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Abstract 
 

The aim of the present study was to examine receptive and expressive lexicon, as well as 

gesture production among children with and without developmental language disorder 

(DLD), using the Swedish translation of the Picture Naming Game (PiNG). The parental 

evaluation Swedish Communicative Development Inventory III (SCDI III) was used to 

determine whether the results from PiNG and SCDI III were consistent. In this study, 10 

children with DLD (study group) and 11 age-matched children with typical language 

development (control group) between 52 and 70 months of age participated.  The 

participants were tested with PiNG, which is a test that examines reception and 

production of single nouns, verbs, adjectives, adverbs and prepositions. The guardians 

then completed SCDI III, which contains questions about the language abilities of the child. 

Gesture production in the form of deictic, iconic and conventional gestures was examined 

in conjunction with the use of PiNG. 

 

The results showed lower results for the study group on PiNG and SCDI III in comparison 

with the control group. The study group displayed a higher number of gestures than the 

control group, and in the former group, the use of gestures was positively correlated with 

the results from PiNG. In the study group, iconic gestures were used to compensate for 

language difficulties. The results from PiNG and SCDI III were not consistent. The age of 

the participants problably did not affect any results. The results from the present study 

indicate that PiNG may be useful when examining lexicon and gesture production among 

children with DLD. Both groups achieved high results on PiNG which may have affected 

the use of gestures and also possible correlations. For future studies, it is therefore 

recommended to apply PiNG on a group of younger children with DLD. 

  

Key words: Picture Naming Game, Swedish Communicative Development Inventory III, 

lexicon, gesture production, developmental language disorder, assessment  

 



 

 

Sammanfattning  

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka impressivt och expressivt lexikon samt 

gestproduktion hos barn med respektive utan språkstörning, genom utförandet av den svenska 

översättningen av Picture Naming Game (PiNG). Föräldraskattningen Swedish Communicative 

Development Inventory III (SCDI III) användes för att se huruvida resultaten från PiNG och 

SCDI III var överensstämmande.  I studien deltog 10 barn med språkstörning (studiegrupp) och 

11 åldersmatchade barn med typisk språkutveckling (kontrollgrupp) i åldrarna 52–70 månader. 

Deltagarna testades med PiNG, vilket är ett test som undersöker förståelse och produktion av 

enskilda substantiv, verb, adjektiv, adverb och prepositioner. Vårdnadshavarna fyllde sedan i 

SCDI III, som innehåller frågor om barnets språkliga förmågor. Gestproduktion i form av 

ikoniska, deiktiska och konventionella gester undersöktes i samband med testning av PiNG.   

 

Resultaten visade att studiegruppen erhöll lägre resultat på PiNG och SCDI III jämfört med 

kontrollgruppen. Studiegruppen uppvisade ett högre antal gester än kontrollgruppen och i den 

förstnämnda gruppen hade gestanvändandet ett positivt samband med resultat från PiNG. I 

studiegruppen sågs ikoniska gester kompensera för språkliga svårigheter. Resultaten från PiNG 

och SCDI III var inte överensstämmande. Åldern inverkade sannolikt inte på några resultat. 

Resultaten i föreliggande studie indikerar att PiNG kan användas för att undersöka såväl lexikon 

som gestproduktion hos barn med språkliga svårigheter. Båda grupperna erhöll höga resultat på 

PiNG vilket kan ha påverkat gestanvändandet samt eventuella samband. Inför framtida studier 

rekommenderas därmed att PiNG används på en yngre åldersgrupp med språkliga svårigheter. 

  

Nyckelord: Picture Naming Game, Swedish Communicative Development Inventory III, 

lexikon, gestproduktion, språkstörning, bedömning   
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga deltagare och deras vårdnadshavare som genom sitt 

deltagande har möjliggjort denna studie. Det har varit ett sant nöje och mycket givande att få 

träffa alla barn. Ett stort tack även till all personal, såväl logopeder som förskolepersonal, för 

all hjälp med rekryteringen. Tack till all personal på förskolor samt språkförskolor som har 

välkomnat oss till er för att träffa barnen och genomföra studien. Vi vill också uttrycka ett 

stort tack till vår handledare Christina som alltid har varit tillgänglig för oss och som har gett 

oss snabb och värdefull återkoppling under uppsatsens gång. Slutligen vill författarna tacka 

varandra för ett gott och roligt samarbete. 

Linköping i maj 2018 

Maria Norström Darlin och Nelly Olsson 
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Inledning 
Barns lexikon börjar att utvecklas redan det första levnadsåret och fortsätter att utvecklas 

successivt hela livet. I takt med ökad ålder utökas lexikonet och det sker en gradvis utveckling 

av lexikal organisation (Namei, 2002). Den lexikala utvecklingen har också ett starkt samband 

med gestanvändande, där gestanvändande har visat sig ha en positiv effekt på 

språkutvecklingen (Iverson & Goldin-Meadow, 2005; Özçalışkan et al., 2014, 2016). Barn med 

språkstörning har ett begränsat lexikon avseende såväl bredd som djup (Sheng & McGregor, 

2010). Nedsättningen påverkar ofta även andra språkliga domäner då dessa samverkar (Bishop, 

2014, s. 295-296). Eftersom språkutveckling har ett starkt samband med gestanvändande 

uppstår frågan hur gestanvändande påverkas av språkliga nedsättningar. Viss forskning visar 

att barn med språkstörning har ett högre gestanvändande som kompensation för sina språkliga 

svårigheter (Lavelli & Majorano, 2016; Iverson & Braddock, 2011). Annan forskning tyder på 

det motsatta, att barn med språkstörning har ett lägre gestanvändande (Hsu & Nathani Iyer, 

2016; Wray et al., 2015). För att undersöka lexikon och gestproduktion kan ett ordförrådstest 

vid namn Picture Naming Game (PiNG) användas, som tidigare enbart har tillämpats på ett 

svenskt examensarbete om barn med typisk språkutveckling. I föreliggande studie används 

PiNG för att analysera lexikon och gestproduktion hos barn med och utan språkstörning i 

åldrarna 52 till 70 månader. Eftersom den svenska versionen av PiNG inte är normerad samt 

enbart har använts i en mindre studie kan det vara fördelaktigt att använda flera 

bedömningsmetoder för att öka tillförlitligheten vid bedömning. Därför tillämpas i denna studie 

även föräldraskattningen Swedish Communicative Development Inventory III (SCDI III), som 

mäter olika språkliga och kommunikativa förmågor.  

 

Bakgrund 
 
Lexikal utveckling 
Redan innan ett års ålder börjar barn att förstå ord i den omgivning de befinner sig (Fenson et 

al., 1994). När barnet närmar sig ett år börjar joller att successivt övergå till ord (Stoel-Gammon 

& Vogel Sosa, 2009, s. 240) och det är ungefär i ettårsåldern som barnet börjar att producera 

sina första ord (Fenson et al., 1994; Capone Singleton, Haynes & Grohne-Riley, 2014, s. 149; 

Stoel-Gammon & Vogel Sosa, 2009, s. 240). Fram till cirka 18 månaders ålder kan barnet 

producera cirka 50 ord som till största del består av substantiv, men med ökande ålder ökar 

också andelen verb, adjektiv och grammatiska funktionsord (Capone Singleton et al., 2014, s. 
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159; Cox Eriksson, 2014). Vid ungefär 18 månaders ålder sker en så kallad ordexplosion 

(Gopnik & Meltzoff, 1987, 1992; Stoel-Gammon & Vogel Sosa, 2009, s. 240). Ordexplosionen 

innebär att barnet i snabb takt utökar lexikonet markant och har beskrivits som tidpunkten då 

barnet förstår att varje ord tillhör en kategori, eftersom ett större antal ord kräver någon form 

av kategorisering (Gopnik & Meltzoff, 1987, 1992).  

 

Vid omkring 24 månaders ålder sker en övergång från ettordsstadiet till tvåordsstadiet (Berk & 

Lillo-Martin, 2012) och med ökad ålder och ett utökat lexikon uttrycker sig barnet med allt 

längre meningar (Strömqvist, 1984, s. 98-102). Ett utökat lexikon resulterar i ett behov av en 

omorganisering av lexikonet, som därmed antar en mer hierarkisk uppbyggnad (Holmström, 

2015; Strömqvist, 1984, s. 79-81). Barnet börjar då att organisera orden i semantiska nätverk 

där orden kommer att tilldelas olika nivåer; överordnad, underordnad och sidoordnad (Clark, 

1995; Strömqvist, 1984, s. 79-80). En överordnad kategori kan vara växt och dess underordnade 

begrepp blir blommor och träd (Strömqvist, 1984, s.80). När barnet fortsätter att förvärva ännu 

fler ord till lexikonet sker en utvidgning av de semantiska domänerna, där vissa domäner 

reorganiseras och vissa får ytterligare uppdelning (Clark, 1995, s. 396-398). Ju fler ord som 

förvärvas till de semantiska domänerna desto tydligare definierade blir de ord som redan finns 

representerade (Clark, 1995, s. 399). Barnet utvecklar då också en förståelse för att en referent 

kan representera flera olika ord och betydelser (Linell, 1982, s. 173). När barn närmar sig 

skolåldern lär de sig successivt att skilja på bildlig och bokstavlig mening, men det är framför 

allt under de tidiga skolåren som produktion och förståelse av abstrakta begrepp utvecklas 

(Clark, 1995, s. 409-411).  

 

Innan skolstart har barnet en syntagmatisk organisation av sitt lexikon och gör därmed 

syntagmatiska associationer (Nelson, 1977). Syntagmatiska associationer innebär att associera 

till ett ord tillhörande en annan ordklass än stimulusordet (Holmström, 2015), där exempelvis 

ordet kall ger associationen glass. Fortsatt ökning av lexikonet sker vilket kräver ytterligare 

omorganisering av lexikonet och någonstans mellan fem och nio år sker ett syntagmatiskt-

paradigmatiskt skifte (Nelson, 1977) som innebär att barnet har utvecklat ett mer abstrakt sätt 

att organisera sitt lexikon (Namei, 2002). Till skillnad från syntagmatiska associationer innebär 

paradigmatiska associationer att barnet associerar till ett ord inom samma ordklass (Holmström, 

2015), exempelvis att ordet kall ger associationen varm.  
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Alla språkliga domäner påverkar varandra och således är även den fonologiska och 

grammatiska utvecklingen viktiga för den lexikala utvecklingen och vice versa (Cox Eriksson, 

2014; Eriksson, 2017; Stoel-Gammon, 2011). Spädbarn som producerar mycket vokalisationer, 

särskilt det kanoniska stavelsejollret, förvärvar ett stort lager med byggstenar som är värdefulla 

för senare produktion av ord (Stoel-Gammon, 2011). De barn som har ett stort lexikon är också 

de barn som tidigt börjar att kombinera ord samt kan dra nytta av grammatiska särdrag i högre 

grad (Cox Eriksson, 2014).  

 

Viktigt att beakta är skillnaden mellan impressivt och expressivt lexikon. Det impressiva 

lexikonet föregår det expressiva, där barnet först behöver förstå betydelsen av ett ord för att 

sedan kunna producera det verbalt (Cox Eriksson, 2014). Detta innebär att det impressiva 

lexikonet för det mesta är betydligt större än det expressiva (Clark, 2009, s. 283; Cox Eriksson, 

2014; Capone Singleton et al., 2014, s. 107), och fortsätter att vara det även i vuxen ålder (Clark, 

2009, s. 283). Det finns därtill stora individuella skillnader avseende när och hur lexikonet 

utvecklas (Wells, 1986). Utvecklingen av barnets lexikon är inte enbart beroende av barnets 

ålder utan påverkas också av miljön såsom sociala faktorer, språklig input från omgivningen 

och vilken kultur barnet växer upp i (Cox Eriksson, 2014). Lexikonets storlek ökar i takt med 

åldern och fortsätter att göra det hela livet (Capone Singleton et al., 2014, s. 159; Clark, 1995, 

s. 411-412).  

 
Gestanvändande 

Som en del i den kommunikativa utvecklingen använder barnet ett flertal olika gesttyper och 

studier har visat att produktionen av gester har en positiv effekt på språkutvecklingen (Iverson 

& Goldin-Meadow, 2005; Kuhn, Willoughby, Parramore Wilbourn, Vernon- Feagans, & Blair, 

2014; Özçalışkan et al., 2014, 2016). I litteraturen beskrivs en mängd olika gesttyper som barnet 

använder sig av. I föreliggande studie kommer deiktiska, ikoniska och konventionella gester att 

presenteras. En deiktisk gest refererar till en huvudreferent i den fysiska omgivningen och 

används för att på olika sätt ge objekt, riktningar eller platser uppmärksamhet genom 

exempelvis pekning eller huvud- och ögonrörelser (Andrén, 2010; Kendon, 2004, s. 199). En 

ikonisk gest är en gest som är en direkt avbildning av konkreta objekt eller händelser där det 

finns en likhet mellan uttryck och innehåll (Andrén, 2010; McNeill, 1992, s. 50). Ett exempel 

på en ikonisk gest är att utföra simtag för att illustrera ordet simma. Konventionella gester 

benämns ofta i litteraturen som emblem, vilket innebär en gest som har en koppling till det 
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verbala yttrandet och som är välbekant för alla medlemmar inom en specifik kultur (Kendon, 

2004, s. 96; Prati & Pietrantoni, 2013). Vanliga konventionella gester är att skaka på huvudet 

för att beteckna nej, nicka för att beteckna ja och vinka för att beteckna hej (Andrén, 2010; 

Özçalışkan, Gentner, Goldin-Meadow, 2014). Konventionella gester kan uppvisa olika nivåer 

av konventionalitet och beroende på hur strikt bedömningen sker kan även ikoniska och 

deiktiska gester klassificeras som konventionella gester då de innehar en viss nivå av 

konventionalitet (Andrén, 2010). För att avgränsa studien vid beräkning av konventionella 

gester kommer föreliggande studie att utgå ifrån en striktare definition än den av Andrén (2010) 

och därmed inte koda ikoniska och deiktiska gester som konventionella.   

    

Gestutveckling och dess inverkan på språkliga och kommunikativa förmågor 

Innan barnet börjar att producera verbala ord används ofta gester för att kommunicera med 

omgivningen (Capone, 2007; Acredolo & Goodwyn, 1988). Detta görs som en kompensation 

för begränsad uttrycksförmåga (Capone, 2007; Acredolo & Goodwyn, 1988) och gester blir 

även i ökad ålder ett verktyg för barnet att utöka sin kommunikativa repertoar 

(Özçalişkan & Goldin-Meadow, 2005).  

 

Deiktiska gester uppträder vid ettordsstadiet (Stefanini, Bello, Caselli, Iverson, & Volterra, 

2009; Acredolo & Goodwyn, 1988) och det är också den överlägset mest använda gesttypen 

vid 18 till 30 månaders ålder (Andrén, 2010). Pekning är den vanligaste deiktiska gesten 

(Stefanini et al., 2009). Produktionen av deiktiska gester har setts ha positiv påverkan på barnets 

lexikala förmåga eftersom uppvisandet av deiktiska gester ses som en föregångare till 

produktion av substantiv (Özçalışkan et al., 2014, 2016). Användandet av deiktiska gester 

bidrar också till att barnet enklare kan uppmärksamma objekt och händelser vilket underlättar 

ordinlärandet (Puccini & Liszkowski, 2012). De deiktiska gesterna börjar successivt att minska 

i användning efter cirka 20 månaders ålder (Andrén, 2010).  

