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SAMMANFATTNING	
Syftet med den här studien var att undersöka variation av avvikelser i 

språkljudsproduktionen hos nio svensktalande barn med språkljudsstörning vid fyra 

olika taluppgifter. En av de fyra uppgifterna innefattade en ny eliciteringsstrategi: 

berättande till ljudlös film. Grad av avvikelse undersöktes genom beräkning av PCC-R 

(Percentage of Consonants Correct-Revised), samt ett nytt mått, PSC (Percentage of 

Syllables Correct). Även avvikelsetyper undersöktes. Resultatet tyder på att samtliga 

undersökta taluppgifter kan vara användbara kliniska verktyg. Även om ingen skillnad 

kunde påvisas mellan deltagarnas grad av avvikelse vid de fyra taluppgifterna, sågs en 

tendens till att en hög styrningsgrad och fonologisk komplexitet av målorden ger 

upphov till en lägre träffsäkerhet i språkljudsproduktionen och ökar antalet olika 

avvikelsetyper som förekommer. Definitionen av språkljudsstörning inkluderar olika 

logopediska diagnoser. I denna studie kunde barnens diagnostillhörighet inte förklara 

variationer i resultaten. Den första utvärderingen av PSC visar att det är ett lovande nytt 

mått på träffsäkerhet i språkljudsproduktionen, och att dess styrka framför allt ligger i 

möjligheten att inkludera oförståeligt tal. Även denna första utvärdering av den nya 

eliciteringsmetoden berättande till ljudlös film är lovande. Resultaten tyder på en högre 

styrningsgrad samtidigt som den ekologiska validiteten i sammanhängande tal till stor 

del bibehållits. 

 

Nyckelord: språkljudsstörning, eliciteringsstrategier, PCC-R (Percentage of 

Consonants Correct-Revised), PSC (Percentage of Syllables Correct), avvikelsetyper, 

fonologisk språkstörning, verbal dyspraxi. 

 

ABSTRACT	
The purpose of the current study was to compare speech samples elicited with four 

different methods regarding speech sound production errors. Nine Swedish-speaking 

children with SSD (Speech Sound Disorder) participated. A new method of speech 

elicitation was introduced, a narrative task using a silent short film as a prompt. Severity 

of involvement of the speech sound production was measured using PCC-R (Percentage 

of Consonants Correct-Revised), as well as a new severity metric, PSC (Percentage of 

Syllables Correct). Speech error patterns were also analyzed. All four methods of 



  

 

 

speech elicitation are suggested to be useful clinical tools for phonological assessment. 

The elicitation methods yielded similar results. However, the results indicated that a 

higher degree of control and phonological complexity in a task generally yield lower 

severity measures and more types of speech error patterns. The definition of SSD used 

in this study includes several clinical diagnoses used by speech and language 

pathologists. The participants’ results were therefore analyzed regarding clinical 

diagnosis. No difference was found. This first evaluation of PSC shows that it is a 

promising new severity metric, and that its strength lies first and foremost in the 

possibility to include unintelligible speech. The evaluation of the new elicitation task 

shows that narration of a silent short film as a prompt is promising as well. The results 

yielded indicate a gain in degree of control combined with a preserved high ecological 

validity associated with speech elicitation methods yielding conversational speech. 

 

Keywords: speech elicitation, PSC (Percentage of Syllables Correct), SSD (Speech 

Sound Disorder), PCC-R (Percentage of Consonants Correct-Revised), phonological 

processes, CAS (Childhood Apraxia of Speech), phonological disorder. 
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1. Inledning	

Barnlogopedi utgör en stor del av den kliniska logopediska verksamheten. Många av 

barnen som besöker logopedmottagningar har svårigheter med språkljudsproduktionen. 

Detta innebär att barnen producerar språkljud på ett sätt som avviker från det 

förväntade. Ofta görs detta systematiskt, och avvikelserna kan delas in i olika 

avvikelsetyper. Exempelvis kan ett språkljud ersättas med ett annat, som att ”kopp” kan 

uttalas "topp". Utredning och behandling av barn med språkljudsstörning (se 2.2 

Terminologi i denna studie) utförs av logoped med olika metoder baserade på klinisk 

beprövad erfarenhet och evidensbaserad forskning (Falk & Åhsberg, 2011). Det är 

omtvistat hur den skilda belastningen som olika taluppgifter medför påverkar talet hos 

barn med språkljudsstörning. Definitionen av språkljudsstörning som används i denna 

studie inkluderar ett flertal logopediska diagnoser, och dessa olika diagnosgrupper kan 

förväntas påverkas på olika sätt av den belastning som olika eliciteringsstrategier 

medför (se 2.1.1.1. nedan).  

