycken som i testdel 1. 

Troligen rör sig skillnaden i resultat alltså om längden på testdelarna, snarare än barnens förmåga 

att diskriminera mellan olika språkljud.  

 

 Jämförelse mellan åldersgrupper. Barnen i åldersgruppen 3:6–3:11 år presterade generellt 

bättre i båda testdelarna än barnen i den yngre åldersgruppen. Det finns dock inget statistiskt 

säkerställt samband mellan ålder och prestation i den här studien, även om signifikansnivån på 6 

procent låg väldigt nära ett statistiskt signifikant resultat. Hade urvalsgruppen varit större hade 

skillnaden mellan åldersgrupperna förmodligen blivit statistiskt signifikant. Talperception och 

talproduktion är enligt Locke (1993) ömsesidigt påverkande under den tidiga språkutvecklingen. 

Detta skulle kunna ge att en mer avancerad talproduktion, även om skillnaderna mellan och inom 

grupperna är små, är ett resultat av en något mer utvecklad talperception. Enligt en fonologisk 

stadietabell av Ingram (1976) befinner sig barn i åldern 1:6–4:0 år i samma stadie, de enkla 

morfemens fonologi. Dock framhålls det att åldersangivelser i denna modell är ungefärliga, då 

individuella skillnader kan vara mycket stora. Det är därför inte omöjligt att några av de äldre 

barnen i vår studie redan har utvecklats vidare i sin fonologiska förmåga. Möjligen kan detta 

förklara varför den äldre åldersgruppen presterade bättre. Vi tror dock att de individuella 

faktorerna kan vara det som spelat in mest på barnens olika resultat.  

 

 Jämförelse mellan könsgrupper. Vid uppdelning i två grupper utifrån kön syntes ingen 

skillnad mellan testgrupperna och ingen statistiskt signifikant skillnad kunde uppvisas. Båda 

gruppernas resultat låg nära 50 procent rätt. Grupperna var jämnt fördelade gällande 

åldersgrupper vilket gjorde att båda könens grupper innehöll yngre och äldre barn. Resultatet från 

en studie med över 13 000 deltagande barn i åldern 0:08–2:06 år visade att flickor är något före 

pojkar i utvecklingen av tidiga kommunikativa gester och vokabulär samt att skillnaden i 

användning av gester mellan könen ökar med åldern upp till 2:06 år (Eriksson, Marschik, 

Tulviste, Almgren, Pérez Pereira, Wehberg, Marjanovič-Umek, Gayraud, Kovacevic &  Gallego, 

2012). Då flickor tidigare utvecklar sin vokabulär, och denna enligt Locke (1993) är kopplad till 

utvecklingen av talperception, skulle detta kunna ge att flickor borde ha presterat bättre på en 

auditiv undersökning. En annan studie gällande kognitiv förmåga visar dock att kön enbart kan 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Eriksson%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22550951
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Eriksson%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22550951
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tulviste%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22550951
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=P%C3%A9rez%20Pereira%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22550951
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=P%C3%A9rez%20Pereira%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22550951
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Marjanovi%C4%8D-Umek%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22550951
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gayraud%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22550951
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gayraud%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22550951
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gallego%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22550951
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förklara 1-3 procent av variansen mellan könen och att skillnaderna i prestation alltså inte 

påverkas mycket av kön (Ardila, Rosselli, Matute & Inozemtseva, 2011). Då resultatet i vår studie 

visade en mycket liten skillnad mellan könen tyder detta på att kön inte har haft någon inverkan 

på våra undersökningar.   

 

 Felkällor. Resultaten i resultatdelen är något missvisande. De tar enbart hänsyn till vad vi 

som testledare tolkade att barnet svarade och vi upplevde ibland att det var svårt att tolka hur 

barnet reagerade och samtidigt registrera barnets reaktion. Några av barnen hade egentligen högre 

andel rätt än vad som anges i resultattabellerna, medan några andra tillskrevs en riktig reaktion av 

testledaren när det kanske egentligen rörde sig om en slumpmässig rörelse som att sträcka på sig. 