 

Ikoniska gester uppträder i en liten utsträckning under den tidiga utvecklingen (Acredolo & 

Goodwyn, 1988), men det är framförallt efter att verbproduktionen har påbörjats som de 

ikoniska gesterna ökar och fortsätter att göra det i takt med ökad verbproduktion (Özçalişkan 

et al., 2014). Barn upp till tre till fyra års ålder använder ikoniska gester som ett visuellt stöd 

till det talade ordet och dessa kan därför enligt Stefanini et al. (2009) ses som en viktig del i 

benämningsutvecklingen. De gester som i studien av Andrén (2010) sågs vara minst 
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förekommande hos barn upp till 30 månader var konventionella gester. Nickning och 

huvudskakning visade sig vara de konventionella gester som dominerade (Andrén, 2010). 

Användandet av konventionella gester anses vara viktigt för barnets anpassning till den sociala 

grupp det befinner sig i och således kan konventionella gester ses ha en viktig pragmatisk och 

kommunikativ funktion (Guidetti, 2002).  

 

Det lilla barnet har svårt att kombinera ord med gester och använder därför gesterna för det 

mesta enskilt. Vid övergång från ettordsstadiet till tvåordsstadiet förbättras barnets språkliga 

förmåga och i samband med detta ökar användandet av bimodal gestanvändning, vilket innebär 

att gester används i kombination med tal (Özçalişkan & Goldin-Meadow, 2005; Behne, 

Carpenter & Tomasello, 2014). Att förstärka talet genom användandet av gester underlättar för 

barnet att uttrycka kommunikativa intentioner (Behne et al., 2014). Ett typiskt exempel på 

bimodal gestanvändning är att barnet pekar på ett objekt (deiktisk gest) samtidigt som objektet 

benämns (Özçalişkan & Goldin-Meadow, 2005). Gesterna produceras under femårsåldern 

fortfarande övervägande enskilt utan tal, medan gestanvändandet i kombination med tal ökar 

markant kring fem års ålder (McNeill, 1992, s. 299). Med ökande ålder avtar andelen gester då 

istället det talade språket dominerar (Özçalişkan & Goldin-Meadow, 2005; Stefanini et al., 

2009). Det minskande gestanvändandet har ett samband med ökad lexikal förmåga som gör att 

barnet kan förlita sig allt mer på det talade språket för att uttrycka sig (Stefanini et al., 2009). 

Gestanvändandet försvinner dock inte helt utan fortsätter att vara en del av naturlig mänsklig 

kommunikation även i vuxen ålder (Behne et al., 2014; Stefanini et al., 2009). 

  

Lexikala svårigheter hos barn med språkstörning 
När utvecklingen av ett barns språk ligger betydligt efter utvecklingen hos jämnåriga barn sätts 

diagnosen språkstörning (Leonard, 1998). Ett tidigt tecken på språkstörning är att de första 

orden uppträder avsevärt senare än hos barn med typisk utveckling (Conti-Ramsden & Durkin, 

2012). Barn med språkstörning har också ett mindre lexikon än barn med typisk 

språkutveckling, vilket har visat sig gälla både produktion och förståelse av ord (Bishop, 2014, 

s. 106). Svårigheterna kan vara såväl impressiva som expressiva och det är ovanligt med enbart 

expressiva svårigheter. Förhållandet mellan impressiva och expressiva nedsättningar kan också 

förändras över tid (Bishop, 2014, s. 47). En språkstörning gör det ofta svårare att producera ord 

än att förstå ord. En förklaring till detta är att förståelse kan åstadkommas även vid bristande 

fonologiska representationer medan en bristande fonologisk representation omöjliggör korrekt 
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produktion (Bishop, 2014, s. 119). En annan förklaring kan vara att barnet har ordet i sitt 

lexikon, men har svårigheter att mobilisera det (Leonard, 2014, s. 57). Brister i lexikonet finns 

avseende såväl bredd som djup hos barn med språkstörning (McGregor, Oleson, Bahnsen & 

Duff, 2013). Barn med språkstörning har alltså både färre antal ord i lexikonet (bredd) och 

mindre kunskap om de ord som finns lagrade (djup) (McGregor et al., 2013). Det har också 

visat sig att barn med språkstörning behöver fler exponeringar för ord för att lära sig dessa än 

vad barn med typisk språkutveckling behöver (Nash & Donaldson, 2005).  

 

I takt med ett utökat lexikon krävs en allt mer strukturerad organisation av lexikonet 

(Holmström, 2015; Strömqvist, 1984, s. 79-81). Studier har visat att barn med språkstörning 

har en bristfällig organisation av sitt lexikon, där resultaten från tidigare forskning indikerar att 

bristfälligt utvecklade fonologiska och semantiska representationer är kärnan till svårigheterna 

med att organisera lexikonet på ett funktionellt sätt (Holmström, 2015; McGregor, Newman, 

Reilly & Capone, 2002; Sheng & McGregor, 2010). I studien av Holmström (2015) där lexikal 

storlek och lexikal organisation undersöktes hos barn med och utan språkstörning i åldrarna 

5;11 till 9;3, visade det sig att barnen med språkstörning hade signifikant fler syntagmatiska 

associationer jämfört med barnen med typisk språkutveckling. Lexikonets organisation har en 

stark koppling till både bredden och djupet i lexikonet, eftersom ju mer kunskap som finns 

kring orden desto bättre organiserade är de och ju bättre organiserat lexikon desto lättare är det 

att utöka lagret med ännu fler ord (Vermeer, 2011). Att barn med språkstörning uppvisar brister 

både gällande bredd och djup i lexikonet (McGregor et al., 2013) är därmed inte överraskande. 

McGregor et al. (2013) poängterar vikten av en välfungerande lexikal organisation och menar 

att brister i organisation är en större problematik för den lexikala utvecklingen än vad storleken 

på lexikonet är. 

 

Förutom att en bristande organisation medför svårigheter att utöka lexikonets storlek resulterar 

det också ofta i ordmobiliseringssvårigheter (McGregor & Waxman, 1998). I studien av 

McGregor och Waxman (1998) utfördes ett associationstest på barn med 

ordfinnandesvårigheter och barn med typisk språkutveckling i åldrarna 3;3 till 6;7 år. Resultatet 

visade att barnen med ordfinnandesvårigheter, precis som barnen med typisk språkutveckling, 

hade intakt hierarkisk organisation eftersom de kunde benämna på flera nivåer (ros, blomma, 

växt). Barnen med ordfinnandesvårigheter uppvisade dock fler vaga responser vid benämning, 

såsom jag vet inte, jämfört med barnen med typisk språkutveckling som istället uppvisade 
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flertalet försök till substitutioner vid felsvar. Resultatet från studien tyder på att svårigheter med 

ordfinnande har sin förklaring i bristfälligt utvecklade semantiska representationer snarare än i 

svårigheter med hierarkisk organisation. Att ordfinnandesvårigheter har sin förklaring i 

bristfälligt utvecklade semantiska representationer är något som även andra studier och forskare 

vittnar om (Bragard & Schelstraete, 2007; Leonard, 2014, s. 58-59; Sheng & McGregor, 2010, 

s. 149).  

 

Barn med språkstörning kan ha svårigheter i en eller flera av de språkliga domänerna och 

eftersom dessa samverkar påverkar nedsättningar i en domän oftast även andra domäner 

(Bishop, 2014, s. 295-296). Eftersom spädbarnets förspråkliga vokalisationer är byggstenar för 

senare produktion av ord kan fonologiska begränsningar negativt påverka den lexikala 

utvecklingen (Stoel-Gammon, 2011). Vidare har det visat sig att barn med språkstörning har en 

nedsatt förmåga till syntaktisk bootstrapping, det vill säga förmågan att utnyttja syntaktisk 

information vid inlärning av nya ord, vilket således har en negativ påverkan på ordinlärningen 

(Jones Moyle, Ellis Weismer, Evans & Lindstrom, 2007; Rice, Cleave & Oetting, 2000). Barn 

med språkstörning som har ett begränsat lexikon har också ofta syntaktiska svårigheter 

(McGregor et al., 2012).  En förklaring till det är att lexikonet behöver innehålla tillräckligt 

många ord för att barnet ska kunna förvärva grammatiska regler (Conti-Ramsden & Jones, 

1997; Jones Moyle et al., 2007). 

 

Gestanvändande vid språkliga nedsättningar 
Forskning om gestanvändande hos barn med språkstörning är mer begränsad än forskningen 

om gestanvändande hos barn med typisk språkutveckling. Den forskning som finns har visat på 

motstridiga resultat avseende hur barns gestanvändande påverkas av språkliga nedsättningar. 

De motstridiga resultaten kan bero på att de studier som har gjorts har fokuserat på olika 

åldersgrupper och använt sig av olika diagnostiska kriterier samt testuppgifter (Wray, Saunders, 

McGuire, Cousins & Norbury, 2017).  

 

Det debatteras huruvida gester och verbalt språk utgör ett integrerat kommunikationssystem 

(McNeill, 1992, s. 23) eller två separata kommunikationsmodaliteter, där ett intakt 

gestanvändningssystem skulle kunna kompensera för språkliga nedsättningar (Hadar, Wenkert-

Olenik, Krauss & Soroker, 1998). Det har vidare i tidigare forskning visat sig att förskolebarn 

som är i riskzonen för språkstörning uppvisar färre tidiga gester än sina åldersmatchade 
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kontroller (Hsu & Nathani Iyer, 2016). I en annan studie av Wray, Frazier Norbury och Alcock 

(2016) där gestanvändande hos skolbarn med och utan språkstörning undersöktes, visade det 

sig att barnen med språkstörning hade svårare att beskriva bilder med hjälp av enbart gester än 

de åldersmatchade barnen utan språkstörning. Detta ger stöd åt hypotesen att gestanvändande 

och verbalt språk utgör ett integrerat system (Wray et al., 2016). Gestanvändande korrelerade 

positivt med lexikal förmåga i båda studierna (Hsu & Nathani Iyer, 2016; Wray et al., 2016). 

  

Resultat som tyder på att barn med språkstörning tvärtom har ett högre gestanvändande än barn 

med typisk språkutveckling förekommer också och detta har tolkats som att gesterna används 

som kompensation för de språkliga svårigheterna (Evans, Alibali & McNeill, 2001; Iverson & 

Braddock, 2011; Lavelli & Majorano, 2016; Mainela-Arnold, Alibali, Hostetter & Evans, 

2014). Mainela-Arnold et al. (2014) visade att barn med språkstörning använde ikoniska gester 

i högre grad än barn med typisk språkutveckling. Iverson och Braddock (2011) fann att barn 

med språkstörning i åldrarna 2;7-6;1 år använde fler konventionella och deiktiska gester än barn 

utan språkstörning. 

 

Andra studier har visat att barn med språkstörning använder gester i lika hög utsträckning som 

barn med typisk språkutveckling, men att gestanvändandet ändå fyller en annan funktion hos 

barn med språkstörning (Blake, Myszczyszyn, Jokel och Bebiroglu 2008; Botting, Riches, 

Gaynor & Morgan, 2010). I studien av Botting et al., (2010) undersöktes hur barn med och utan 

språkstörning i åldrarna 4;3-7;4 år kunde illustrera bilder med gester och resultatet visade att 

båda grupperna använde ikoniska gester i samma utsträckning. Blake et al. (2008) undersökte 

gestanvändandet hos barn med språkstörning i åldrarna 5;1-9;8 år och jämförde med en grupp 

åldersmatchade kontroller samt en grupp språkmatchade kontroller, där de sistnämnda var 3;2-

8;4 år. Resultatet visade inga signifikanta skillnader i gestanvändandet mellan grupperna över 

de gester som kodades (deiktiska, ikoniska och betoningsgester). Båda studierna visade att 

gestanvändandet hos barn med språkstörning intar en kompensatorisk roll även om antalet 

gester inte nödvändigtvis skiljer sig åt (Blake et al., 2008; Botting et al., 2010).   

 

Det har visat sig att barn med språkstörning i högre grad använder gester enskilt utan tal 

(unimodal användning) jämfört med barn med typisk språkutveckling, som har högre andel 

bimodala gester (Blake et al., 2008; Iverson & Braddock, 2011). Å andra sidan visade en studie 

av Mainela-Arnold et al. (2014) att yngre barn i högre utsträckning än äldre barn använde gester 

unimodalt oavsett om barnen hade språkstörning eller inte, vilket tyder på att gesternas 
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förhållande till tal fungerar på liknande sätt hos dessa båda grupper av barn. Barnen var mellan 

5;5 och 10 år. I tidigare forskning har det konstaterats att barn med språkstörning använder sig 

av gester unimodalt och under en längre tidsperiod än barn med typisk språkutveckling, vilket 

har förklarats med att den första gruppen behöver exponeras för språk under längre tid för att 

kunna uttrycka sig verbalt istället för med enbart gester (Evans et al., 2001). Detta skulle alltså 

enligt Evans et al. (2001) implicera att förhållandet mellan gester och talat språk ser kvalitativt 

olika ut hos barn med och utan språkstörning.  

 

Bedömning av språkliga förmågor  
För att kartlägga ett barns kommunikativa och språkliga förmågor och för att identifiera barn 

som är i riskzonen för språkliga svårigheter finns det flera bedömningsmetoder såsom formell 

testning, bedömning av spontantal eller föräldraskattning (Alexander Pan, 2012). I föreliggande 

studie kommer formell testning samt föräldraskattning att användas och därmed presenteras.  

 

Fördelar med föräldraskattning är att det är tids- och kostnadseffektivt samt att vårdnadshavare 

har möjligheten att observera barnet i flera olika kontexter jämfört med en kliniker som enbart 

träffar barnet i en specifik miljö (Thal, O’Hanlon, Clemmons & Fralin, 1999). Formella test har 

fördelen att klinikern får möjlighet att observera barnet vid bedömningen (Feldman et al., 

2005). En professionell person som inte har någon anknytning till barnet bedömer förmodligen 

även mer objektivt. En nackdel med formell testning kan vara att framförallt små barn kan ha 

svårt att medverka (Eriksson, 2017; Feldman et al., 2005). I studier där formella test har 

jämförts med föräldraskattningar har föräldraskattningar visat sig vara en pålitlig metod för att 

undersöka ett barns kommunikativa samt språkliga förmågor (Feldman et al., 2005; Mancilla-

Martinez, Gámez, Banu Vagh & Lesaux, 2016; Thal et al., 1999). Vårdnadshavare kan dock 

tendera att överskatta sina barns språkliga och kommunikativa förmågor, men detta är enligt 

Eriksson (2017) generellt sett ovanligt. Oavsett vilken metod som används vid bedömning är 

det fördelaktigt att använda flera olika metoder, eftersom det ökar validiteten (Alexander Pan, 

2012, s. 110; Capone Singleton, 2014, s. 10).  