 

Det pågår sedan länge en diskussion om huruvida test där isolerade målord eliciteras 

(test som framkallar produktion av isolerade ord, så som bildbenämning) eller test där 

sammanhängande tal eliciteras ger det bästa måttet (Masterson et al., 2005). Kritik som 

lyfts mot bedömning baserad på isolerade målord är att det skiljer sig avsevärt från 

barnets vardagliga tal och därmed har låg ekologisk validitet (Morrison & Shriberg, 

1992). Kritik mot bedömning baserad på sammanhängande tal är att det ger mindre 

pålitliga resultat eftersom målorden kan vara svåra att identifiera. Internationellt finns 

det en del forskning kring hur samma barns tal varierar vid olika taluppgifter medan det 

i Sverige är i det närmaste obeforskat.  

 

I denna studie kommer inspelningar av nio svenska barn med språkljudsstörning att 

analyseras. I inspelningarna ingår talmaterial från fyra olika uppgifter: två test där 

isolerade målord eliciteras och två uppgifter där sammanhängande tal eliciteras. 

Inspelningarna kommer att analyseras med avseende på hur de enskilda barnens 

språkljudsproduktion varierar vid de olika talmaterialen, både vad gäller träffsäkerhet i 

språkljudsproduktionen och de avvikelsetyper som observeras. Deltagarnas resultat 

kommer även att analyseras utifrån barnens logopediska diagnos, för att undersöka 
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huruvida det finns en skillnad i hur barn med olika diagnoser påverkas av den 

belastning som olika eliciteringsstrategier medför. Vid sidan av en traditionell 

spontantalsuppgift har en ny metod för elicitering av sammanhängande tal använts, 

berättande till ljudlös film. Denna studie innebär en första utvärdering av denna nya 

metod. Studien utgör även en första utvärdering av ett nytt mått på träffsäkerhet i 

språkljudsproduktionen, PSC (Percentage of Syllables Correct), som möjliggör 

inkludering av oförståeligt tal.  

 

 

2. Bakgrund	

2.1. Barns	språkljudsutveckling		

Trots att det kan se förvillande enkelt ut när ett barn tillägnar sig ett språk så är det en 

avancerad uppgift som sker gradvis (Nettelbladt, 2007a).  Svenskans 

språkljudsinventarium består av 18 konsonanter och 17 vokaler (Engstrand, 2004). Vid 

typisk utveckling brukar de språkljud som tillägnas sist etableras när barnet är 6-7 år 

gammalt (Tabell 1). 

 
Tabell 1.  

Etablering av fonem hos svenska barn med typisk utveckling (Nettelbladt, 2007a s. 79). Anpassad från 

Fonologisk utveckling, av Nettelbladt, 2007, Språkutveckling och språkstörning hos barn,  Nettelbladt & 

Salameh (Red.), sid. 79. Upphovsrätt 2007 av författarna och Studentlitteratur. Anpassad med tillåtelse 

från upphovsrättsinnehavare. 
Etablerat före 4 års 

ålder 

p, t, k, m, n, v, j, h,  

a, ɑː, ɛː, uː, oː 

Etablerat mellan 4 

och 6 års ålder 

b, d, g, ŋ, f, l, s, (ofta realiserat som [θ]) 

betoning-och accentkontraster, 

konsonantförbindelser./iː ɪ,eː e, ɛ, øː ø, yː ʏ, ʉː ɵ, 

ʊ, ɔ/ 

vokalkvalitet 

Etablerat efter 6 

års ålder 

ɧ, ɕ, r, supradentaler 

 

Barnets tidiga produktion av språkljud tros vara en kombination av motoriska och 

anatomiska begränsningar, särdrag i målspråket och spontana upptäckter som barnet gör 
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när det leker med ljud och rörelser (Vihman, 2004). I de förenklingar som barnet gör 

kan man ofta se en regelmässighet, och förenklingsprocesserna kan delas upp i 

syntagmatiska och paradigmatiska processer (Appendix 1). Syntagmatiska processer 

brukar definieras som kontextkänsliga processer. Dessa processer drabbar ord, snarare 

än särskilda språkljud. Paradigmatiska processer brukar definieras som 

kontextoberoende processer. Det innebär att dessa processer påverkar klasser av 

språkljud snarare än ord (Nettelbladt, 2007b). 