Resultaten ger därför enbart en fingervisning om hur testet fungerar vilken bör tolkas med stor 

försiktighet.  

 

De rådata undersökningarna resulterade i tyder på, om tolkningen sker direkt utifrån siffrorna, att 

de utvalda språkljuden skulle kunna fungera för bedömning av diskriminationsförmåga. Av de 

barn som inte aktivt visade reaktioner under själva testet svarade de flesta på direkt fråga att de 

hade hört skillnad. En möjlig felkälla till det här är dock att vi inte kan säga om barnet hörde 

skillnad på de faktiska språkljuden eller om barnet svarade rätt tack vare den varierande prosodin 

som språkljuden är inlästa med.  

 

Fler barn hade en högre andel rätt på konstantparen än uddaparen, men diagrammen visar inte att 

en brist på reaktion resulterade i ett ”rätt” svar vilket är viktigt att ta i beaktande. Barnen som 

hade 19 procent rätt visade ingen reaktion testet igenom och fick därför alla rätt på de språkljud 

där de inte förväntades reagera. Detta kan alltså förklara varför konstantparen fick ett medelvärde 

som var så mycket högre än de övriga ljudparens; barn som inte förstod instruktionerna eller ville 

delta aktivt drog upp detta medelvärde. Med andra ord kan inte något av ljudparen sägas fungera 

bättre eller sämre, även om våra resultat pekar på detta. Möjligen borde de barn som ej visade 

reaktion ha räknats bort från resultatet. Den här studiens syfte är dock att utvärdera alla aspekter 

av testet, vilket ger att även barn som inte aktivt deltog har bidragit till studiens resultat och att 

räkna bort deras reaktion hade varit att inte ge en riktig bild av undersökningens effektivitet.  

 

Metoddiskussion 

Testmodulen var som datorprogram lätt att förstå för testledaren och det gick lätt att ändra 

inställningar. Det som möjligen saknades i vissa testsituationer var en standardinställning där ett 
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skifte mellan testdelar snabbare kunde genomföras för att kunna bibehålla barnets fokus på 

uppgiften. I övrigt har testmodulens upplägg troligen inte påverkat resultatet.  

 

En intressant fråga är hur mycket påverkan den omgivande testmiljön hade på barnets förmåga 

att känna sig bekväm och prestera optimalt. På många förskolor var de rum vi fick låna antingen 

ett rum där barnen förmodligen inte spenderar så mycket tid, såsom ett personalrum, eller en 

verkstad där barnet blev distraherat av omgivande ljud och personer som passerade utanför 

glasfönster. Visserligen stängdes en del ljud ut av de stora hörlurar som barnet fick höra 

språkljuden i, men många barn reagerade och blev okoncentrerade när något hände utanför 

rummet. Miljön är mycket viktig i testsituation och att barnet kan känna sig bekvämt i situationen 

underlättar undersökningen. De olika rummen kan därför ha haft viss inverkan på resultatet. Vi 

har inte gjort en statistisk uppföljning på rummets eventuella inverkan på resultaten då vi inte har 

några sparade data för vilket rum som användes för vilket barn. Detta borde eventuellt ha tagits 

mer hänsyn till under test- och analysfas.  

 

Hörlurarna var troligen ytterligare en försvårande faktor vid undersökningen. Många barn 

reagerade på dem, och större delen av bortfallet skedde på grund av en vägran att ta på sig 

hörlurarna. De barn som var tveksamma men ändå övertalades att sätta på sig hörlurarna kunde 

visa obehag genom att dra upp axlarna och sjunka ner med huvudet. Då sådana reaktioner 

framkom var det ytterst svårt att få barnet att medverka aktivt till undersökningen. Att försöka 

tala om hörlurarna först innan barnet fick sätta på sig dem var en taktik vi provade på några barn. 

Vi märkte dock att denna taktik ofta fick omvänt resultat och möttes av en större ovilja. De barn 

som kändes tveksamma när vi hämtade dem på avdelningen fick därför sätta på sig hörlurarna 

direkt utan att överdramatisera det hela. Dessa barn deltog då mer aktivt än de barn som fått 

prata för mycket om hörlurarna innan de fick på sig dem.  