 
The Swedish Communicative Development Inventory III (SCDI III) 

SCDI III är en föräldraskattning som utvecklades av Eriksson (2017) och är en reviderad 

version av originalet MacArthur-Bates Communicative Development III (CDI III). En 

revidering gjordes eftersom det fanns brister med CDI III. SCDI III används för att uppskatta 
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språkliga förmågor såsom syntax, expressivt lexikon och metalingvistik hos barn i åldrarna 30-

48 månader och är validerad och normerad på 1136 barn (Eriksson, 2017). SCDI III är en 

vidareutveckling av den första versionen The Swedish Early Communicative Development 

Inventories (SECDI) som har utarbetats av Berglund och Eriksson (2000) och är den svenska 

översättningen av MacArthur-Bates Communicative Development (CDI). SECDI består av två 

delar, där delen ord och gester är anpassad för åldrarna 8-16 månader och ord och satser är 

anpassad för åldrarna 16-28 månader (Berglund & Eriksson, 2000). Föräldraskattningar, som 

exempelvis SCDI III, kan för barn med språkstörning användas på en äldre åldersgrupp än vad 

materialet är validerat och normerat för (http://mb-cdi.stanford.edu/forms.html; Eriksson, 

2017; Thal et al., 1999).  

 
Picture Naming Game (PiNG) 

Bedömning av små barns lexikon har till stor del skett med informella metoder såsom 

observation av spontantal och det finns en brist på standardiserade bedömningsinstrument inom 

detta område (Bello, Giannantoni, Pettenati, Stefanini & Caselli, 2012). För att bedöma små 

barns lexikon har därför ett ordförrådstest, Picture Naming Game (PiNG), utvecklats i Italien 

av Bello et al. (2012). Genom utförande av PiNG bedöms både impressivt och expressivt 

lexikon av substantiv, verb, adjektiv, prepositioner samt adverb. Testet validerades med hjälp 

av den italienska översättningen av CDI och är normerat för barn från 19-37 månader på 

italienska (Bello et al., 2012) och engelska samt flera andra språk. Enligt upphovsmakarna kan 

testet användas på barn äldre än 37 månader vid exempelvis utvecklingsförsening eller 

språkförsening (Bello et al., 2012). Materialet har använts vid bedömning av gestproduktion i 

förhållande till lexikon hos såväl prematura barn som typiskt utvecklade barn (Sansavini et al., 

2015). En översättning till svenska gjordes år 2017 och är utprovad på en mindre grupp 

svensktalande barn i åldrarna 23-38 månader med typisk språkutveckling (Nyberg & Jessen, 

2017). Resultaten visade att de yngre barnen framför allt använde gester för att kompensera för 

sin begränsade uttrycksförmåga medan de äldre barnen framför allt använde gesterna som 

komplement till talet. Gestanvändandet noterades minska i takt med ökad ålder och utökat 

lexikon (Nyberg & Jessen, 2017). 

 

Slutligen kan det konstateras att användningsområdet för PiNG behöver utforskas ytterligare 

för att utvärdera dess användbarhet och i föreliggande studie genomförs testet på barn med 

språkstörning. Enbart ett tidigare svenskt examensarbete har testat PiNG på svensktalande barn, 
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och då på barn med typisk språkutveckling. Därmed finns det också ett behov av att tillämpa 

ytterligare ett bedömningsmaterial för att öka tillförlitligheten vid bedömningen och därför 

används i föreliggande studie även den validerade och normerade föräldraskattningen SCDI III. 

Vad gäller gestanvändande hos barn med språkstörning är tidigare forskning begränsad jämfört 

med studier av gestanvändande hos barn med typisk språkutveckling. Det råder därtill 

motstridigheter kring hur gestanvändandet påverkas av språkliga nedsättningar, vilket 

motiverar föreliggande studie. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande arbete är att undersöka impressivt och expressivt lexikon samt 

gestproduktion hos barn med respektive utan språkstörning, genom utförandet av den svenska 

översättningen av PiNG. Föräldraskattningen SCDI III genomförs för att undersöka om 

resultatet överensstämmer med resultatet från PiNG.  

 

Uppsatsen vägleds av följande frågeställningar: 

 

1. Skiljer sig lexikon och gestproduktion mellan barn med respektive utan språkstörning i 

åldrarna 52 till 70 månader och i sådana fall hur? 

2. Föreligger det någon överensstämmelse mellan resultaten från SCDI III och PiNG och 

i sådant fall till vilken grad? 

3. Finns det några samband mellan lexikon och gestproduktion hos barn med respektive 

utan språkstörning? 

 

Metod 
 
Urval och rekryteringsprocess 
Rekryteringsprocessen inleddes med att kontakt togs med ett antal chefer för 

logopedmottagningar, språkförskolor och förskolor i Östergötland samt Småland. Efter 

godkännande från chefer, förskolepersonal samt logopeder delades informations- och 

samtyckesblanketter ut av logopeder respektive förskolepersonal till vårdnadshavare vars barn 

kunde vara aktuella för studien. Kontrollgruppen rekryterades sist, eftersom de åldersmatchades 

efter barnen med språkstörning, där kontrollen var maximum tre månader yngre eller äldre än 
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sin åldersmatchade partner vid testtillfället. Hädanefter refereras till barn med språkstörning 

som studiegruppen. Totalt skickades 60 informations- och samtyckesblanketter ut, varav 18 till 

kontrollgruppen och 42 till studiegruppen och av dessa svarade vårdnadshavare till 23 barn och 

gav samtycke till sina barns deltagande i studien. Ett av barnen föll bort på grund av bristfällig 

medverkan och ett annat barn exkluderades, i samråd med vårdnadshavare, på grund av att 

kvoten var fylld. Totalt inkluderades 21 barn, varav två flickor och åtta pojkar i studiegruppen 

och fyra flickor och sju pojkar i kontrollgruppen. Medelålder för studiegruppen var 61,4 

månader med en standardavvikelse på 5,7 månader och för kontrollgruppen var medelåldern 

61,9 månader med en standardavvikelse på 6,6 månader.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Olika inklusions- respektive exklusionskriterier tillämpades för de olika grupperna. För 

studiegruppen var inklusionskriterium diagnostiserad språkstörning och för kontrollgruppen 

var detta istället exklusionskriterium. För båda grupperna var andra funktionsnedsättningar som 

kan tänkas ha påverkan på tal- och språkutveckling, såsom hörselnedsättning och 

autismspektrumtillstånd, exklusionskriterier. Inklusionskriterier för båda grupperna var 

svenska som modersmål samt en ålder på högst 5;11 år vid testtillfället. Några av deltagarna i 

studien var flerspråkiga, men inkluderades ändå i studien eftersom de hade exponerats för 

svenska sedan födseln, alternativt så bedömdes svenska enligt behandlande logoped vara 

barnets starkaste språk eller lika starkt som det andra modersmålet.  

 

Procedur  

 
PiNG 

I föreliggande studie användes den svenska översättningen av PiNG utarbetad av Nyberg och 

Jessen (2017), se bilaga 1. PiNG består av 40 ord som barnet ska producera samt 40 ord som 

testar barnets ordförståelse. I både ordproduktions- och ordförståelsedelen utgörs hälften av 

dessa ord av substantiv och hälften av vad som benämns predicate i den engelska versionen av 

testet. Kategorin predicate består av 24 verb, 10 adjektiv, fyra prepositioner samt två adverb. 

Den svenska benämningen för predicate kommer i föreliggande studie hädanefter att vara verb 

m.fl.  Därtill finns 40 bilder som är icke-semantiska distraktorer till ordförståelsedelen. 

Därutöver finns åtta pre-testbilder och dessa användes som en introduktion till testförfarandet 

och räknades inte med i resultatet. Se tabell 1 för fördelning samt bilaga 1 för presentation av 
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orden i PiNG. Testet bjöds genom att tre bilder åt gången presenterades för barnet. 

Uppsatsförfattarna turades om att agera testledare. För att undersöka impressivt lexikon bad 

testledaren barnet att peka på den bild som stämde överens med det testledaren sa. Därefter 

pekade testledaren på en av bilderna och uppmanade barnet att benämna den för att undersöka 

expressivt lexikon. Den tredje bilden var en icke-semantisk distraktor till de övriga två bilderna.  

 

Tabell 1: Ordtyper i PiNG (antal ord) 

Ordtyp Förståelse Produktion 

Substantiv 20 20 

Verb m.fl. 20 20 

Icke-semantisk distraktor 40  

Pre-test 4 4 

 

Vad gäller eliciteringsstrategier och övriga regler kring proceduren följde författarna 

anvisningarna i den engelska översättningen gjord av Naftanaila och Cattani i manualen för 

PiNG. Den eliciteringsstrategi som användes vid substantiv var frågestrategin vad är det här? 

Vid verb m.fl. användes frågestrategier innefattande frågeorden hur, var, vad, exempelvis i 

frågan vad gör barnen? Vid de tillfällen dessa eliciteringsstrategier inte gav önskat målord 

tillämpades motsatser till önskat målord, exempelvis den här är stor, men den här är? (liten). 

Barnen gavs vid ordproduktionsdelarna upprepade tillfällen och flertalet ledtrådar till att 

benämna korrekt målord när författarna misstänkte att ordet fanns i barnets lexikon. Vid 

ordförståelsedelarna behövde barnen ibland påminnas om att titta på alla bilder då en del barn 

vid några tillfällen tenderade att peka på den bilden de såg först. Vid de tillfällen barnet pekade 

på fler bilder än en noterades den sista bilden som barnet pekade på. Då syftet var att undersöka 

lexikon accepterades alla fonologiska och grammatiska restriktioner vid ordproduktion. PiNG 

genomfördes i avskilda rum med stängda dörrar på barnens respektive språkförskolor och 

förskolor. Barnen videoinspelades med videokameran Sony Handycam, modell HDR-CX320E, 

och JVC, modell GZ-HD5E, samt att ljudupptagning skedde med Olympus Voice Recorder. 

Proceduren tog mellan 20-40 minuter och i de fall det fanns behov togs även en paus på grund 

av bristande koncentration hos barnet.  
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SCDI III 

SCDI III består av 10 frågor om bakgrundsinformation samt 127 uppgifter inom delområdena 

kommunikationsnivå, expressiv orddel, syntax (meningsbyggnad + meningskomplexitet), 

metalingvistisk medvetenhet samt uttal (Eriksson, 2017). Delen om bakgrundsinformation 

innehåller frågor om exempelvis familjekonstellationer och vårdnadshavares utbildningsnivå. 

Delen om kommunikationsnivå innebär att vårdnadshavare ska svara på vilken 

kommunikationsnivå barnet ligger på utifrån sex alternativ och i delen om uttal ska 

vårdnadshavare svara på om barnet låter som jämnåriga alternativt ett yngre eller ett äldre barn. 

Orddelen består av 100 enskilda ord inom fyra olika områden där vårdnadshavare ska besvara 

med ja/nej om barnet har hörts säga ordet. Syntaxdelen innehåller dels frågor om 

meningsbyggnad, exempelvis om och hur ofta barnet använder pluraländelser, dels hur 

avancerad meningskomplexitet barnet har. Delen om metalingvistik innehåller frågor såsom 

om barnet rimmar och kan skriva. Se manualen för en mer detaljerad beskrivning (Eriksson, 

2017). SCDI III distribuerades via postutskick efter godkännande från vårdnadshavarna. Ett 

frankerat svarskuvert skickades med som vårdnadshavarna sedan returnerade den ifyllda 

blanketten i. Samtliga 21 blanketter som distribuerades fylldes i och räknades med i resultatet.  

 

Kodning av data och avgränsningar 
I föreliggande studie kodades tre olika gesttyper vid testning med PiNG; deiktiska, ikoniska, 

och konventionella gester, enligt tidigare beskrivning av Andrén (2010), Kendon (2014, s. 96, 

199) samt Özçalışkan et al. (2014). Bimodal gest kodades då barnet gestikulerade i samband 

med tal. Verbal respons kodades då barnet benämnde bilderna verbalt. Alla gester som kunde 

antas ha en relation till målordet kodades. Gester som bedömdes ha en relation till målordet var 

sådana som hade en semantisk relation med bilden som representerade målordet, exempelvis 

att barnet gestikulerade spaghetti vid presentation av målordsbilden att äta (ikonisk gest), 

alternativt att barnet pekade på målordsbilden (deiktisk gest). Även gester som producerades 

när barnet hade frångått målordsbilden, men som fortfarande hade en semantisk koppling till 

målordsbilden, kodades. Exempel på det kunde vara att barnet, efter att målordet lejon uttalades, 

gestikulerade en lång hals i samband med att barnet refererade till giraffer som, liksom lejon, 

bor på zoo. En avgränsning av de konventionella gesterna gjordes där huvudskakningar och 

nickningar inte kodades, eftersom det var svårt att avgöra om dessa gester hade en relation till 

målordet. De konventionella gester som bedömdes ha en semantisk relation till målordet var 

sådana gester som följde som svar när testledaren frågade något om målordsbilden, exempelvis 
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att barnet ryckte på axlarna när testledaren bad barnet benämna bilden. Deiktiska gester kodades 

endast vid ordproduktion. Fonetiska och ortografiska transkriptioner utfördes av svaren vid 

testning med PiNG. Fonetiska transkriptioner utfördes endast vid behov, exempelvis då barnets 

uttal var svårförståeligt, eftersom syftet i studien var att undersöka lexikon och inte fonologi. 

Svar innehållande fonologiska och grammatiska restriktioner kodades som rätt om dessa 

bedömdes utgöra målordet. Barnets totala andelspoäng på PiNG räknades ut genom jämförelse 

med maxpoängen för de olika deltesten i PiNG, se tabell 2. 

 

Tabell 2: Poängfördelning i PiNG 

Deltest Förståelse Produktion Totalsumma 

Substantiv 20 20 40 

Verb m.fl. 20 20 40 

Substantiv + verb m.fl.  40 40 80 

 

Vid kodning av SCDI III utgick författarna från studien av Eriksson (2017) där frågor om 

bakgrundsinformation, barnets allmänna kommunikationsnivå samt uttal inte var poänggivande 

och således inte kodades. De övriga delarna i SCDI III (se tabell 3) poängsattes och kodades 

enligt manual (Eriksson, 2017). Andelspoängen räknades ut för varje enskild del samt för 

totalresultatet genom jämförelse med maxpoängen i SCDI III. Se tabell 3 för poängfördelning 

i SCDI III. 

 

Tabell 3: Poängfördelning i SCDI III.  