 

Hos svenska barn med typisk språkljudsutveckling brukar syntagmatiska processer 

vanligtvis förekomma tidigt, medan paradigmatiska processer förekommer senare i 

utvecklingen (Nettelbladt, 2007b). Nedan beskrivs hur en klassificering i dessa 

processer kan användas i logopediska utredningar av barn med avvikande utveckling av 

språkljudsproduktionen. 

 

2.1.1. Störningar	i	språkljudsutvecklingen	

När utvecklingen av språkljudsproduktionen avviker från det förväntade kan barnet 

uppvisa förenklingsprocesser som är typiska för yngre barn, och i vissa fall 

förenklingsprocesser som inte alls är typiska i barnets målspråk (Nettelbladt, 2007b). 

Orsakerna till avvikande utveckling av språkljudsproduktionen varierar och har ibland 

en tydlig strukturell eller motorisk grund, så som vid en hörselnedsättning eller vid en 

strukturell avvikelse eller skada. Hos ett stort antal barn är orsakerna inte kända 

(Campbell et al., 2003). 

 

Barn med en avvikande språkljudsutveckling utgör majoriteten av de patienter som 

remitteras till barnlogopedmottagningar i Sverige (Nettelbladt, 2007b), liksom 

internationellt (Broomfield & Dodd, 2004). Uppgifter om prevalensen av störningar i 

språkljudsutvecklingen bland barn i förskoleåldern varierar, och sammantaget tyder de 

på att mellan 2 % och 20 % av barnen är drabbade (Strömbergsson, 2014). 

Patientgruppen kännetecknas av en stor heterogenitet vad gäller exempelvis grad av 

nedsättning, typ av förenklingsprocesser i språkljudsproduktionen, ålder vid remittering 

och behandlingsresultat (Dodd, 2014).  
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Då avvikelser i språkljudsproduktionen kan variera i flera dimensioner kan indelningar i 

subgrupper göras på olika sätt. Detta anses vara en anledning till att det ännu saknas ett 

internationellt erkänt klassificeringssystem av subgrupper (Strömbergsson, 2014). Ofta 

används en psykolingvistisk modell, där det görs skillnad mellan vad som antas vara 

artikulatoriska avvikelser, vilka antas bottna i perifera motoriska nedsättningar; 

fonologisk språkstörning, där avvikelsen antas ha en lingvistisk kognitiv grund (ibid) 

och verbal dyspraxi, som antas orsakas av bristande sensomotorisk planering (Caruso & 

Strand, 1999). Klassifikationen i ovan nämnda subgrupper görs ofta enligt de olika 

avvikelsemönster som beskrivs nedan.  

 

2.1.1.1 Avvikelsemönster	i	språkljudsproduktionen	enligt	en	psykolingvistisk	indelning	

 Artikulatoriska avvikelser kan drabba enskilda språkljud på så vis att deras uttal 

förenklas utan att de ersätts av något annat språkljud, så som avvikande /r/ och läspande 

/s/. Detta kallas specifik störning av artikulationen (functional articulation disorder), 

eller dyslali (Nettelbladt, 2007b). Artikulatoriska avvikelser kan också drabba större 

enheter av ord än de enskilda språkljuden liksom andra delar av talet, exempelvis 

rösten. Detta benämns vanligtvis dysartri (McAllister, 2008). Vid en fonologisk 

språkstörning antas barnet ha skapat mentala representationer av språkljud (fonologiska 

representationer) som avviker från dem hos andra talare av samma språk (Nettelbladt, 

2007b). Avvikelsetyperna som observeras i talet är ofta regelbundna, och beskrivs med 

paradigmatiska och syntagmatiska förenklingsprocesser. Vid verbal dyspraxi påverkas 

utförandet av viljemässiga talrörelser (McAllister, 2008). Ofta beskrivs rörelserna som 

trevande och osäkra, särskilt när de utförs på uppmaning. Vad som ytterligare utmärker 

tillståndet är att samma rörelse ofta utförs med stora skillnader i resultat från gång till 

gång. Ofta ses ökade svårigheter med ökat antal stavelser (Caruso & Strand, 1999).   

 

2.1.2. Terminologi	i	denna	studie	

Olika bedömare kan klassificera samma avvikelse i språkljudsproduktionen på olika 

sätt. Ett exempel som beskrivs av Dodd (2014) är produktionsavvikelsen /nana/ (avsett 

ord är det engelska ordet ”banana”), som klassificeras som ett artikulatoriskt fel av en 

bedömare och som ett fonologiskt fel (utelämning av obetonad stavelse) av en annan 

bedömare. Uppdelningen mellan vad som antas vara lingvistiskt kognitiva nedsättningar 

och perifert motoriska nedsättningar har ifrågasatts (Strömbergsson, 2014), och studier 
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som påvisar gradvisa skillnader i språkljudsproduktion snarare än kategoriska utbyten 

stödjer också kritik mot den psykolingvistiska processbeskrivningen.  