 

De instruktioner som användes under undersökningarna hade snarlika utgångspunkter men små 

skillnader i formulering. Huvudinstruktionen var inriktad på att få barnet att reagera när det 

hörde ett udda ljudpar. De första undersökningarna genomfördes med instruktion att reagera 

både på udda och konstanta ljudpar, och då ta upp eller ner armarna. Efter att vi märkte 

svårigheter med att få barn att medverka samt visa reaktion testet igenom skalades instruktionen 

ner till att enbart reagera på udda ljudpar. När instruktionen ändrades till att bli mer levande för 

barnet, genom att språkljuden beskrevs som olika djur, märktes ett förhöjt intresse för testet. Inga 

större skillnader i instruktionernas påverkan på resultatet kan påvisas, mer än att kortare mer 

konkreta instruktioner där tydligt kroppsspråk hos testledaren var en stor del av instruktionen 
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verkar ha varit den mest framgångsrika taktiken. I övrigt verkar en av de mest betydande 

prediktionerna till barnets testresultat vara dennes koncentrationsförmåga. Det märktes tydligt på 

flera barn när de en bit in i testet tappade förmågan att koncentrera sig och därefter gav otydliga 

eller inga reaktioner. Våra observationer i testsituation visade också att flertalet barn var osäkra i 

sina reaktioner och flera tycktes även vara rädda att göra fel. Vidare är data från 

undersökningarna troligtvis inte en representation av instruktionsteknikernas effektivitet då flera 

av dessa endast provats på två eller tre barn. Individuella skillnader inom kontrollgruppen, 

felaktig reaktionstolkning från testledarens sida eller att vissa barn fått tydligare instruktioner även 

om detta inte varit testledarens avsikt kan ha påverkat resultatet av undersökningarna. 

 

För att underlätta för testledaren och göra dennes bedömning av barnets reaktion mer tillförlitlig 

hade eventuellt en teknik där barnet exempelvis fått välja mellan två alternativ varit att föredra. 

Förslagsvis hade barnet kunnat få två bilder framför sig med instruktionen att peka på det ljud 

som spelades upp (till exempel en elefant och ett troll). Då testet är tänkt att vidareutvecklas för 

att kunna användas på betydligt yngre barn bedömdes dock detta som ett ej lämpligt 

testförfarande. Istället användes tekniker som kan ses som snarlika de som kan användas på yngre 

barn, det vill säga att enbart observera eventuella reaktioner vid udda ljud. Möjligen har denna 

teknik krävt mer av barnet gällande förståelse för en abstrakt instruktion än vad mer konkreta 

alternativ gjort. Under de första undersökningarna användes varierande instruktioner och 

beskrivande ord på hur och när barnet skulle reagera. En del av orden som användes var inte 

anpassade till barnens åldersspann vilket kan ha försvårat barnets förståelse för uppgiften. Denna 

felkälla korrigerades när instruktionerna förenklades. Dock kan vi inte observera några större 

skillnader i barnens reaktioner på de tidigare och senare instruktionsteknikerna.  

 

Den del av testet vars resultat registrerades föregicks alltid av en testdel där testledaren 

introducerade barnet för de olika språkljuden. I den första oregistrerade testdelen lades grunden 

för vilket resultat barnet sedan skulle få och testledaren hade ansvar för att väga barnets förståelse 

för instruktionerna och barnets fortsatta koncentrationsförmåga mot varandra. Ibland blev 

testledaren tvungen att gå vidare med testet innan barnet tydligt visat att det förstått 

instruktionerna, för att barnet inte skulle hinna tappa koncentrationen innan testet ens kunde 

påbörjas. Den här avvägningen kan ha påverkat några av barnens resultat.  

 

Under undersökningarna hade testledaren och barnet hörlurar där de hörde samma ljudpar. 