Delar  Maxpoäng 

Ord 100 

Syntax 36 

Metalingvistisk 

medvetenhet 

7 

Totalsumma 143 

 

 

Analys av data och statistiska beräkningar  
Interbedömarreliabilitet beräknades för att säkerställa likvärdig bedömning av författarna. Två 

testblanketter från deltagarna valdes slumpmässigt ut och bedömdes av författarna först 

individuellt för att därefter jämföras. Interbedömarreliabiliteten på gestanvändandet räknades 
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ut genom att antal överensstämmande gester dividerades med det totala antalet gester som 

barnet använde sig av, där författarna efter bedömning kom överens om vilket som var det totala 

antalet. Resultatet visade på 94% överensstämmelse. Därefter undersökte författarna 

interbedömarreliabiliteten på antal överensstämmande rätt och fel i PiNG enligt samma 

procedur som gestanvändandet, där det visade sig att bedömningarna var 100% 

överensstämmande. Deskriptiv statistik genomfördes i Excel 2017. Resterande statistiska 

beräkningar genomfördes i mjukvaran IBM SPSS Statistics, version 24, där samtliga test och 

mått som användes var icke-parametriska. Signifikansnivån sattes till p=.05. Vid jämförelse 

mellan grupperna användes testet Mann-Whitney U och vid jämförelse mellan variabler inom 

samma grupp användes Wilcoxon teckenrangtest. Vid korrelationsberäkningar användes måttet 

Spearmans Rho. Kvalitativa analyser genomfördes för att beskriva funktionen av 

gestanvändandet samt felsvaren som förekom vid testning med PiNG. 

 
Etiska överväganden 
Vid deltagande i studien rådde anonymitet, där varje barn tilldelades en kod för att 

avidentifieras. Video- och ljudinspelningarna döptes efter denna kod som också användes på 

testblanketten samt i Excel för att analysera data. Kodnyckel förvarades separat från övrigt 

material. Allt digitalt material förvarades i lösenordsskyddade datorer och övrigt material 

förvarades i ett låst utrymme. Inga bilder eller illustrationer presenteras i uppsatsen utan har 

enbart använts vid analys av gestanvändning. En viktig aspekt i föreliggande studie var att 

deltagarna var barn och på grund av detta kunde enbart samtycke från vårdnadshavare inhämtas. 

Därmed behövde testledarna vara lyhörda inför eventuella tecken till oro, ovilja eller 

koncentrationsbrist. Vårdnadshavare blev informerade om att de och deras barn när som helst 

kunde avbryta studien utan att uppge anledning. Allt resultat presenteras på gruppnivå, vilket 

innebär att inget enskilt resultat kan identifieras. Vid förfrågan från vårdnadshavare alternativt 

personal om barns enskilda resultat har dessa nekats denna information och istället blivit 

hänvisade till studiens resultat på gruppnivå.  

 
Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultat från analys av PiNG och SCDI III, samt gestanvändandet, 

från båda grupperna. Korrelationsanalyser som sker där PiNG finns representerat presenteras 

enbart för studiegruppen, då kontrollgruppen på samtliga deltest i PiNG uppvisade takeffekter 

vilket resulterade i att eventuella samband och skillnader inte kunde framträda. Inget bortfall 
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förelåg i någon av grupperna eller i någon av analyserna. Gällande PiNG kommer förståelse av 

substantiv samt verb m.fl. tillsammans att refereras till som ordförståelse och produktion av 

substantiv samt verb m.fl. tillsammans som ordproduktion. Det sammanlagda resultatet från 

samtliga deltest i PiNG respektive SCDI III kommer att refereras till som totalresultat. Det 

sammanlagda antalet av samtliga ikoniska, konventionella och deiktiska gester kommer att 

refereras till som det totala gestanvändandet. 

  

PiNG 

Resultatfördelningen av de olika deltesten i PiNG visas i tabell 4. Som det kan utläsas av tabell 

4 uppvisade studiegruppen lägre resultat på samtliga deltest samt totalresultatet i PiNG jämfört 

med kontrollgruppen och alla skillnader mellan grupperna var signifikanta (p=.000 - .023, z= -

2.266 - (-3.817)). Vidare kan det i tabell 4 noteras att studiegruppen erhöll högre värden på 

deltesten som mäter förståelse jämfört med deltesten som mäter produktion. Skillnaden mellan 

ordförståelse och ordproduktion i studiegruppen visade sig vara signifikant (p= .008, z= -

2.654). Inom studiegruppen fanns det en större spridning av resultaten än inom 

kontrollgruppen, vilket i tabell 4 kan utläsas av standardavvikelserna samt av maximum- och 

minimumvärdena. Andelen svar som innehöll verbal respons var 99% i studiegruppen och 

99,8% i kontrollgruppen, där det enbart var ett barn i varje testgrupp som uppvisade enstaka 

icke-verbala responser. 

 

Tabell 4: Resultatfördelning i PiNG uttryckt i andelar. P-värdet anger signifikans i skillnad 

mellan grupperna. 

           Studiegrupp Kontrollgrupp 

Deltest n Medelvärde, SD  

(min - max) % 

n Medelvärde, SD  

(min - max) % 

p 

Förståelse av substantiv 10 96,5 +/-6,3 (80-100) 11 100 +/-0 (100-100) .023 

Förståelse av verb m. fl. 10 85 +/-8,5 (75-95) 11 94,1 +/-8 (75-100) .016 

Produktion av substantiv 10 82 +/-14 (50-100) 11 95 +/-2,5 (95-100) .001 

Produktion av verb m. fl. 10 75,4 +/-18,5 (40-100) 11 95,9 +/-4,4 (90-100) .003 

Totalresultat 10 84,9 +/-10,1 (61,3-93,8)  11 97,4 +/-2,1 (93,8-100) .000 
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Analys av felsvar 

I tabell 5 presenteras felsvar som förekom under testning med PiNG. Av de 40 målord som 

finns representerade i PiNG var det totalt 30 målord i studiegruppen och 10 målord i 

kontrollgruppen där felsvar förekom. I tabell 5 visas 12 av 40 målord i PiNG och dessa 

presenteras med anledning av att felsvaren på respektive målord förekom minst två gånger i 

studie- samt kontrollgruppen. Felsvaren i fetstil förekom minst två gånger och resterande 

felsvar förekom enbart en gång. Det kan i tabell 5 noteras att studiegruppen uppvisade ett högre 

antal felsvar än kontrollgruppen.  

 

Tabell 5: Felsvar som förekom i samband med testning med PiNG, där de fetstilta orden 

representerar felsvar som förekom minst två gånger.  

Målord Felsvar i studiegruppen Felsvar i kontrollgruppen  

servett papper, glas, huvud, bord, mat papper 

kyckling anka, gullis   kyckelunge 

borste kam, hår, torka mitt hår kam, boll 

tak hus, träd, av sten 
 

såg hammare  
 

lejon tiger, leopard 
 

tom ingenting, borta vatten 

på upp, sitter, över  över, högre 

prata ringa, säga telefon ringer, om man vill något 

nära framför, nere, jämte, framför, stor 

näsa, nalle står där 

framför, långt fram 

gammal farmor, ung, mormor äldst 

gråta ledsen, inte ledsen, ute, mössa på 

sig, går iväg, tröstar, med stängd 

mun 

 

 
 
SCDI III 

Resultatfördelningen från materialet SCDI III visualiseras i tabell 6. Som det kan utläsas av 

tabell 6 erhöll studiegruppen lägre resultat på samtliga delar samt på totalresultatet jämfört med 

kontrollgruppen och samtliga skillnader var signifikanta (p=.002 – .007, z= -2,676 – (-3,037)). 

Studiegruppen uppvisade en större spridning på samtliga deltest samt på totalresultatet jämfört 
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med kontrollgruppen, vilket kan utläsas av standardavvikelserna samt av maximum- och 

minimumvärdena i tabell 6. 

 

Tabell 6: Resultatfördelning från de olika delarna i SCDI III uttryckt i andelar. P-värdet anger 

signifikans i skillnad mellan grupperna. 

           Studiegrupp Kontrollgrupp 

Delar n Medelvärde, SD  

(min-max) % 

n Medelvärde, SD 

 (min/max) % 

p 

Ord 10 66,3 +/-19 (25-90) 11 86,5 +/-9,8 (68,4-98) .007 

Syntax 10 51,6 +/-22,6 (16,7-82,4) 11 83,8 +/-14,6 (64-100) .002 

Metalingvistisk 

medvetenhet  

10 65,7 +/-25,4 (28,6-100) 11 92,2 +/-9,8 (71,4-100) .007 

Totalresultat 10 62,6 +/-18,5 (27-83,9) 11 86,1 +/-9,8 (70,9-96,5) .007 

 
 
Gestanvändande 

Totalt använde sig studiegruppen av 177 gester och kontrollgruppen av 139 gester. Se figur 1 

för fördelningen över respektive gesttyp. Alla barn i studiegruppen, samt alla barn utom två i 

kontrollgruppen, använde sig av gester under testning. Andelen bimodala responser uppgick till 

96 % i studiegruppen och till 99,3 % i kontrollgruppen och denna skillnad var inte signifikant 

(p= .252). Som det kan utläsas av figur 1 uppvisade studiegruppen ett högre antal gester av 

samtliga gesttyper samt vid det totala gestanvändandet. Skillnaden i det totala gestanvändandet 

mellan grupperna var inte signifikant, dock nära signifikans (p= .078). Det fanns ett stort spann 

över hur stort antal gester barnen använde i båda testgrupperna, där 33 respektive sju gester var 

det högsta respektive lägsta antalet gester som barn i studiegruppen uppvisade. I 

kontrollgruppen var 40 respektive noll det högsta respektive lägsta antalet uppvisade gester.  
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Figur 1: Fördelning av antal gester mellan studiegruppen samt kontrollgruppen. IG 

representerar ikoniska gester, KG representerar konventionella gester och DG representerar 

deiktiska gester.  
 

Enbart två barn, ett i varje testgrupp, använde sig av konventionella gester och dessa gester var 

få till antalet. I figur 2 och 3 åskådliggörs spridningen av ikoniska respektive deiktiska gester 

inom de olika grupperna och det kan utläsas att spridningen var stor inom båda grupperna. 

Figurerna 2 och 3 visar även att variationen i gestantalet mellan grupperna var större vid 

deiktiska gester jämfört med ikoniska gester. Nio av 10 barn i studiegruppen uppvisade ett lika 

högt alternativt högre antal ikoniska gester än sina åldersmatchade kontroller. Gällande de 

deiktiska gesterna uppvisade däremot fem barn i studiegruppen ett högre, och resterande fem 

barn ett lägre, antal än sina åldersmatchade kontroller. Även standardavvikelserna tyder på 

större variation i deiktiska gester än i ikoniska gester i båda grupperna. Standardavvikelsen för 

deiktiska gester uppgick till 7,1 (studiegrupp) respektive 10,8 (kontrollgrupp) och för ikoniska 

gester uppgick värdet istället till 3,7 (studiegrupp) respektive 2,3 (kontrollgrupp). På grund av 

för litet underlag genomfördes ingen beräkning av statistisk signifikans av skillnaden i 

gestanvändandet mellan de olika gesttyperna.  
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Figur 2: Spridning av antal ikoniska gester mellan studiegruppen och kontrollgruppen, där 

varje par utgörs av ett barn med språkstörning och dess åldersmatchade kontroll. 

 

  
Figur 3: Spridning av antal deiktiska gester mellan studiegruppen och kontrollgruppen, där 

varje par utgörs av ett barn med språkstörning och dess åldersmatchade kontroll.  

 

 
Gesternas funktion  

Nedan följer transkriberade exempel på hur deltagarna använde sig av gester under testning 

med PiNG. Enbart ikoniska och deiktiska gester presenteras med anledning av att få 

konventionella gester förekom samt enbart av två barn. I transkriptionerna används följande 

beteckningar för personerna: T = testledare och B = barn. Se bilaga 2 för beskrivning av 

transkriptionskonventioner.  
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Transkription 1. Exempel på hur en deiktisk gest användes under testning av ett barn i 

studiegruppen.  

 

01. T:   vad är det här för något? 

02. B:   ett bord ((pekar på bilden som föreställer ett bord)) 

 

Inom både studie- och kontrollgruppen bestod de deiktiska gesterna främst av pekningar men 

det förekom även enstaka exempel på deiktiska gester i form av att barnet i fråga höll upp en 

bild och visade testledaren. Transkription 1 representerar ett exempel, men de deiktiska 

gesterna användes på liknande sätt hos alla barn i studie- och kontrollgruppen. Pekningarna var 

inte nödvändigtvis riktade mot något särskilt objekt på den aktuella bilden utan var främst en 

pekning på hela bilden.  

 

Nedan ges två exempel på hur ikoniska gester användes under testning i studie- respektive 

kontrollgruppen. I transkription 2 kan det utläsas att ett barn i studiegruppen använde sig av en 

ikonisk gest vid två tillfällen i samband med att ordet simma uttalades, men på grund av 

fonologiska svårigheter uttalades simma som [pɪna]. När testledaren på rad 03 och 06 

efterfrågade ett förtydligande av svaret upprepade barnet samma svar på rad 07, men uppvisade 

då en tydligare gest än den på rad 02. Den tydligare gesten i samband med tal resulterade i att 

testledaren på rad 08 förstår att barnet syftade på ordet simma. Exempel som det i transkription 

2 förekom enbart i studiegruppen. 

 

Transkription 2. Exempel på hur en ikonisk gest användes under testning av ett barn i 

studiegruppen.  
 

01. T:   å vad gör hon? 

02. B:   pinna ((drar armen framför sig i en snabb rörelse)) 

03. T:   mm (3.0) kan du säga det igen- hon- 

04.      (2.0) 

05. B:   (e de)- (.) en po. 

06. T:   vad gör hon för nånting? 

07. B:   pinna ((tar flera stora simtag med armarna)) 

08. T:   mm hon simmar ja  

 

Transkription 3 utgör ett vanligt exempel på hur en ikonisk gest användes i kontrollgruppen. 

Exempel som det i transkription 3 förekom i båda grupperna. Det vanligaste tillvägagångssättet 
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i båda grupperna var att barnen tillämpade en ikonisk gest bimodalt i samband med att målordet, 

alternativt ett felsvar, uttalades.  

 

Transkription 3. Exempel på hur en ikonisk gest användes under testning av ett barn i 

kontrollgruppen 

 

01. T:   vad är det här? 

02. B: en såg ((gör en sågrörelse med armen i luften)) 

 
 

Jämförelse mellan PiNG och SCDI III  
För att avgöra huruvida resultaten från PiNG och SCDI III stämde överens med varandra 

genomfördes korrelationsanalyser inom studiegruppen. Tre olika korrelationsanalyser 

genomfördes, där ordproduktion i PiNG ställdes mot orddelen i SCDI III, totalresultatet i PiNG 

mot totalresultatet i SCDI III, samt totalresultatet i PiNG mot orddelen i SCDI III. Resultatet 

visade inte på några signifikanta samband (p= .553 - .700), vilket innebär att resultaten från 

PiNG och SCDI III sannolikt inte överensstämde med varandra.  