 

Internationellt har användningen av begreppet Speech Sound Disorder (SSD) ökat för 

att beteckna barn med avvikande utveckling av språkljudsproduktionen där ingen känd 

orsak finns (Lagerberg et al., 2013). I klinisk logopedisk verksamhet i Sverige finns 

idag ingen beteckning som motsvarar SSD. Istället görs en psykolingvistisk indelning 

mellan artikulatoriska avvikelser; fonologisk språkstörning; (Strömbergsson, 2014); och 

verbal dyspraxi (Hartelius & Lohmander, 2008). Författarna till denna studie önskar 

undvika antaganden om orsaksbakgrund och använder därför begreppet 

språkljudsstörning vilket beskrivs nedan. Av samma anledning används i denna studie 

begreppet avvikelsetyper vid beskrivning och klassificering av förenklingar av 

språkljudsproduktionen, i stället för begreppet fonologiska förenklingsprocesser. 

 

Språkljudsstörning (Lagerberg, 2013) avser i denna studie en nedsättning i 

talproduktionen som endast drabbar språkljuden och där ingen känd orsak finns. Denna 

definition av språkljudsstörning motsvarar definitionen av SSD i det amerikanska 

diagnostiska klassifikationssystemet Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-5) (American Psychiatric Association, 2013). Där definieras SSD som 

en artikulatorisk och/eller fonologisk störning i talproduktionen där inget medfött 

medicinskt eller neurologiskt tillstånd som kan förklara svårigheterna föreligger. För att 

uppfylla diagnoskriterierna krävs att tillståndet är ihållande samt att det har en negativ 

inverkan på förståeligheten av barnets tal, att symptom uppvisats under den tidiga 

utvecklingen samt att tillståndet har en negativ inverkan på barnets kommunikation i 

vardagen.  

 

2.2. Taluppgifter	vid	bedömning	av	avvikelser	i	språkljudsproduktion	

Bedömning av ett barns språkljudsproduktion görs av logoped för att på bästa sätt kunna 

planera och utföra intervention till hjälp för barnet i dess vardag. Ett flertal 

bedömningsmetoder kan användas. Samtliga har sina för- och nackdelar och det finns 

ännu inget standardförfarande för hur en bedömning ska gå till. Tidseffektivitet, barnets 

ålder, logopedens vana vid olika metoder samt enkelheten att använda och administrera 



  

 

6 

dem i kombination med dess validitet och reliabilitet kan vara avgörande faktorer för 

vilken metod som väljs (Hansson & Nettelbladt, 2007; Wolk & Meisler, 1998).   

 

För att locka barnet att producera tal vid de olika bedömningsmetoderna används så 

kallade eliciteringsstrategier. Eliciteringsstrategier kan rangordnas från hög 

styrningsgrad, det vill säga att de ord som barnet förväntas producera är förutbestämda, 

till låg styrningsgrad (Hansson & Nettelbladt, 2007). Ju mer styrd en metod är desto 

lättare är den som regel att standardisera och jämföra mellan barn. Dessutom kan 

uppgifter med hög styrningsgrad konstrueras så att orden som ingår i testet har en 

kontrollerad fonologisk komplexitet, till exempel ord med många stavelser och innehåll 

av konsonantförbindelser, samt så att en kontrollerad representation av språkljuden 

ingår, till exempel samtliga språkljud i samtliga positioner (Wolk & Meisler, 1998). 

Med de friare eliciteringsstrategierna med låg styrningsgrad kan produktionen bli mer 

varierad och oförutsägbar. Spontan dialog och berättande till bilder är exempel på 

sådana friare strategier.  

 

2.2.1. Isolerade	målord	

Att mäta språkljudsproduktion med hjälp av isolerade målord är en tidseffektiv metod 

(Hansson & Nettelbladt, 2007; Masterson et al., 2005) och testen brukar vara lätta att 

administrera (Wolk & Meisler, 1998). En annan fördel är att det är känt för bedömaren 

vilket målord barnet försöker producera (Masterson et al., 2005; Wolk & Meisler, 

1998). Den främsta nackdelen med användning av isolerade målord anses vara att den 

mäter något som ligger långt ifrån vardaglig språkanvändning (Morrison & Shriberg 

1992; Wolk & Meisler, 1998), det vill säga att testet har låg ekologisk validitet. Två 

vanliga sätt att elicitera isolerade målord är imitation och benämning. Dessa strategier är 

också de som anses ha högst styrningsgrad (Hansson & Nettelbladt, 2007). 