Testledaren såg även vilket ljudpar som precis spelats upp på datorprogrammet. Då barnets 

reaktioner på ett uddapar uteblev, eller då barnet var osäkert på hur det skulle reagera, försökte 



19 
 

testledaren ibland fråga barnet vad det hört alternativt om det skulle reagera. Frågor som dessa 

ställdes även på konstantpar. Vissa barn som var mer osäkra på vad som förväntades av dem 

reagerade då enbart när frågan om vad de hört kom. Testledaren försökte att inte fråga efter ett 

mönster som kunde missleda barnet men ibland var det svårt att bibehålla en objektivitet. 

 

En undersökningsfaktor som eventuellt kan ha påverkat denna studies resultat är hur respektive 

testledare tolkat barnens reaktioner samt givit instruktioner och stöd i testsituation. Då två olika 

testledare har turats om med varierande instruktionstekniker har den här studien med stor 

sannolikhet påverkats lika mycket av individuella skillnader hos barnen som hos testledarna. 

Interbedömarreliabiliteten är inte beräknad då det inte går att säga exakt vilken påverkan 

testledaren har haft på resultatet. Ett sätt att undvika detta hade varit att innan påbörjade 

undersökningar genomföra en pilotstudie där en fungerande instruktionsteknik hade kunnat 

arbetas fram utan påverkan på övriga resultat i studien.  

 

Det vi såg angående testets upplägg och längd och dess påverkan på barnets förmåga att bibehålla 

intresse och koncentration var att testet från början var alldeles för långt och inte uppmuntrade 

till engagemang. När testet kortades ner verkade fler barn orka svara aktivt och hålla 

koncentrationen genom en längre del av testet. Vi kunde se en viss förvirring angående ljudparen 

då det enbart kom ett konstantpar mellan två uddapar, men det var inte alla barn som påverkades 

av detta.  

 
Generell diskussion 

Som nämndes i bakgrunden menar Govaerts et al. (2006) att ett vanligt problem med 

diskriminationstest är att de ofta är tråkiga och kognitivt krävande. Vår förhoppning var att testet 

vi använt oss av inte skulle vara alltför svårförståeligt. Detta tycks dock inte vara fallet då flera av 

barnen i urvalsgruppen visade sig ha stora svårigheter att följa instruktionerna. Vissa barn tycktes 

svara fel då de inte riktigt vågade visa om de hört ett annorlunda språkljud och de barn som 

uppmuntrades att sträcka upp armarna kan ha upplevt högre krav på att prestera. Genomgående 

kändes det svårt att med instruktionerna nå fram till barnen och många kändes osäkra i sina 

reaktioner. Att använda testet med nuvarande utformning för yngre barn är med stor sannolikhet 

svårt, då testet i nuläget kräver tydliga reaktioner.  

 

Även vad gäller hur engagerande och roligt testet är har vi sett svårigheter. Flera av barnen 

uttryckte på direkt fråga om åsikt om testet att de tyckte det var tråkigt och ville ta av sig 

hörlurarna för att göra någonting annat istället. Då barnen introducerades för språkljuden som 
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djur tycktes dock det problemet minska något. De tycktes dessutom lättare ta till sig 

instruktionerna då denna instruktion användes.  

 

I metoddiskussion framgick det att vi fann det var svårt att behålla en objektivitet genom hela 

testet, samt att veta om barnet visade reaktion för att de hörde ett annorlunda språkljud eller om 

orsaken till reaktionen var någonting annat. För att observationsaudiometri ska fungera krävs det 

enligt Andersson och Arlinger (2007), som beskrevs i bakgrunden, att testledaren har erfarenhet 

och stor insikt i ämnet. Då detta var de första audiometriska observationer vi utfört upplevde vi 

således svårigheter med att avgöra vad och vilka av barnens reaktioner som var direkt relaterade 

till testet. Vi kunde heller inte se att vår förmåga att tolka barnens reaktioner förbättrades så 

mycket mellan testomgångarna att det påverkade barnets resultat. En mer erfaren testledare hade 

med stor sannolikhet erhållit ett annat resultat än vårt.  