 

Profiler över olika förhållanden mellan PiNG och SCDI III 

Eftersom resultaten från PiNG och SCDI III inte korrelerade, presenteras i figur 4 tre deltagare 

som utgör tre olika exempel på förhållandet mellan totalresultatet i PiNG och totalresultatet i 

SCDI III. Enbart barn 1 i studiegruppen uppvisade ett högre värde på SCDI III jämfört med 

PiNG. Barn 1 uppnådde högst resultat av samtliga deltagare i studiegruppen på SCDI III, men 

resultaten från PiNG visade att sju av nio barn uppnådde ett högre värde än barn 1. Barn 1:s 

profil skiljer sig från barn 2:s eftersom barn 2, tillsammans med ett annat barn, uppnådde högst 

resultat av alla barn i studiegruppen på PiNG, men uppvisade det näst lägsta resultatet på SCDI 

III. Barn 3 kunde ses ha ett annat mönster, där det utifrån figur 4 kan noteras att ett lågt resultat 

på PiNG motsvaras av ett lågt resultat på SCDI III och vice versa. Barn 3 uppvisade lägst 

resultat av alla deltagare både på SCDI III och PiNG.  
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Figur 4: Förhållandet mellan PiNG och SCDI III hos tre olika deltagare inom studiegruppen. 

 
 

Relationen mellan gestanvändande och testresultat 

För att se huruvida det i studiegruppen förelåg eventuella samband mellan antal gester och 

resultatet på PiNG samt mellan antal gester och resultatet på SCDI III gjordes 

korrelationsanalyser. Resultatet visade att det fanns ett starkt positivt samband mellan 

totalresultatet i PiNG och det totala gestanvändandet (r= .695, p=.026) samt mellan 

ordproduktionsdelen i PiNG och det totala gestanvändandet (r= .770, p=.009). Därefter 

korrelerades totalresultatet i SCDI III med det totala gestanvändandet och orddelen i SCDI III 

med det totala gestanvändandet i båda grupperna. Resultaten visade inte på några signifikanta 

samband, varken i studiegruppen (p=.803 - .920) eller i kontrollgruppen (p=.470 - .559). 

Statistisk beräkning av korrelation inom respektive gesttyp med PiNG och SCDI III 

genomfördes inte på grund av för litet underlag.  

 

Vid observation av förhållandet mellan de olika gesttyperna och PiNG indikerar detta att 

relationen mellan ikoniska gester och resultat från PiNG inte är lika tydligt som sambandet 

mellan det totala gestanvändandet och resultaten från PiNG. Exempelvis uppvisade två barn 

samma antal ikoniska gester (4 st) men det ena barnet hade ett högt resultat (92,3 %) och det 

andra barnet hade ett lågt resultat (61,3 %) på totalresultatet från PiNG. Även det omvända 

förhållandet förekom, där två barn uppvisade snarlika totalresultat på PiNG (88,8 % versus 86,3 

%) men där det ena barnet uppvisade det högsta antalet ikoniska gester (12 st) och det andra 

lägst antal (1 st).  
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Ålderns inverkan på resultaten 

För att se huruvida deltagarnas ålder inverkade på resultaten gjordes korrelationsanalyser 

mellan ålder och olika resultat från materialen PiNG och SCDI III samt mellan ålder och 

gestanvändande. Det förelåg inte några signifikanta samband mellan deltagarnas ålder och 

ordproduktion, ordförståelse, totalresultatet samt de olika deltesten i PiNG (p=.141 - .973). Inte 

heller mellan ålder och totalresultatet i SCDI III samt orddelen i SCDI III förelåg det några 

signifikanta samband, varken i studiegruppen (p=.532 - .603) eller i kontrollgruppen (p=.137 - 

.355). Därefter korrelerades ålder med det totala gestannvändandet vilket inte resulterade i 

något signifikant samband, varken i studiegruppen (p=.651) eller i kontrollgruppen (p=.470).   

 

Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis visade resultatet i föreliggande studie att studiegruppen uppnådde lägre 

resultat på samtliga deltest samt totalresultatet i PiNG och SCDI III jämfört med 

kontrollgruppen, där samtliga skillnader var signifikanta. Studiegruppen uppvisade ett högre 

antal gester än kontrollgruppen och skillnaden var nära signifikansnivå. Gestanvändandet hade 

i studiegruppen ett positivt samband med resultat från PiNG. Resultaten från PiNG och SCDI 

III var inte överensstämmande. Åldern inverkade sannolikt inte på några resultat.  

  

Diskussion 
 
Resultatdiskussion 

 

Testresultat från PiNG och SCDI III 

De lägre resultaten på PiNG och SCDI III som studiegruppen uppnådde jämfört med 

kontrollgruppen var inte överraskande med avseende på tidigare forskning, som visar att barn 

med språkstörning har ett mindre lexikon avseende såväl ordförståelse som ordproduktion 

(Bishop, 2014, s. 106; McGregor et al., 2013). Det faktum att ordförståelse visade sig vara 

bättre än ordproduktion bekräftar tidigare forskning (Clark, 2009, s. 283; Cox Eriksson, 2014). 

Inom studiegruppen fanns det en större spridning av resultaten från såväl PiNG som SCDI III 

än inom kontrollgruppen. Kontrollgruppen uppvisade takeffekter på PiNG vilket var förväntat 

eftersom PiNG är anpassat för barn i åldrarna 19 till 37 månader och deltagarna i 

kontrollgruppen är mellan 52 till 70 månader och följer en typisk språkutveckling. Takeffekter 
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uppnåddes inte av kontrollgruppen på resultaten i SCDI III, men spridningen blir ändå mindre 

i denna grupp eftersom kontrollgruppen fortfarande placerar sig relativt högt och samlat på 

SCDI III. Barn med språkstörning är en mycket heterogen grupp (Bishop, 2014, s. 46-47) vilket 

skulle kunna förklara de spridda resultaten i studiegruppen. Deltagarna i föreliggande studie 

har varierande språkliga svårigheter samt till olika grader vilket kan förklara varför inget 

samband förelåg mellan ålder och resultaten på PiNG och SCDI III i studiegruppen. De höga 

och samlade resultaten på PiNG även i studiegruppen kan också vara en bidragande faktor till 

att inga samband förelåg.  

 

Vidare föreligger det ofta svårigheter att avgöra om ett barns språkstörningsdiagnos enbart är 

en försening av språkliga färdigheter, eller om deras språkutveckling är avvikande där 

förmågorna inte förvärvas i förväntad ordning (Bishop, 2014, s.27). En avvikande språkprofil 

kan därmed tänkas förklara varför åldern inte påverkar resultaten på PiNG och SCDI III, 

eftersom förvärvande av språkliga förmågor inte nödvändigtvis sker i korrelation med åldern 

vid en avvikande språkutveckling som vid en försenad språkutveckling (Bishop, 2014, s.27; 

Nettelbladt & Salemeh, 2007; s. 15). I kontrollgruppen fanns det inget samband mellan ålder 

och orddelen i SCDI III samt totalresultatet i SCDI III, vilket var förvånande eftersom 

kontrollgruppen följer en typisk språkutveckling där såväl lexikon som syntax och 

metalingvistisk medvetenhet förväntas utvecklas med åldern (Clark, 1995; Gillam & Gillam, 

2014; Menn & Stoel-Gammon, 1995). De relativt höga resultaten på samtliga deltest i SCDI III 

kan ha resulterat i att eventuella samband var svåra att utläsa (se vidare i metoddiskussionen). 

Vidare grundar sig föräldraskattningar på vårdnadshavarnas kunskaper om sitt eget barns språk 

där vissa vårdnadshavare tenderar att över- eller underskatta sina barns språkliga förmågor 

(Thordardottir, 2015, s.338). Det kan således medföra ett missvisande resultat och därmed 

påverka sambandet mellan ålder och SCDI III. 

  

Angående felsvaren vid testning med PiNG kan det utifrån tabell 5 noteras att majoriteten var 

paradigmatiska, exempelvis papper istället för servett samt hammare istället för såg. Det 

förekom även felsvar av syntagmatisk sort fast i en mindre utsträckning, exempelvis farmor för 

gammal eller ledsen för gråta. Enligt tidigare forskning sker det ett syntagmatiskt-

paradigmatiskt skifte vid fem till nio års ålder för barn med typisk språkutveckling (Nelson, 

1977). Barn med språkstörning uppvisar fler syntagmatiska associationer och under en längre 

tid jämfört med barn med typisk utveckling (Holmström, 2015). Det faktum att studiegruppen 
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i föreliggande studie med en medelålder på cirka fem år, samt med språkliga svårigheter, 

uppvisade övervägande paradigmatiska associationer kan därmed ses som överraskande. En 

förklaring till den höga andelen paradigmatiska associationer kan vara att studiegruppen erhöll 

relativt höga resultat på PiNG och följaktligen kan det antas att majoriteten av orden i PiNG är 

välbekanta för deltagarna. Utvecklingen av lexikal organisation sker gradvis för olika ord och 

vid olika tidpunkter och de ord som är väletablerade i lexikonet är också de ord som först antar 

en paradigmatisk relation till övriga ord i lexikonet (Namei, 2002, 2004). Om deltagarna hade 

ombetts benämna mindre väletablerade ord skulle det därmed ha kunnat frambringa fler 

syntagmatiska associationer. I ett tidigare examensarbete av Nyberg och Jessen (2017) där 

PiNG användes på barn som följer en typisk språkutveckling i åldrarna 23 och 38 månader 

förekom övervägande syntagmatiska associationer. Förklaringen till att fler paradigmatiska 

associationer förekom i föreliggande studie kan vara kombinationen av att deltagarna i denna 

studie är äldre och trots sina språkliga svårigheter uppvisade ett högre resultat på samtliga 

deltest i PiNG än deltagarna i studien av Nyberg och Jessen (2017).   

 

Det kan vidare noteras att majoriteten av felsvaren kan ses tillhöra samma semantiska kategori 

som målordet, där exempelvis felsvaret lejon istället för målordet tiger kan ingå i kategorin 

djur. Majoriteten av felsvaren som förekom var sidoordnade till målordet, såsom tiger för lejon 

eller anka för kyckling. Enstaka överordnade associationer förekom också såsom hus för tak. 

Resultaten antyder att deltagarna i studiegruppen har en intakt hierarkisk organisation eftersom 

de organiserar orden i adekvata semantiska nätverk och benämner på både sido- och överordnad 

nivå, vilket är något som barn med typisk språkutveckling gör (Holmström, 2015; Strömqvist, 

1984, s. 79-80). Antagandet går i linje med studien av McGregor och Waxman (1998) som fann 

att barnen med språkliga svårigheter, precis som barnen med typisk språkutveckling, uppvisade 

intakt hierarkisk organisation av lexikonet. De få felsvar som förekom hos kontrollgruppen 

liknar de felsvar som studiegruppen hade, vilket ytterligare ger ett stöd åt att den hierarkiska 

organisationen i studiegruppen verkar vara intakt. Inga underordnade associationer förekom, 

men eftersom även studiegruppen erhöll relativt höga resultat på samtliga produktionsdelar i 

PiNG innebär detta att felsvaren automatiskt blev färre till antalet i kombination med få 

deltagare i respektive grupp, vilket resulterar i färre felsvar att analysera. Det finns därmed en 

sannolikhet att studiegruppen kan benämna på underordnad nivå men att detta inte framkom 

under testning med PiNG. Kontrollgruppen erhöll som förväntat ännu färre felsvar än 
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studiegruppen vilket därmed bidrar till svårigheter att få en representativ bild av typen av 

felsvar. 

 

Jämförelse mellan PiNG och SCDI III 

Det kan i tabell 3 utläsas att lägre resultat uppnåddes på samtliga deltest samt totalresultatet i 

SCDI III än i PiNG av både studie- och kontrollgruppen. En förklaring till det kan vara att SCDI 

III är anpassad för en äldre åldersgrupp (30-48 månader) jämfört med PiNG (19-37 månader) 

samt att SCDI III till skillnad från PiNG även innehåller frågor om syntax och metalingvistisk 

medvetenhet. Studiegruppen uppvisade signifikant lägre resultat på samtliga deltest i SCDI III 

samt den totala poängen i SCDI III jämfört med kontrollgruppen. Resultatet innebär att såväl 

SCDI III som PiNG kunde användas för att identifiera barnen med språkstörning. Däremot 

fanns det inga signifikanta korrelationer mellan PiNG och SCDI III, vilket innebär att resultaten 

blir mindre tillförlitliga. Resultatet var överraskande eftersom det inte går i linje med tidigare 

forskning där föräldraskattningar har visat sig bedöma språkliga förmågor hos barn likvärdigt 

med formella test (Feldman et al., 2005; Mancilla-Martinez et al., 2016). Eftersom formella test 

och föräldraskattningar har visat sig bedöma språkliga förmågor likvärdigt är ett rimligt 

antagande att ett högt respektive lågt resultat på PiNG skulle motsvaras av ett högt respektive 

lågt resultat på SCDI III och vice versa. Återigen kan de höga och samlade resultaten på PiNG 

även i studiegruppen vara en bidragande faktor till att inga samband förelåg. En annan 

förklaring till varför resultaten från PiNG och SCDI III sågs vara mycket olika mellan barnen 

kan vara att SCDI III, som tidigare nämnts, är beroende av vårdnadshavarnas kunskaper om sitt 

eget barns språk. De barn som fick höga resultat på PiNG men låga resultat på orddelen i SCDI 

III kan vara ett resultat av att vårdnadshavarna underskattar sina barns språkliga förmågor 

(Thordardottir, 2015, s. 338). Detta kan bero på att vårdnadshavarna inte har i minnet vilka ord 

deras barn har sagt alternativt att uttalssvårigheter hos barnet kan göra det svårt för 

vårdnadshavare att avgöra vilka ord barnet kan.  

 

Det motsatta förhållandet, de barn som fick låga resultat på PiNG men högt på SCDI III, kan 

vara ett resultat av att barnets fulla potential inte framkommer i en formell testsituation (Thal 

et al., 1999; Feldman et al., 2005). En alternativ förklaring är att dessa barns vårdnadshavare 

överskattar sina barns språkliga förmågor (Thordardottir, 2015, s. 338). Eriksson (2017) 

poängterar dock att vårdnadshavares överskattning av sina barns språkliga förmågor generellt 

sett är ovanligt. Orsaken till eventuella över- och underskattningar av deltagarnas språkliga 
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förmågor skulle även kunna hänvisas till deltagarnas språkstörningsdiagnoser. Beskedet och 

vetskapen om att ens barn har en språkstörning kan för många vårdnadshavare upplevas som 

en sorg och vara svårt att acceptera. Överskattningar kan vara ett resultat av att vårdnadshavaren 

inte ännu till fullo har insett sitt barns språkliga begränsningar. Å andra sidan kan vetskapen 

om barnets språkstörningsdiagnos istället medföra strängare bedömning, eftersom 

vårdnadshavaren eventuellt förväntar sig ett lågt resultat på test som mäter språkliga förmågor. 