 

Vid imitation får barnet höra ett ord som det sedan ska repetera. Det ställs inga krav på 

åtkomst eller framplockning av ord, dock på arbetsminne (Hansson & Nettelbladt, 

2007). Vid benämning, oftast bildbenämning, får barnet se en bild som hen ska 

benämna. Här är den kognitiva belastningen på barnet högre och det krävs dessutom att 

målordet ingår i barnets vokabulär.  
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2.2.2. Sammanhängande	tal	

Den främsta fördelen med sammanhängande tal som metod för att bedöma 

språkljudsproduktion är att den ekologiska validiteten kan förväntas vara hög 

(Masterson et al., 2005; Wolk & Meisler, 1998). Det kan också minska känslan av 

prestationskrav för barnet eftersom eliciteringen i många fall blir mindre testlik 

(Hansson & Nettelbladt, 2007). Å andra sidan kan det vara svårt att samla in 

analysmaterial bestående av sammanhängande tal eftersom det kräver att barnet vill och 

vågar prata (Wolk & Meislser, 1998).  

  

Analys av sammanhängande tal är svårt att standardisera och därmed att jämföra, såväl 

mellan flera material från samma barn som mellan olika barn (Wolk & Meisler, 1998). 

Bristen på kontroll av förväntade målord är en annan invändning mot användningen av 

sammanhängande tal som underlag för bedömning av talavvikelser. Om talavvikelsen är 

stor kan talet vara mycket svårförståeligt och därmed svårbedömt eftersom man inte vet 

vilka ord barnet har avsett att producera. Det är också svårt att få en fullständig 

inventering av barnets fonembestånd eftersom man inte kan kontrollera vilka ord barnet 

ska säga. Barnet ges därigenom möjlighet att undvika ljud som de vet att de har svårt att 

uttala (Morrison & Shriberg, 1992; Wolk & Meisler, 1998).  

 

Berättande till bilder ger barnet relativt stor frihet i talet men är samtidigt mer styrt än 

den spontana dialogen och kan därför vara lättare att förstå och jämföra med andra barn 

(Hansson & Nettelbladt, 2007). Att använda rörliga bilder som eliciteringsstrategi är 

något som länge förekommit framför allt inom internationell forskning om vuxnas och 

äldre barns berättande (Pavlenko, 2009). Som eliciteringsstrategi av sammanhängande 

tal hos barn för bedömning av språkljudsproduktionen tycks det däremot ganska 

oprövat. En förhoppning med att använda rörliga bilder är att den, jämfört med 

bildberättande, ska innebära en lägre kognitiv belastning för barnet eftersom det inte 

behövs någon tolkning av vad som händer mellan olika bilder utan enbart ett 

återberättande av vad som sker (S. Strömbergsson, & K. Holm, personlig 

kommunikation, 2017-09-19). Ytterligare en förväntad fördel är att kontrollen ska vara 

lika hög som i annat berättande till bilder, eftersom målorden i hög grad kan förväntas 

gå att identifiera när talet utgår från ett känt material. Eliciteringsmetoden förväntas 

kunna liknas vid högläsning, i den mån att deltagaren förväntas följa innehållet i 
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berättelsen samt den hastighet som berättelsen utvecklas i (en hög styrningsgrad). 

Samtidigt förväntas metoden behålla den höga ekologiska validiteten som analys av 

sammanhängande tal anses ha.   

 

En annan strategi för att elicitera sammanhängande tal är spontan dialog. Denna strategi 

anses ha lägst styrningsgrad av samtliga eliciteringsstrategier (Hansson & Nettelbladt, 

2007). Beroende på vilken uppgift barnet får kan den dock bli mer eller mindre styrd. 

En spontan dialog där logopeden styr samtalet genom specifika frågor blir mindre fri än 

om barnet uppmanas att tala utifrån någon vid fråga där hen själv kan välja inriktning på 

samtalet. 

 

2.2.2.1 Talmaterialets	storlek	och	sammansättning	vid	analys	av	sammanhängande	tal 

Det finns inget vedertaget antal ord ett talmaterial ska bestå av för att en analys med 

avseende på träffsäkerheten i språkljudsproduktion ska kunna göras. I tidigare studier 

har talmaterialens storlek kunnat variera mellan 50 och 274 ord (Klintö, 2011; 

Lagerberg, 2013; Masterson, 2005; Shriberg & Kwiatkowski; Wolk & Meisler, 1998). 