 

En annan viktig sak vid observationsaudiometri är att stimulus kommer med ojämna mellanrum 

samt att barnet inte kan se då dessa aktiveras. Detta försökte vi följa genom att sitta mitt emot 

barnet och starta stimulus utan regelbundenhet. Dock kan inte vi, som oerfarna testare, säga hur 

stor inverkan detta har haft på vårt testresultat.  

 

I bakgrunden betonas, enligt Govaerts et al. (2006), vikten av ett testmaterial där 

frekvensbestämning kan ske. Utformningen av den här studien gällde dock en utvärdering av ett 

diskriminationstest och inte en utpräglad undersökning av hörsel. Vi har därför inte lagt någon 

vikt vid frekvensbestämning.  

 

Testmaterialet “Auditory Speech Sounds Evaluation” ”(A§E®), som är framtaget av Govaerts et 

al. (2006), liknar till viss del det testmaterial som vi har använt. Materialet är tänkt för att 

undersöka diskriminationsförmåga hos små barn och har en väl genomarbetad grund. Då det 

testmaterial som är använt i denna studie är baserat på Lings ljud men delar grundtanken med 

A§E®, har det potential att i en mer kontrollerad situation där instruktionerna är genomarbetade 

i förväg, språkljuden frekvensbestämda samt testledaren mer erfaren fungera väl för att bedöma 

diskriminationsförmågan hos barn.  

 

Diskriminationstest som detta kräver att barnet aktivt lyssnar och reagerar. I bakgrunden 

beskrivs, enligt Lindholm (1994), behovet av en förmåga att kunna detektera och diskriminera 

olika stimuli för att kunna tolka och utveckla sitt språk. Barn börjar tidigt utveckla den här 

förmågan och därför borde detta ljudmaterial fungera som ett adekvat verktyg för 
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perceptionsbedömning. Som tidigare nämnts kan talperceptionsförmågan ge en prognos för 

barns språkutveckling. Ljudmaterial som kan ge en bild av detta och dessutom användas både på 

barn med hörselnedsättning och/eller språkstörning behövs absolut. Detta rättfärdigar en 

vidareutveckling av ljudmaterialet undersökt i denna studie. 

Slutsatser 

De två huvudfrågeställningarna gällde vilka av språkljuden i testet som gick att använda för att 

diskriminera språkljud samt om testet gick att använda på barn i åldern 3:0–3:11 år. Våra resultat 

visar att vi inte kan säga att språkljuden eller genomförandet av testet och instruktionerna är 

tillförlitliga. Barnen verkar höra skillnad på språkljuden men vi kan inte säga om det beror på 

skillnaden i språkljud eller prosodi. Kön och ålder påverkade inte resultatet, men i en större 

urvalsgrupp hade variabeln ålder med stor sannolikhet givit ett statistiskt signifikant resultat. Vi 

har kunnat se att barnen blir mer engagerade i testet när de får ett tydligare mål i instruktionen. 

Det är vidare viktigt att testet och instruktionerna hålls så korta som möjligt för att barnet ska 

orka bibehålla koncentrationen. Testmodulen är i nuläget relativt lättadministrerad men kan 

förenklas ytterligare genom standardiserade inställningar gällande ljud, fördröjning och 

repetitioner.  

Vidareutveckling av testet och framtida studier  

När testet vidareutvecklas för yngre åldrar är en frekvensbestämning nödvändig för att barnen 

inte ska kunna använda prosodiska ledtrådar för att svara korrekt. Dessutom behöver testet 

utvecklas och bli mer standardiserat med enkla instruktioner som engagerar barnet. En mer 

pedagogisk aspekt skulle behöva studeras för att hitta ett sätt att använda testet i yngre åldrar.  
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BILAGA I – Informations- och samtyckesblankett till målsmän 

 
Brev till målsmän 
 
Hej! 
Vi är två studenter, Hanna Müllerström och Kajsa Skytt, från termin 5 på 
Logopedutbildningen vid Linköpings universitet. Som färdiga logopeder 
kommer vi i framtiden bland annat jobba med behandling och utredning av 
barn och vuxna som har språk- tal- röst- och sväljproblem.  
 