 

Gestanvändande 

Studiegruppen uppvisade ett högre antal gester av samtliga gesttyper samt det totala 

gestanvändandet än kontrollgruppen. Skillnaden i det totala gestanvändandet var inte 

signifikant, dock nära signifikans (p=.078). Trenden går i linje med den tidigare forskning som 

har visat att barn med språkstörning har ett högre gestanvändande än barn utan språkstörning 

för att kompensera för sina språkliga svårigheter (Lavelli & Majorano, 2016; Mainela-Arnold 

et al., 2014). Ett motstridigt resultat var dock att ett högre gestanvändande hade ett samband 

med ett högre resultat på PiNG, vilket snarare understödjer den forskning som visar att barn 

med språkstörning har ett begränsat gestanvändande precis som de har begränsningar i sina 

språkliga förmågor (Hsu & Nathani Iyer, 2016; Wray et al., 2016). Å andra sidan mäts enbart 

expressivt och impressivt lexikon vid testning med PiNG, vilket innebär att exempelvis 

fonologi och syntax inte bedöms. De två barn i studiegruppen som hade högst antal ikoniska 

gester hade också fonologiska svårigheter och ett av dessa barn uppnådde det högsta resultatet 

på PiNG. I transkription 2 kan det noteras att barnet använder sig av ikoniska gester för att 

tydliggöra målordet för testledaren, eftersom barnets uttalssvårigheter gör ordet svårförståeligt 

för testledaren. Detta implicerar att gesterna används som en kompensation för språkliga 

nedsättningar även om resultatet på PiNG är högt, eftersom det förekommer andra språkliga 

svårigheter än de lexikala. En ytterligare förklaring till ett högre gestanvändande i 

studiegruppen kan vara att vissa deltagare i studiegruppen eventuellt använder sig av tecken 

som stöd (TSS), eftersom det är vanligt som intervention vid språkstörning (Heister Trygg & 

Andersson, 2009; s. 52-60). En vana att använda TSS skulle således kunna frambringa mer 

ikoniska gester, eftersom ikoniska gester precis som ett flertal tecken inom TSS avbildar objekt 

och händelser (Heister Trygg & Andersson, 2009, s. 52; McNeill, 1992, s.50). Att det inte 

förelåg ett samband mellan gestanvändande och resultaten från SCDI III, när det fanns ett 

samband mellan gestanvändande och resultaten från PiNG, beror troligen på att resultaten från 

testen inte var överensstämmande.  
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Exempel som det i transkription 2 förekom enbart i studiegruppen, vilket innebär att inte enbart 

antalet ikoniska gester utan även funktionen av dem tyder på att de används som kompensation 

för språkliga nedsättningar. De ikoniska gester som kontrollgruppen uppvisade skulle istället 

kunna vara ett resultat av att gesterna ingår som en del av vanlig kommunikation (Behne et al., 

2014), eftersom gestanvändandet aldrig försvinner helt (Stefanini et al., 2009). De deiktiska 

gesterna kunde inte ses uppfylla funktionen av att vara kompensation för språkliga svårigheter, 

eftersom samtliga deltagare i båda grupperna använde deiktiska gester på liknande sätt. Precis 

som i studien av Nyberg och Jessen (2017) var antalet deiktiska gester högre än antalet ikoniska 

gester även i denna studie. Däremot var konventionella gester de vanligast förekommande i 

studien av Nyberg och Jessen (2017) och i föreliggande studie förekom enbart enstaka 

konventionella gester. Det beror med största sannolikhet på denna studies avgränsning av 

konventionella gester, vilket diskuteras i metoddiskussionen. Det kunde vidare noteras att 

relationen mellan ikoniska gester och resultatet på PiNG inte var lika tydlig som relationen 

mellan det totala gestanvändandet och resultatet på PiNG. Det starka sambandet som uppkom 

mellan det totala gestanvändandet och PiNG bör därmed tolkas med försiktighet då majoriteten 

av gesterna bestod av deiktiska gester, vilket problematiseras i metoddiskussionen.  

 

Att avgöra huruvida gester intar en kompensatorisk roll för språkliga begränsningar kan vid 

flertalet tillfällen vara svårt. Det kan exempelvis diskuteras var gränsen går mellan när en gest 

är ”ett stöd till talet” och när gesten kan ses inta en kompensatorisk roll. I föreliggande studie 

var det författarnas tolkning av resultaten, att studiegruppen uppvisade ett högre antal gester i 

kombination med att de har språkliga svårigheter, som resulterade i slutsatsen att gesterna 

användes som kompensation för språkliga svårigheter. Gällande funktionen av gesterna 

utfördes en kvalitativ analys, där exempel som det i transkription 2 kan tolkas som 

kompensation för språkliga svårigheter, eftersom det troligen var barnets språkliga 

begränsningar som resulterade i ett behov av att använda gester. Det kan dock diskuteras 

huruvida det även vid andra tillfällen, där det inte uppstod missförstånd som i transkription 2, 

kan handla om att gesterna användes som kompensation. Om barnet exempelvis tydligt uttalar 

såg i samband med användandet av en gest som illustrerar såg, skulle det kunna tolkas som att 

gesten antingen används som stöd till talet eller som kompensation för språkliga begränsningar. 

Det skulle kunna vara så att barnet gestikulerar i samband med tal som en säkerhetsåtgärd 

eftersom barnet eventuellt har erfarenhet av att inte bli förstådd i andra sammanhang, vilket 

således skulle kunna tolkas som kompensation för språkliga svårigheter.  
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Det fanns ingen korrelation mellan ålder och antal gester i någon av grupperna. Enligt Stefanini 

et al. (2009) minskar gestanvändandet i allmänhet i takt med ökad ålder och ökad lexikal 

förmåga. Detta var också något som visade sig i studien av Nyberg och Jessen (2017). 

Utvecklingen av ikoniska och deiktiska gester sker framförallt de första levnadsåren (Andrén, 

2010; Özçalişkan et al., 2014) och det är därmed troligt att ett 4,5-årigt barn inte skiljer sig 

väsentligt från ett sexårigt vad gäller gestanvändande, jämfört med skillnaden mellan ett 1,5-

årigt barn och ett treårigt som i studien av Nyberg och Jessen (2017). Heterogeniteten som 

föreligger i studiegruppen kan ytterligare vara en förklaring till varför ingen korrelation fanns 

mellan ålder och antal gester. Vidare producerades majoriteten av gesterna bimodalt i båda 

grupperna (96,7 % samt 99,6 %) och det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna.  Detta implicerar att andelen bimodala responser inte skiljer sig mellan barn med 

och utan språkstörning, vilket motstrider tidigare forskning som funnit att barn med 

språkstörning använder unimodala responser i högre utsträckning än barn utan språkstörning 

(Iversen & Braddock, 2011; Blake et al., 2008). Det är möjligt att ett annat utfall hade uppträtt 

om deltagarna i föreliggande studie hade bedömts med ett annat test, haft andra typer av 

språkstörning alternativt varit yngre, då resultatet i studien av Iverson och Braddock (2011) 

baseras på barn i åldrarna 2;7 till 6;1 år. I studien av Nyberg och Jessen (2017) uppvisade 

deltagarna 45% bimodala responser, vilket i jämförelse med föreliggande studie istället 

implicerar att andelen bimodala responser ökar med åldern oavsett om barnen har språkliga 

svårigheter eller inte. Antagandet går i linje med studien av Mainela-Arnold et al. (2014) som 

fann att äldre barn i högre utsträckning än yngre barn använde bimodala responser oavsett om 

barnen hade språkstörning eller ej. Dock var deltagarna i studien mellan 5;5 och 10 år, och ett 

annat resultat kanske hade framkommit om deltagarna hade varit yngre.  

 

Metoddiskussion 
Det bör poängteras att urvalet i föreliggande studie är litet och därmed kan inte resultaten 

generaliseras till hela populationen barn med språkstörning samt barn med typisk 

språkutveckling i åldrarna 52-70 månader. Samtliga resultat bör därmed tolkas med 

försiktighet, men kan trots det visa på tendenser. Vid rekrytering av studiegruppen har inga 

typer eller grader av språkstörning exkluderats, vilket har medfört en mycket heterogen grupp. 

Detta gjordes för att öka möjligheten till fler deltagare och ansågs inte utgöra ett stort problem 

då tidigare forskning har visat att samtliga språkliga domäner har ett tätt samband (Bishop, 
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2014, s. 295-296; Stoel-Gammon, 2011), vilket således innebär att exempelvis enbart 

fonologiska svårigheter ändå kan ha inverkan på den lexikala förmågan (Stoel-Gammon, 2011).  

 

Vidare valde författarna att inkludera barn upp till 5;11 år för att öka möjligheten till fler 

deltagare. Målet var dock att rekrytera en så ung åldersgrupp som möjligt, vilket framfördes till 

logopeder samt personal som lämnade ut samtyckes- och informationsblanketter. Resultatet 

blev dock annorlunda, där inga samtyckesblanketter från barn yngre än 4;4 år lämnades in. 

Förklaringen till detta kan dels vara att det är mer ovanligt med diagnostiserad språkstörning i 

tidig ålder jämfört med senare ålder samt att rekryteringen till stor del skedde på språkförskolor 

där barn under fyra år var mycket få till antalet. I efterhand utgjorde detta ett problem, eftersom 

majoriteten av barnen i studiegruppen erhöll ett relativt högt resultat på PiNG och detta kan 

tänkas bero på en hög ålder. Ett mer avancerat test än PiNG alternativt en yngre åldersgrupp 

hade kunnat resultera i andra resultat och fler felsvar att analysera. I och med att testet var för 

enkelt även för studiegruppen placerade sig många barn på likvärdiga resultat och detta kan 

förmodligen vara förklaringen till att tydliga samband blir svåra att utläsa. Att tydliga samband 

var svåra att utläsa kan också vara ett resultat av ett litet urval, eftersom ett litet urval är 

känsligare för eventuella outliers. Ett mer avancerat test med svårare ord hade också eventuellt 

kunnat resultera i ett större behov av att uttrycka sig med gester vilket således hade ökat 

gestanvändandet samt eventuellt bidragit till mer unimodal gestanvändning. Deltagarna i 

studiegruppen uppvisade dock inte takeffekter på PiNG till samma grad som kontrollgruppen 

vilket ändå innebär att såväl PiNG som SCDI III hade förmågan att urskilja barn med och utan 

språkstörning.  

 

Det kan anses problematiskt att kontrollgruppen åldersmatchades eftersom det resulterade i 

takeffekter i kontrollgruppen, vilket var förväntat. Syftet med kontrollgruppen var främst att 

belysa skillnader mellan barn med och utan språkstörning. Däremot är en konsekvens av 

takeffekter att korrelationsanalyser samt inomgruppsanalyser omöjliggörs där takeffekter finns. 

En språkmatchning mellan grupperna hade möjliggjort fler korrelationsanalyser samt 

inomgruppsanalyser men studiens omfång tillät inte detta. Författarna valde istället att 

inkludera kontrollgruppen i de analyser från SCDI III där takeffekter inte uppnåddes samt från 

gestanvändning där takeffekter inte kan uppnås.  

 

Det fanns faktorer som kan ha påverkat utfallet vid testtillfällena. Vid enstaka tillfällen under 

testningarna med PiNG förekom hög ljudnivå utanför testrummet vilket kan ha påverkat barnets 
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fokus och således även resultatet. Vid ett fåtal tillfällen utförde testledarna gester av misstag, 

men i de fall barnen härmade testledarens gester uteslöts dessa från analysen. Vid testning med 

PiNG efterfrågas enbart enskilda ord och det är möjligt att en spontantalsanalys av naturliga 

konversationer hade frambringat mer gester. Därtill var vissa ord i PiNG svåra att elicitera, 

såsom att hälla, tom samt nära. Barnen fick dock upprepade försök och ledtrådar till att 

benämna målordet vid de tillfällen testledaren misstänkte att ordet eventuellt fanns i barnets 

lexikon. I och med att PiNG är uppbyggt på det sätt att verb m.fl. testas efter substantiv kan 

barnets resultat på verb m.fl. ha påverkats negativt, eftersom koncentrationen började svikta för 

en del barn en tid in i testproceduren. Eftersom ett flertal av barnen i studiegruppen producerade 

svårförståeliga ord vid testning med PiNG är det möjligt att testledarna kan ha bedömt vissa 

ord som felaktiga fastän de var korrekta och tvärtom. Risken för felbedömning förebyggdes 

genom att barnen ombads att upprepa svårförståeliga ord samt att dessa ord tolkades utifrån 

barnets uttalsrestriktioner.  

 

Kodning av gester innebär att en tolkning måste ske av bedömaren. Föreliggande studie utgick 

från att koda gester som hade en relation till målordet och att avgöra vilka gester som uppfyllde 

detta kriterium kunde i vissa fall vara en utmaning. Därtill var vissa uppvisade gester ibland 

svåra att tyda. Det förekom några exempel där barnet i fråga sträckte fram fingret men snabbt 

drog tillbaka det, vilket resulterade i svårigheter att bedöma om denna gest var en pekning 

(deiktisk gest). Vid tveksamheter gick författarna tillsammans noggrant igenom videofilmerna 

och beslutade gemensamt om gesten ansågs ha en relation till målordet eller inte samt om gesten 

bedömdes vara en deiktisk, ikonisk eller konventionell gest.  

 

Vid kodning av konventionella gester uteslöts huvudskakningar och nickningar, vilket kan ses 

som problematiskt då dessa är vanliga konventionella gester (Andrén, 2010). I studien av 

Nyberg och Jessen (2017) var de konventionella gesterna vanligast men gav en missvisande 

bild av resultatet, eftersom majoriteten av konventionella gester producerades som svar på 

testledarens frågor snarare än som svar för målordet. Att koda nickningar och huvudskakningar 

bedömdes vara problematiskt även i denna studie eftersom det var svårt att avgöra om dessa 

hade en koppling till målordet eller inte samt att dessa gester, som i studien av Nyberg och 

Jessen (2017), ofta följde som svar på testledarens frågor. Vidare förelåg det problematik med 

antal uppvisade deiktiska gester som utgjorde majoriteten av det totala gestanvändandet i båda 

grupperna. Det kunde noteras en stor spridning i båda grupperna, men också mellan grupperna. 



   
 

 34 

I jämförelse med de ikoniska gesterna föreligger det svårigheter att utläsa någon tydlig skillnad 

mellan grupperna angående deiktiska gester, eftersom hälften av barnen i studiegruppen 

använder fler och hälften färre deiktiska gester än kontrollgruppen. En del barn uppvisade ett 

beteende av att ofta peka på bilden som de skulle benämna. Detta resulterade i att vissa barn, 

oavsett grupptillhörighet, hade uppemot 30 deiktiska gester och vissa inga alls. Beteendet kan 

bero på att testledarna för det mesta pekade på bilden vid elicitering av målordet vilket kan ha 

resulterat i att somliga barn följde samma mönster och även de pekade på bilden. Användandet 

av deiktiska gester brukar avta efter 20 månaders ålder (Andrén, 2010) och det är därmed inte 

förväntat att deltagarna, framför allt inte i kontrollgruppen som följer en typisk språkutveckling, 

uppvisar ett så högt antal deiktiska gester vid en ålder uppemot sex år. En stor spridning kunde 

också noteras av de ikoniska gesterna inom respektive grupp, däremot fanns det en tydligare 

skillnad mellan grupperna i antalet gester eftersom alla barn i studiegruppen utom ett uppvisade 

ett högre antal ikoniska gester än sina åldersmatchade kontroller. Dock var underlaget för litet 

för att enbart ta med ikoniska gester i beräkning av statistisk signifikans, varför endast det totala 

gestanvändandet fick ingå i statistiska beräkningar.  