Även urvalet av vilka ord som ska ingå i talmaterialet varierar i tidigare studier. Många 

forskare har valt att endast inkludera unika ord, det vill säga att utesluta eventuella 

dubletter i talmaterialet (Masterson, 2005; Shriberg & Kwiatkowski, 1982; Wolk & 

Meisler, 1998), medan flera svenska studier har valt att behålla dubletter (Klintö, 2011; 

Lagerberg, 2013). 

 

2.2.3. Tidigare	jämförelser	av	elicitering	av	sammanhängande	tal	och	isolerade	

målord	

Det finns en mängd studier som syftat till att beskriva om och på vilket sätt taluppgiften 

i sig påverkar talet som barnen producerar (Masterson et al., 2005; Morrison & 

Shriberg, 1992; Wolk & Meisler, 1998). Ofta har man jämfört bildbenämningstest med 

sammanhängande tal. Studiernas resultat har inte varit entydiga och de har gett upphov 

till olika slutsatser hos olika forskare. Flera studier har kommit fram till att spontantal 

från en individ innehåller färre uttalsavvikelser än talmaterial eliciterat med 

benämningstest (Masterson et al., 2005; Morrison & Shriberg 1992; Wolk & Meislser, 

1998). Det finns dock enligt Wolk och Meisler (1998) många äldre undersökningar som 

tvärtom kommit fram till att fler uttalsavvikelser uppträder vid spontantal (exempelvis 
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DuBois et al., 1978; Faircloth et al., 1970; Klein, 1984; Watson, 1989). I en svensk 

studie undersöktes taluppgiftens inverkan på uttalet hos barn med läpp-, käk- och 

gomspalt (Klintö et al., 2011). Resultatet visade att deltagarna producerade färre 

uttalsavvikelser i benämningstest med isolerade målord än i spontantal.  En del av 

skillnaderna i resultat kan förmodligen tillskrivas studiernas inbördes olika designer 

(Masterson et al., 2005; Wolk & Meisler, 1998). Bland annat har testens fonologiska 

komplexitet och urvalsförfarandet av de ord som ska analyseras ur det 

sammanhängande talet varierat. Så vitt vi vet har endast en tidigare studie gjorts som 

undersöker taluppgiftens påverkan på träffsäkerheten i språkljudsproduktionen hos 

svenska barn med språkljudsstörning. I den jämfördes deltagarnas resultat från ett 

bildbenämningstest med resultat från en uppgift med sammanhängande tal (Johansson 

& Lethagen, 2012). Ingen skillnad sågs avseende antalet uttalsavvikelser mellan de 

olika taluppgifterna. 

 

Många forskare har också undersökt typerna av avvikelser som barn uppvisar i olika 

taluppgifter (DuBois et al., 1978; Kenny et al., 1984; Klein, 1984; Paden & Moss, 1985; 

Simmons & Blodgett, 1983, samtliga refererade i Wolk & Meisler, 1998). Ofta har man 

funnit samma avvikelsetyper oavsett taluppgift (Wolk & Meisler, 1998). I andra studier 

har dock såväl vissa av dessa avvikelsetyper som en del andra visat sig vara vanligare 

vid spontantal än vid test med isolerade målord1 (DuBois et al., 1978; Klein, 1984; 

Paden & Moss, 1985, samtliga refererade i Wolk & Meisler, 1998).  

 

I den svenska studien av Johansson och Lethagen (2012) sågs tendenser till att de olika 

materialen fångade upp avvikelsetyper i olika omfattning. Hos fem av de nio undersökta 

barnen sågs fler olika avvikelsetyper i bildbenämningsuppgiften. I stort sett ansåg dock 

författarna att likheterna i vad de olika taluppgifterna tog fram hos barnen var betydligt 

större än skillnaderna. 

 

2.3. Analys	vid	bedömning	av	språkljudsproduktion	

Språkljuden i ett barns tal går att analysera både kvantitativt utifrån vilken grad av 

avvikelse det har, det vill säga hur många uttalsavvikelser det innehåller jämfört med ett 

                                                
1 Till exempel förenkling av konsonantförbindelse, utelämning av initial- och final konsonant, stavelsebortfall, 
assimilation, koartikulation, neutralisering och klusilering  
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typiskt uttal, och kvalitativt utifrån vilka typer av avvikelser som förekommer. 

Avvikelsetyper kan analyseras även vid en övergripande kvantitativ analys, för att 

beskriva hur utbrett ett visst avvikelsemönster är. 