Under början av våren skall vi skriva vår kandidatuppsats. Den kommer utgöra en del i ett större 
projekt där ett nytt testmaterial har tagits fram för att testa barns hörsel. Materialet innehåller 
språkljud som barnet ska detektera (upptäcka) och diskriminera (särskilja) från varandra.  
 
För att kunna göra tillförlitliga bedömningar av hörseln hos barn med svårigheter är det viktigt att 
veta vilka uppgifter barn med typisk utveckling klarar. Syftet med vår studie är att utvärdera ett 
nytt ljudmaterial på barn i åldern 3:0–3:11 år för att se om dessa ljud är lämpliga att använda för 
bedömning av små barns förmåga att diskriminera ljud. Studien är tänkt att lägga underlag för 
eventuell fortsatt utveckling av ett test med syfte att bedöma spädbarns hörsel.  
 
Bedömningen innebär att ditt barn kommer få lyssna i hörlurar på en inspelad röst som säger 
olika ljud. Då barnet hör ett annorlunda ljud ska han/hon visa detta genom att lägga en kloss på 
en annan. Testet kommer ta 10-15 minuter att utföra. Resultatet från testen kommer sedan slås 
samman och utvärderas för att på så vis avgöra om/vilka ljud barn i ålderskategorin klarar av att 
särskilja. Samtliga testresultat kommer att avidentifieras.  
 
Testningarna kommer utföras under januari och februari 2014. Testen kommer utföras under 
dagtid på förskolan.  
 
Nedan finns en godkännandesedel som vi skulle uppskatta om Du ville lämna in till förskolan för 
att visa om Du samtycker till att ert barn får delta i studien. Det är helt frivilligt att delta i studien 
och Du har rätt att avbryta deltagandet när som helst trots tidigare godkännande. 
 
För att delta i studien ska barnet: 

 Ha svenska som modersmål 
 Inte ha några kända hörsel- eller språknedsättningar 
 Vara i åldern 3:0–3:11 år 

Ditt godkännande kommer att innebära: 
 Att ditt barn deltar i studien. 
 Att vi får genomföra testningen under januari-februari 2014. 
 Att vi använder testresultaten (helt avidentifierade) i vår studie.  

Vi är tacksamma för er och ert barns hjälp att genomföra denna studie. Vi behöver ha ert svar på 
bifogad svarstalong där du anger om ditt barn får medverka i studien eller ej samt barnets 
födelsedatum (dag/månad/år, ej fyra sista siffror).  
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post. 
 
Hanna Müllerström: hanmu903@student.liu.se 
Kajsa Skytt: kajsk095@student.liu.se  
 
Med vänliga hälsningar, Hanna och Kajsa. 
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Svarstalong för samtycke gällande medverkan i hörselbedömning 
 
För att delta i studien krävs att barnet inte har: 

 Något annat modersmål än svenska 
 Några kända hörselproblem 
 Någon känd språknedsättning 

□ Ja, mitt barn får delta i studien 
□ Nej, mitt barn får inte delta i studien 

Om du svarar ja, var vänlig ringa in det alternativ du tycker stämmer 
bäst. 

Mitt barn har svenska som modersmål  Ja Nej 

Mitt barn har/har haft problem med hörseln Ja Nej 

Mitt barn har varit i kontakt med logoped  Ja Nej 

 Om Ja, varför?  __________________________________________ 

 

 

Barnets namn och födelsedata (dag/månad/år) 

 

Underskrift 

 

Namnförtydligande 

 

Ort, datum. 