 
Slutsats 

Resultatet i föreliggande studie indikerar att PiNG kan vara användbart för att mäta expressivt 

och impressivt lexikon samt för att studera gestanvändande hos barn med språkliga svårigheter, 

eftersom resultaten från såväl PiNG som SCDI III urskiljer barn med och utan språkstörning. 

Trots studiegruppens språkliga svårigheter hade deltagarna troligen för hög ålder eftersom höga 

resultat uppnåddes vid testning med PiNG, vilket sannolikt kan ha påverkat gestanvändandet 

samt eventuella samband. Det positiva sambandet som uppkom mellan det totala 

gestanvändandet och resultaten från PiNG bör dessutom tolkas med försiktighet eftersom 

majoriteten av gesterna bestod av deiktiska gester, vilka betraktades som problematiska. Istället 

ansågs uppvisandet av ikoniska gester vara betydelsefullt då tydliga skillnader mellan 

grupperna förelåg avseende såväl antal som funktion, där de ikoniska gesterna i studiegruppen 

fungerade som kompensation för språkliga svårigheter.  

 

Framtida studier 

I föreliggande studie når båda grupperna höga resultat på PiNG vilket resulterar i svårigheter 

att få en representativ bild av typerna av felsvar samt att en del samband är svåra att utläsa. 

Inför framtida studier föreslås därmed att en yngre åldersgrupp med språkstörning används i 
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studier med PiNG för att vidare undersöka användningsområdet. Ytterligare ett förslag är att 

språkmatcha kontrollgruppen för att minska riskerna för takeffekter vilket bör resultera i att fler 

samband kan utläsas. Urvalet i föreliggande studie är litet vilket medför att resultaten inte går 

att generalisera. Studier med ett högre antal deltagare är därför att rekommendera. Detta är den 

andra studien som har applicerat den svenska översättningen av PiNG på svensktalande barn 

och för att PiNG ska bli användbart i klinisk verksamhet skulle därmed en normering vara 

fördelaktigt. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1: Orden i PiNG  

Ordtyp  
 

Förståelse/PRODUKTION/icke-semantisk distraktor 

Pretest 1. katt/HUND/tv 

Pretest 2. buss/BÅT/halsduk 

Pretest 3. sjunga/SKRIVA/hus 

Pretest 4. klappa/DANSA/måla 

Substantiv 1. berg/STRAND/dusch 

Substantiv 2. motorcykel/LASTBIL/choklad 

Substantiv 3. pingvin/KROKODIL/pool 

Substantiv 4. låda/VÄSKA/gata 

Substantiv 5. äpple/BANAN/stol 

Substantiv 6. strykjärn/SERVETT/helikopter 

Substantiv 7. ko/KYCKLING/penna 

Substantiv 8. docka/BOK/borste 

Substantiv 9. mössa/STRUMPA/vindruvor 

Substantiv 10. klocka/BORSTE/får 

Substantiv 11. soffa/BORD/cykel 

Substantiv 12. moln/TAK/jacka 

Substantiv 13. hammare/SÅG/tiger 

Substantiv 14. glasögon/GAFFEL/morot 

Substantiv 15. elefant/LEJON/knapp 

Substantiv 16. balkong/FLAGGA/tofflor 

Substantiv 17. sked/GLAS/kappa 

Substantiv 18. haklapp/BLÖJA/dörr 

Substantiv 19. toalett/BADKAR/ljus 

Substantiv 20. stövel/VANTE/korg 

Verb m.fl. 1. stor/LITEN/svart 

Verb m.fl. 2. att gunga/ATT HÄLLA/att läsa 

Verb m.fl. 3. att klättra/ATT SIMMA/att kasta 

Verb m.fl. 4. full/TOM/söt 
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Verb m.fl. 5. lätt/TUNG/torr 

Verb m.fl. 6. under/PÅ/glad 

Verb m.fl. 7. att hälsa/ATT PUSSA/att sitta ner 

Verb m.fl. 8. smutsig/REN/varm 

Verb m.fl. 9. att springa/ATT RAMLA/att titta 

Verb m.fl. 10. att dricka/ATT ÄTA/att flyga 

Verb m.fl. 11. att krama/ATT TVÄTTA/att spela 

Verb m.fl. 12. att ta en tugga/ATT LÄSA/att röra 

Verb m.fl. 13. framför/BAKOM/att huka sig 

Verb m.fl. 14. att gå/ATT LEKA/att sova 

Verb m.fl. 15. att pussla/ATT PRATA/att slå 

Verb m.fl. 16. långt borta/NÄRA/ledsen 

Verb m.fl. 17. att sopa/ATT KÖRA/att hoppa 

Verb m.fl. 18. att borsta/ATT ÖPPNA/att städa 

Verb m.fl. 19. ung/GAMMAL/brun 

Verb m.fl. 20. att skratta/ATT GRÅTA/att bada 
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Bilaga 2: Transkriptionskonventioner 
 
 

Följande transkriptionskonventioner har använts i föreliggande studie och har hämtats från 

Öqvist (2005, s.122).  

 

Symbol Betydelse 

(0.3) En paus, mätt i tiondels sekunder 

(.) En mikropaus, kortare än 0,2 sekunder 

. Fallande intonation 

? Stigande intonation 

allså- Ett tvärt avbrott i talflödet 

((tuggar)) Markerar transkriberarens kommentar till eller beskrivning av 

något i samtalet 

(sällan) Anger att tolkningen är osäker, men att detta är den troligaste 

möjligheten  
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Bilaga 3: Förfrågan till chefer på logopedmottagningar  

Hej! 

Vi heter Nelly och Maria och läser vårt sista år på logopedprogrammet i Linköping. Inom 

ramen för detta år ska vi skriva ett examensarbete som kommer att handla om ordförråd och 

gestproduktion hos barn med språkstörning i förskoleålder. Detta kommer att undersökas med 

hjälp av ett test, vid namn PiNG (Picture Naming Game). Tanken är sedan att vi ska jämföra 

resultatet från barn med språkstörning med resultatet från barn utan språkstörning.  

 

Vi undrar nu om ni som logopedmottagning har möjlighet att hjälpa oss med detta? Det vi 

behöver hjälp med är att dela ut samtyckes- och informationsblanketter till vårdnadshavare till 

barn med diagnostiserad språkstörning. Ni kommer i sådana fall också att få frankerade 

svarskuvert att dela ut till vårdnadshavarna som de sedan kan skicka direkt till oss.  

 

Vårt önskemål är att rekrytera barn i åldrarna 2,5 till 4 år men om barnen är äldre än så kan de 

ändå vara aktuella för studien. Det spelar ingen roll vilken typ eller omfattning av 

språkstörning barnen har. Barnen behöver däremot ha svenska som modersmål samt inte 

inneha någon annan funktionsnedsättning som kan tänkas påverka språkutvecklingen, såsom 

hörselnedsättning.  

 

Testningen genomförs där det passar vårdnadshavarna bäst, vilket kan vara på barnens 

förskolor (efter godkännande), hemma hos familjen alternativt om ni har ett rum att tillgå. 

Tanken är att vi ska videofilma barnet under testningen, som kommer att ta ca 20-30 minuter. 

Vårdnadshavarna kommer även ombedjas att fylla i en föräldraskattning. Deltagarna kommer 

i uppsatsen att vara anonyma vilket kommer att meddelas till vårdnadshavare i 

informationsblanketten. Där kommer även information om studiens tillvägagångssätt att 

finnas. Vårdnadshavarna kommer även att informeras om att de när som helst kan avbryta 

studien utan att uppge anledning. 

 

Vårt mål är att få ihop ca 15 barn men om färre än så ger sitt samtycke till deltagande är vi 

tacksamma för de deltagare vi får ha med i studien. Om ni har möjlighet och är intresserade 

av att hjälpa oss med detta skulle vi uppskatta om ni kan svara så snart ni har möjlighet. 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss alternativt vår handledare på mail.  

Våra telefonnummer är XX.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Nelly Olsson och Maria Norström Darlin 
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Bilaga 4: Informationsbrev till logopeder  

Hej! 

Här kommer lite mer information om studien. Vi heter Nelly och Maria och är 

logopedstudenter från Linköpings universitet. Inom ramen för vårt sista utbildningsår ska vi 

nu skriva en examensuppsats som kommer att handla om barns ordförråd och gestproduktion. 

Tanken är att vi ska undersöka detta hos barn med språkstörning för att sedan jämföra med 

barn utan språkstörning. Vi kommer att behöva videofilma barnet och beräknad tidsåtgång för 

detta är ca. 20-30 minuter. Vårdnadshavarna kommer även ombedjas att fylla i en 

föräldraskattning. Planen är att genomföra testningarna inom perioden slutet av januari till 

mars. 

  

Vi vill komma i kontakt med vårdnadshavare till barn som: 

●   Gärna är i åldrarna 2,5-4 år, men är de äldre än så kan de ändå vara aktuella för 

studien. Maxålder är dock 5:11 år. (januari-mars) 

●   Har svenska som modersmål 

●   Inte har några andra kända funktionsnedsättningar som kan antas påverka tal- och 

språkutvecklingen, exempelvis hörselnedsättning. 

●   Har diagnostiserad språkstörning. Det spelar ingen roll vilken typ eller omfattning 

av språkstörning barnet har. 

  

Vi vill att ni vid logopedbesöket tillfrågar de vårdnadshavare vars barn som kan vara lämpliga 

kandidater för studien om deltagande i vår studie. I samband med denna förfrågan och visat 

intresse från vårdnadshavarna kan ni dela ut en informations- och samtyckesblankett samt ett 

frankerat svarskuvert som vi har skickat med. Längst ned i samtyckesblanketten finns en 

ofullständig mening med informationen “Skicka blanketten i det frankerade svarskuvertet 

senast__”. Vi vill gärna att ni vid utdelandet fyller i denna mening med ett datum ca. 14 dagar 

efter tillfället då ni lämnar ut blanketterna till vårdnadshavarna, eftersom att vi inte kommer 

att veta vilket datum vårdnadshavare får tillgång till dem. Observera dock att detta inte 

innebär att ni har en lika begränsad period att dela ut blanketterna, rekryteringen av deltagare 

kan pågå ända till mars. Vidare kontakt med vårdnadshavarna sköter vi där vi tillsammans 

med vårdnadshavarna kommer överens om lämplig plats, tid och datum för testning. 

  

Om ni har frågor är ni när som helst välkomna att kontakta: 

 

Maria Norström Darlin  Nelly Olsson   Christina Samuelsson 

XXX                       XXX    Handledare 

              XXX 

 

Med vänliga hälsningar, 

Nelly Olsson och Maria Norström Darlin 
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Bilaga 5: Informations- och samtyckesblankett till vårdnadshavare i 
studiegruppen rekryterade via logopedmottagningar 

  

Hej! 

Vi heter Maria och Nelly och går vårt fjärde och sista år på logopedprogrammet i Linköping. 

Inom ramen för vårt sista utbildningsår kommer vi att skriva ett examensarbete som kommer 

att handla om barns ordförråd och gestproduktion. Tanken är att undersöka detta hos barn som 

har en språkstörning för att sedan kunna jämföra med barn utan språkstörning. Detta planerar 

vi att genomföra med hjälp av ett test vid namn PiNG (Picture Naming Game) som går ut på 

att barnet ska peka på och benämna ett antal bilder. I samband med ert besök på 

logopedmottagningen fick ni information om deltagande i vårt projekt. Vi undrar nu om vi får 

tillåtelse att träffa ert barn och genomföra proceduren? Nedan följer ytterligare information 

om studien samt en samtyckesblankett som ni fyller i och skickar med det frankerade 

svarskuvertet ifall ni tillåter ert barns medverkan i vår studie. 

  

För att kunna genomföra studien behöver vi träffa barnet i ett enskilt rum eller i lugn miljö där 

vi kommer att videoinspela barnet. Detta behöver vi göra för att kunna analysera vilka gester 

som barnet använder i testningen. Filmerna kommer enbart att användas för vår analys, vilket 

innebär att i uppsatsen kommer inga bilder/illustrationer från filmen att förekomma. Tillfället 

beräknas ta cirka 20-30 minuter. Testningen utförs där det bäst passar er. Vi kan exempelvis 

erbjuda oss att utföra testningen på barnets förskola efter godkännande alternativt att komma 

hem till er. Vi kan tillsammans komma överens om tid och plats och det vore därmed 

önskvärt om ni kan uppge telefonnummer och/eller mailadress där vi kan nå er. Planen är att 

genomföra testtillfället någon gång under perioden slutet av januari till mars. 

  

Ni som vårdnadshavare kan när som helst avbryta ert barns deltagande i studien utan att 

uppge anledning. Testningen brukar upplevas som något roligt men om ert barn av någon 

anledning inte vill eller orkar genomföra testningen kommer vi naturligtvis att avbryta denna. 

Deltagande barn kommer att tilldelas en kod som registreras på testblanketterna samt att 

videoinspelningarna kommer att namnges med denna kod. Kodnyckel kommer att förvaras 

separat från blanketterna. Filmerna kommer att förvaras på våra lösenordsskyddade datorer. I 

uppsatsen kommer deltagarna att vara helt anonyma och inga enskilda barns testresultat 

kommer att kunna identifieras. Vi har därför inte möjlighet att besvara frågor om det enskilda 

barnets resultat. Materialet kommer sedan att raderas från våra datorer men det kommer att 

sparas på logopedprogrammet i minst fem år för framtida forskning 

  

För att studien ska kunna genomföras behöver ni fylla i en föräldraskattning som innehåller 

frågor om barnets språkliga förmågor för att vi ska jämföra självskattningens resultat med 

barnets testresultat. Denna skattning kan fyllas i elektroniskt alternativt i pappersform 

beroende på ert önskemål. 

För att kunna delta i studien ska ert barn: 

●   ha en diagnostiserad språkstörning. Det spelar ingen roll vilken typ eller 

omfattning av språkstörning barnet har.  
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●   vara max 5:11 år gammal (januari-mars). 

●   inte ha någon annan känd funktionsnedsättning som kan antas påverka tal- och 

språkutvecklingen, exempelvis hörselnedsättning eller autismspektrumstörning. 

●   ha svenska som modersmål. 

  

Om ni har några frågor om studien är ni när som helst välkomna att kontakta: 

  

Maria Norström Darlin       Nelly Olsson                                                                                                   

XXX                        XXX                                                                                                                                      

                                                                                                                                

Christina Samuelsson 

Handledare 

XXX 

  

Med vänliga hälsningar, 

Nelly Olsson och Maria Norström Darlin 
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Samtycke till deltagande i studien om förskolebarns ordförråd och 

gestproduktion med hjälp av ett ordförrådstest vid namn PiNG  
  

Jag/vi har tagit del av ovanstående information och samtycker härmed till mitt/vårt barns 

deltagande i studien: 

  

JA [ ] 
  

  

Jag/vi bekräftar härmed att: 

  

mitt/vårt barn har en diagnostiserad språkstörning                            JA [ ]   
Följdfråga (frivillig): vilken typ av språkstörning har ditt/ert barn? (uttal, ordförråd, 

förståelse, meningsbyggnad med mera). 