 

2.3.1. Grad	av	avvikelse	

Andelen korrekta konsonanter (Percentage of Consonants Correct, PCC) är ett mått som 

togs fram för att mäta graden av avvikelse i sammanhängande tal (Shriberg & 

Kwiatkowski, 1982). PCC är ett mycket ofta använt mått på avvikelser i 

sammanhängande tal och har senare även använts som mått vid analys av test med 

isolerade målord (Klintö et al., 2011; Johansson & Lethagen, 2012; Morrison & 

Shriberg, 1992; Wolk & Meisler, 1998).  PCC beräknas enligt följande: 

 
antal korrekta konsonanter 

----------------------------------------------------               * 100. 

antal korrekta + inkorrekta konsonanter 

 

Figur 1. Formel för beräkning av PCC. 

 

I en senare utveckling av måttet PCC föreslår Shriberg och Austin (1997) ett antal 

alternativa bedömningssätt. Bland de alternativa bedömningssätten föreslogs PCC-R 

(Percentage of Consonants Correct-Revised), vilket är det mått som används i denna 

studie. I PCC-R bedöms allofoner2 som korrekta, och endast utelämningar och 

ersättningar till andra språkljud räknas som inkorrekta. För att kunna beräkna PCC eller 

PCC-R är det nödvändigt att ha kännedom om de ord personen avsett säga 

(Kwiatkowski & Shriberg, 1992).  

 

För att möjliggöra beräkning av avvikelsegrad i språkljudsproduktionen av tal som 

delvis är oförståeligt har stavelse föreslagits som beräkningsenhet istället för PCC-

måttets konsonanter (Lagerberg et al. 2013). Med stavelse som grund kan även 

oförståeliga stavelser markeras till sitt antal. I Lagerberg med kollegors studie (2013) 

beräknades procent uppfattade stavelser, genom att lyssnare ortografiskt transkriberade 

tal och markerade antalet oförståeliga stavelser. Andel uppfattade stavelser beräknades 

                                                
2 Allofoner: varianter av de fonem, det vill säga ett språks betydelseskiljande ljud, som inte innebär ett utbyte till ett 
annat fonem. Till exempel läspande /s/. 
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enligt en formel som liknar formeln för PCC-beräkning. I studien, genomförd av 

Lagerberg med kollegor (2013), jämfördes måttet på procent uppfattade stavelser med 

PCC-resultat för samma talare, och resultaten visade på god validitet. Procent korrekta 

stavelser (Percent correct, PC, scores for syllables) har använts som mått bl.a. i studier 

som undersökt skillnader i hörförståelse hos personer med hörselnedsättning (Seldran et 

al., 2011).  I Seldran med kollegors studie beräknades procent korrekta stavelser genom 

att personer med hörselnedsättning repeterade ord, och korrekt repeterade stavelser 

klassificerades som korrekta. Både måttet procent uppfattade stavelser och måttet 

procent korrekta stavelser har sin styrka i att de tillåter inklusion av oförståeligt tal. 

Dock är ingetdera ett mått på träffsäkerhet i språkljudsproduktionen. 

 

2.4. Denna	studies	bidrag	

Då tidigare internationella studier visat tendenser till att olika eliciteringsstrategier kan 

ge upphov till skillnader i det tal som barn producerar är det av stor vikt att dessa 

skillnader undersöks. Det har gjorts mycket få svenska studier av hur olika strategier för 

att elicitera tal påverkar barns träffsäkerhet i språkljudsproduktionen. Endast en av dessa 

svenska studier har undersökt barn med språkljudsstörning. Därför saknas det idag 

kunskap som skulle kunna vara användbar inom såväl forskning som klinisk praktik.  

 

I denna studie kommer inspelningar av nio barn med språkljudsstörning att analyseras. I 

inspelningarna ingår fyra olika uppgifter: två test med isolerade målord och två 

uppgifter med sammanhängande tal. Vid sidan av en traditionell eliciteringsmetod av 

sammanhängande tal kommer en ny metod att användas och analyseras: berättande till 

ljudlös film. Förhoppningen är att den i viss mån har fördelarna från flera 

eliciteringsstrategier då den ger upphov till ett sammanhängande tal samtidigt som 

målorden i talet till stor del förväntas vara kända då innehållet i talet förväntas följa 

filmens handling. 