Svar lämnas till förskolan senast 20/12-13. 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA II – Rådatatabell för samtliga ljudpar och barn  
 

 

  

 
 

        

Barn  

 
 

Kön 

Ålder 
År: 

Månad do-do do-da do-di do-to do-no do-bo do-go s-s s-sch  

Medel-
resulta
t 

1 
 

Pojke 
 
3:0–3:5 33/36 2/3 0/3 2/3 1/3 0/3 1/3 6/6 2/3 ≈ 51% 

2 
 

Flicka 
 
3:0–3:5 23/36 3/3 2/3 1/3 0/3 1/3 0/1 3/6 1/3 ≈ 42% 

3 
 

Pojke 
 
3:6–3:11 34/36 1/3 1/3 2/3 0/3 2/3 0/3   -*    -* ≈ 42% 

4 
 

Flicka 
 
3:6–3:11 24/24 0/2 0/2 1/2 1/2 0/2 2/2 5/5 1/2 = 50% 

5 
 

Pojke 
 
3:0–3:5 24/24 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 2/3 0/2 ≈ 19% 

6 
 

Flicka 
 
3:0–3:5 19/24 1/2 2/2 2/2 1/2 1/2 1/2 4/5 2/2 ≈ 73% 

7 
 

Pojke 
 
3:6–3:11 10/24 1/2 1/2 2/2 2/2 2/2 1/2 3/3 2/2 ≈ 77% 

8 
 

Flicka 
 
3:0–3:5 17/24 1/2 0/2 2/2 0/2 0/2 1/2 3/3 1/2 ≈ 47% 

9 
 

Flicka 
 
3:6–3:11 16/24 2/2 0/2 1/2 2/2 0/2 0/2 4/5 2/2 ≈ 55% 

10 
 

Flicka 
 
3:6–3:11 21/24 1/2 1/2 1/2 2/2 1/2 2/2 4/4 0/2 ≈ 65% 

11 
 

Flicka 
 
3:6–3:11 17/24 2/2 2/2 1/2 2/2 2/2 2/2 3/3 0/2 ≈ 80% 

12 
 

Pojke 
 
3:0–3:5 15/24 1/2 1/2 2/2 0/2 0/2 0/2 2/4 0/2 ≈ 35% 

13 
 

Flicka 
 
3:0–3:5 17/24 0/2 2/2 0/2 0/2 2/2 2/2 3/4 1/2 ≈ 55% 

14 
 

Flicka 
 
3:0–3:5 23/24 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 3/3 1/2 ≈ 27% 

15 
 

Flicka 
 
3:0–3:5 24/24 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 2/3 0/2 ≈ 19% 

16 
 

Pojke 
 
3:6–3:11 23/24 1/2 0/2 0/2 1/2 0/2 1/2 3/3 0/2 ≈ 38% 

17 
 

Flicka 
 
3:6–3:11 15/24 1/2 2/2 2/2 1/2 2/2 2/2 4/4 1/2 ≈ 79% 

18 
 

Pojke 
 
3:0–3:5 23/24 0/2 0/2 1/2 1/2 2/2 1/2 4/4 0/2 ≈ 50% 

19 
 

Pojke 
 
3:0–3:5 20/24 0/2 1/2 0/2 0/2 1/2 0/2 4/4 1/2 ≈ 37% 

20 
 

Pojke 
 
3:6–3:11 19/24 0/2 0/2 0/2 0/2 1/2 0/2 3/3 1/2 ≈ 31% 

21 
 

Flicka 
 
3:0–3:5 22/24 0/2 2/2 2/2 1/2 1/2 1/2 3/4 1/2 ≈ 63% 

22 
 

Flicka 
 
3:6–3:11 23/24 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 3/3 2/2 ≈ 33%  

23 
 

Pojke 
 
3:6–3:11 22/24 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 3/3 2/2 ≈ 99% 

24 
 

Pojke 
 
3:6–3:11 10/24 2/2 2/2 2/2 2/2 1/2 2/2 4/4 0/2 ≈ 77% 

 Me
del-
resu
ltat 

 
 
13 F 
11 P 

12 st 
3:0-3:5 år 
12 st 3:6-
3:11 år ≈81% ≈40% ≈42% ≈51% ≈39% ≈42% ≈43% ≈89% ≈43%   ≈52% 

 

   
 

          

Antal rätt i testet för 24 barn per ljudpar samt medelresultatet i procent.                 *Genomfördes ej 