 
_______________________________________________ 

  

mitt/vårt barn inte har någon annan känd funktionsnedsättning som kan antas ha påverkan på 

tal- och språkutvecklingen, ex. hörselnedsättning eller autimsspektrumsstörning.    JA [ ]
                                            

   

mitt/vårt barn har svenska som modersmål            JA [ ]
  

  

____________________________________________________________ 

Barnets namn 

  

  

_____________________________________________________________ 

Födelsedatum (åå-mm-dd) 

  

  

 ________________________________            ___________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift                               Vårdnadshavares underskrift 

  

  

_________________________________           ___________________________________ 

Telefonnummer till vårdnadshavare                    Mailadress till vårdnadshavare 

 

 

 

 

Posta samtyckesblanketten i det frankerade svarskuvertet senast__________________ 
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Bilaga 6: Förfrågan till förskolechefer ansvariga för språkförskolor vid 
rekrytering av studiegruppen 
 

Hej! 

Vi heter Nelly och Maria och läser vårt sista år på logopedprogrammet i Linköping. Inom 

ramen för detta år ska vi skriva ett examensarbete som kommer att handla om 

ordförråd och gestproduktion hos barn med språkstörning i förskoleålder. Detta 

kommer att undersökas med hjälp av ett test, vid namn PiNG (Picture Naming Game) där 

barnen ska peka på och benämna ett antal bilder. Tanken är sedan att vi ska jämföra 

resultatet från barn med språkstörning med resultatet från barn utan språkstörning. Det 

spelar ingen roll vilken typ eller omfattning av språkstörning barnen har. Däremot 

behöver barnen ha svenska som modersmål samt inte inneha någon hörselnedsättning. 

 

Vi undrar nu om ni som språkförskola har möjlighet att hjälpa oss med detta? Det vi 

behöver hjälp med är att dela ut samtyckes- och informationsblanketter till 

vårdnadshavare till barn med diagnostiserad språkstörning. För att genomföra 

testningen kommer vi att behöva tillgång till ett enskilt rum. Om ni inte har möjlighet att 

tillgodose detta kan vi erbjuda familjen att komma hem till dem och genomföra 

testningen. Om det fungerar för er tänker vi att vårdnadshavarna kan skicka in 

samtyckesblanketten till er och att vi sedan kommer och hämtar dem. 

 

Vi kommer också behöva videofilma (för att undersöka gester) barnet under testningen, 

som kommer ta ca 20-30 minuter. Testningen brukar upplevas som rolig men om barnet 

av någon anledning inte vill eller orkar fortsätta avbryter vi naturligtvis. 

Vårdnadshavare kommer även ombedjas att fylla i en föräldraskattning. Deltagarna 

kommer i uppsatsen att vara anonyma vilket kommer att meddelas till vårdnadshavare i 

informationsblanketten. Där kommer även information om studiens tillvägagångssätt 

att finnas. Vårdnadshavarna kommer även att informeras om att de och deras barn när 

som helst kan avbryta studien utan att uppge anledning. Tanken är att en av oss kommer 

att utföra testningen. 

 

Om ni har några frågor är nu välkomna att kontakta oss alternativt vår handledare. 

 

Med vänlig hälsning 

Nelly Olsson och Maria Norström Darlin 
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Bilaga 7: Informations- och samtyckesblankett till vårdnadshavare i 
studiegruppen rekryterade via språkförskolor 

  
Hej! 

Vi heter Maria och Nelly och går vårt fjärde och sista år på logopedprogrammet i Linköping. 

Inom ramen för vårt sista utbildningsår kommer vi att skriva ett examensarbete som kommer 

att handla om barns ordförråd och gestproduktion. Tanken är att undersöka detta hos barn som 

har en språkstörning för att sedan kunna jämföra med barn utan språkstörning. Detta planerar 

vi att genomföra med hjälp av ett test vid namn PiNG (Picture Naming Game) som går ut på 

att barnet ska peka på och benämna ett antal bilder.  

 

Vi undrar nu om vi får er tillåtelse att träffa ert barn på språkförskolan och genomföra PiNG? 

Nedan följer mer information om studien samt en tillhörande samtyckesblankett som ni kan 

fylla i och lämna till barnets språkförskola om ni tillåter barnets deltagande i studien. 

Proceduren kommer att ske i ett avskilt rum på barnets språkförskola där videoinspelning 

kommer att ske för att vi ska kunna analysera vilka gester som barnet använder i testningen. 

Filmerna kommer enbart att användas för vår analys, vilket innebär att i uppsatsen kommer 

inga bilder/illustrationer från filmen att förekomma. Tillfället beräknas ta cirka 20-30 minuter. 

Planen är att genomföra testtillfället någon gång under perioden slutet av januari till mars.  

 

Ni som vårdnadshavare kan när som helst avbryta ert barns deltagande i studien utan att 

uppge anledning. Testningen brukar upplevas rolig men om barnet av någon anledning inte 

vill eller orkar genomföra testningen kommer vi naturligtvis att avbryta denna.  

Deltagande barn kommer att tilldelas en kod som registreras på testblanketterna samt att 

videoinspelningarna kommer att namnges med denna kod. Kodnyckel kommer att förvaras 

separat från blanketterna. Filmerna kommer att förvaras på våra lösenordsskyddade datorer. I 

uppsatsen kommer deltagarna att vara helt anonyma och inga enskilda barns resultat kommer 

att kunna identifieras. Vi har därför inte möjlighet att besvara frågor om det enskilda barnets 

resultat. Materialet kommer sedan att raderas från våra datorer men det kommer att sparas på 

logopedprogrammet i minst fem år för framtida forskning 

  

För att studien ska kunna genomföras behöver ni fylla i en föräldraskattning som innehåller 

frågor om barnets språkliga förmågor för att vi ska jämföra självskattningens resultat med 

barnets testresultat. Denna skattning kan fyllas i elektroniskt alternativt i pappersform 

beroende på ert önskemål. Det vore därmed fördelaktigt om ni kan uppge telefonnummer 

och/eller mailadress för utskick av skattningen.  

 

För att kunna delta i studien ska ert barn: 

●   ha en diagnostiserad språkstörning. Det spelar ingen roll vilken typ eller 

omfattning av språkstörning barnet har.  

●   vara max 5:11 år gammal (januari-mars). 
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●   inte ha någon annan känd funktionsnedsättning som kan antas påverka tal- och 

språkutvecklingen, exempelvis hörselnedsättning eller autismspektrumstörning. 

●   ha svenska som modersmål. 

 

Om ni har några frågor om studien är ni när som helst välkomna att kontakta: 

  

Maria Norström Darlin  Nelly Olsson    

XXX   XXX                              

 

Christina Samuelsson 

Handledare 

XXX                                                                              

 

Med vänliga hälsningar,  

Nelly Olsson och Maria Norström Darlin 
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Samtycke till deltagande i studien om förskolebarns ordförråd och 

gestproduktion med hjälp av ett ordförrådstest vid namn PiNG  
  

Jag/vi har tagit del av ovanstående information och samtycker härmed till mitt/vårt barns 

deltagande i studien: 

  

JA [ ] 
  

Jag/vi bekräftar härmed att: 

  

mitt/vårt barn har en diagnostiserad språkstörning                              JA[ ]   
Följdfråga (frivillig): vilken typ av språkstörning har ditt/ert barn?  
(uttal, ordförråd, språkförståelse, meningsbyggnad med mera). 

 
____________________________________________________________ 

  

mitt/vårt barn inte har någon annan känd funktionsnedsättning som kan antas ha påverkan på 

tal- och språkutvecklingen, ex. hörselnedsättning eller autismspektrumstörning.      JA [ ]
                                            

   

  

mitt/vårt barn har svenska som modersmål              JA [ ]
  

 

____________________________________________________________ 

Barnets namn 

  

  

_____________________________________________________________ 

Födelsedatum (åå-mm-dd) 

  

  

 ________________________________             _________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift                                Vårdnadshavares underskrift 

  

  

_________________________________            _________________________________ 

Telefonnummer till vårdnadshavare                     Mailadress till vårdnadshavare 

 

 

 

 

Lämna blanketten till barnets språkförskola senast: ____________________ 
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Bilaga 8: Förfrågan till förskolechefer vid rekrytering av kontrollgrupp 

 

Hej! 

Vi heter Nelly och Maria och läser vårt sista år på logopedprogrammet i Linköping. Inom 

ramen för detta år ska vi skriva ett examensarbete som kommer att handla om ordförråd och 

gestproduktion hos barn - med och utan språkstörning - i förskoleålder. Detta kommer att 

undersökas med hjälp av ett test vid namn PiNG (Picture Naming Game), där barnen får peka 

på och benämna ett antal bilder. Tanken är sedan att vi ska jämföra resultaten från de olika 

grupperna. För att kunna göra det behöver vi barn utan språkstörning som vi kan åldersmatcha 

med barn med språkstörning som vi redan har rekryterat. Åldersgruppen som är av intresse är 

barn födda X och antalet barn vi önskar rekrytera är 5-10 stycken. 

 

 

Vi undrar nu om vi får tillåtelse att fråga er personal på förskolan om de har möjlighet att 

hjälpa oss med detta? Det vi behöver hjälp med är att dela ut samtyckes- och 

informationsblanketter till vårdnadshavare vars barn kan vara aktuella för studien. Personalen 

kommer i sådana fall också att få frankerade svarskuvert att dela ut till vårdnadshavarna som 

de sedan kan skicka direkt till oss. Barnen behöver ha svenska som modersmål samt inte 

inneha en språkstörning eller annan funktionsnedsättning som kan tänkas påverka tal- och 

språkutvecklingen (ex. hörselnedsättning). 

 

 

För att genomföra testningen kommer vi att behöva tillgång till ett enskilt rum. Om ni inte har 

möjlighet att tillgodose detta kan vi erbjuda familjen att komma hem till dem och genomföra 

testningen. Vi kommer också att behöva videofilma barnet under testningen, som kommer ta 

ca 20-30 minuter. Vårdnadshavare kommer även ombedjas att fylla i en föräldraskattning. 

Deltagarna kommer i uppsatsen att vara anonyma vilket kommer att meddelas till 

vårdnadshavare i informationsblanketten. Där kommer även information om studiens 

tillvägagångssätt att finnas. Vårdnadshavarna kommer att informeras om att de när som helst 

kan avbryta studien utan att uppge anledning. 

 

Om ni har möjlighet och är intresserade av att hjälpa oss med detta vore det tacksamt om ni 

kan svara så snart ni har möjlighet. Planen är att testningarna ska genomföras i februari - 

mars. 

 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss alternativt vår handledare på mail. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Nelly Olsson och Maria Norström Darlin 
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Bilaga 9: Informations- och samtyckesblankett till vårdnadshavare i 
kontrollgruppen   

Hej! 

Vi heter Maria och Nelly och går vårt fjärde och sista år på logopedprogrammet i Linköping. 

Inom ramen för vårt sista utbildningsår kommer vi att skriva ett examensarbete som kommer 

att handla om barns ordförråd och gestproduktion. Detta planerar vi att genomföra med hjälp 

av ett test vid namn PiNG (Picture Naming Game) som går ut på att barnet ska peka på och 

benämna ett antal bilder. Vi söker nu förskolebarn som inte innehar någon språkstörning för 

att sedan kunna jämföra med barn som har språkstörning.  

 

Vi undrar nu om vi får er tillåtelse att träffa ert barn på förskolan och genomföra PiNG? 

Nedan följer mer information om studien samt en tillhörande samtyckesblankett som ni kan 

fylla i och lämna till barnets förskola om ni tillåter barnets deltagande i studien. Proceduren 

kommer att ske i ett avskilt rum på barnets förskola där videoinspelning kommer att ske för 

att vi ska kunna analysera vilka gester som barnet använder i testningen. Filmerna kommer 

enbart att användas för vår analys, vilket innebär att i uppsatsen kommer inga 

bilder/illustrationer från filmen att förekomma. Tillfället beräknas ta cirka 20-30 minuter. 

Planen är att genomföra testtillfället i februari-mars. 

 

Ni som vårdnadshavare kan när som helst avbryta ert barns deltagande i studien utan att 

uppge anledning. Testningen brukar upplevas rolig men om barnet av någon anledning inte 

vill eller orkar genomföra testningen kommer vi naturligtvis att avbryta denna.  

Deltagande barn kommer att tilldelas en kod som registreras på testblanketterna samt att 

videoinspelningarna kommer att namnges med denna kod. Kodnyckel kommer att förvaras 

separat från blanketterna. Filmerna kommer att förvaras på våra lösenordsskyddade datorer. I 

uppsatsen kommer deltagarna att vara helt anonyma och inga enskilda barns resultat kommer 

att kunna identifieras. Vi har därför inte möjlighet att besvara frågor om det enskilda barnets 

resultat. Materialet kommer sedan att raderas från våra datorer men det kommer att sparas på 

logopedprogrammet i minst fem år för framtida forskning 

  

För att studien ska kunna genomföras behöver ni fylla i en föräldraskattning som innehåller 

frågor om barnets språkliga förmågor för att vi ska jämföra självskattningens resultat med 

barnets testresultat. Denna skattning kan fyllas i elektroniskt alternativt i pappersform 

beroende på ert önskemål. Det vore därmed fördelaktigt om ni kan uppge telefonnummer 

och/eller mailadress för utskick av skattningen.  

 

För att kunna delta i studien ska ert barn: 

●   inte inneha någon språkstörning  

●   vara max 5:11 år gammal (februari-mars). 

●   inte ha någon annan känd funktionsnedsättning som kan antas påverka tal- och 

språkutvecklingen, exempelvis hörselnedsättning eller autismspektrumstörning. 

●   ha svenska som modersmål. 
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Om ni har några frågor om studien är ni när som helst välkomna att kontakta: 

  

Maria Norström Darlin  Nelly Olsson    

XXX    XXX   

 

Christina Samuelsson                                                                                                                                                                                                                                                       

Handledare 

XXX 

 

 

Med vänliga hälsningar,  

Nelly Olsson och Maria Norström Darlin  
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Samtycke till deltagande i studien om förskolebarns ordförråd och 

gestproduktion med hjälp av ett ordförrådstest vid namn PiNG  
  

Jag/vi har tagit del av ovanstående information och samtycker härmed till mitt/vårt barns 

deltagande i studien: 

  

JA [ ] 
  

Jag/vi bekräftar härmed att: 

  

mitt/vårt barn inte innehar en diagnostiserad språkstörning                            JA [ ]   
 

mitt/vårt barn inte har någon annan känd funktionsnedsättning som kan antas ha påverkan på 

tal- och språkutvecklingen, ex. hörselnedsättning eller autismspektrumstörning.      JA [ ]
                                            

   

  

mitt/vårt barn har svenska som modersmål                    JA [ ]
  

 

 

 

____________________________________________________________ 

Barnets namn 

  

  

_____________________________________________________________ 

Födelsedatum (åå-mm-dd) 

  

  

 ________________________________             _________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift                                Vårdnadshavares underskrift 

  

  

_________________________________            _________________________________ 

Telefonnummer till vårdnadshavare                    Mailadress till vårdnadshavare 

 

 

 

Lämna blanketten till barnets förskola senast: _____________________ 
 

 

 

 

 

 

 