 

Oförståeligt tal, det som förmodligen innehåller flest avvikelser, kan vid en beräkning 

med det vedertagna måttet PCC inte beaktas. Detta visar på ett behov av ett nytt mått 

och denna studie utgör därför en första undersökning av om bedömningsmåttet PSC, ett 

träffsäkerhetsmått med stavelse som grund där inklusion av oförståeligt tal tillåts, är ett 
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användbart mått på träffsäkerheten i språkljudsproduktionen hos barn med 

språkljudsstörning. 

 

Studien görs inom ramen för Funktionella konsekvenser av avvikelser i barns 

sammanhängande tal, ett pågående forskningsprojekt vid Karolinska Institutet under 

ledning av fil.dr, leg. logoped Sofia Strömbergsson. Forskningsprojektet åsyftar att 

undersöka hur olika avvikelsetyper i barns tal påverkar lyssnares förståelse och 

acceptans av barnens tal. Det manuella transkriptionsarbete som gjorts inom denna 

studie leder forskningsprojektet framåt och kommer i förlängningen att användas till att 

belysa kopplingar mellan specifika avvikelsetyper och konsekvenser för förståeligheten. 

 

 

3. Studiens	syfte	och	frågeställningar	

Syftet är att jämföra hur talproduktionen hos barn med språkljudsstörning varierar vid 

olika sorters taluppgifter: två eliciteringstest med isolerade målord samt två olika 

uppgifter med sammanhängande tal. 

 

Frågeställningar:  

1. Hur varierar samma barns träffsäkerhet i språkljudsproduktionen vid olika 

sorters talmaterial?  

 

Hypoteser: Utifrån tidigare studiers resultat (Masterson et al., 2005; Morrison & 

Shriberg, 1992; Wolk & Meisler, 1998) förväntas majoriteten av deltagarna i denna 

studie få ett lägre PCC-R-resultat i både konversations- och filmuppgiften än i LINUS 

och STI-CH, vilka är de två test med isolerade målord som används i studien (se 4.2.1.1. 

resp. 4.2.1.2.).  Utav uppgifterna med sammanhängande tal förväntas styrningsgraden 

vara lägst i konversationsuppgiften, varpå konversationen förväntas få det högsta PCC-

R-resultatet totalt. Ett fonologiskt komplext material, såsom vid ett standardiserat 

fonemtest, förväntas sänka PCC-R-resultatet. Imitation som eliciteringsmetod anses 

dessutom vara mindre kognitivt belastande än benämning (Hansson & Nettelbladt 

2007). Därför förväntas majoriteten av deltagarna få ett högre PCC-R-resultat i STI-CH 

än i LINUS trots den förväntat högre styrningsgraden i STI-CH. 
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a. Kan samband ses mellan mönster i denna variation och barnets 

logopediska diagnos? 

 

Hypoteser: Det förväntas finnas en skillnad mellan hur deltagare med olika diagnoser 

påverkas av de fyra uppgifterna i denna studie. Då varje grupp däremot kan förväntas 

påverkas på flertalet sätt av de skilda belastningarna de olika uppgifterna medför, är det 

svårt att förutse på vilket sätt resultaten kommer att skilja sig åt mellan grupperna. 

 

2. Hur väl överensstämmer ett träffsäkerhetsmått som utgår från stavelse 

med ett som utgår från konsonanter vid olika sorters talmaterial? 

 

Hypoteser: Eftersom PSC-måttet utgår från en större språklig enhet än PCC-R ger 

enstaka konsonantfel större påverkan på resultatet i PSC än i PCC-R. Dessutom 

påverkas PSC-resultatet av avvikelser även i vokalproduktionen. Tidigare forskning har 

visat att mått med stavelse som grund och mått baserat på konsonantproduktion speglar 

variationer i barns talproduktion på ett jämförbart sätt vid förståeligt tal (Lagerberg et 

al., 2013). Baserat på detta och tidigare jämförelse av ett träffsäkerhetsmått baserat på 

antal förstådda stavelser och PCC-resultat är förväntningarna i denna studie att PSC-

resultaten kommer att vara lägre än PCC-R-resultaten, men att måtten kommer att 

samvariera för varje deltagare i de fall där andelen oförståeligt tal är liten. Hos de barn 

som har en hög andel oförståeligt tal förväntas störst skillnad finnas mellan PSC- och 

PCC-R-resultaten i uppgifterna med sammanhängande tal. 

 

3. Räcker 100 ord sammanhängande tal för att de fem vanligaste 

avvikelsetyper som barnet uppvisar i ett standardiserat fonemtest ska 

kunna påvisas?  

 

Hypoteser: Eftersom 100 ord har ansetts vara en tillräcklig mängd för att ett barns PCC-

resultat i en uppgift med sammanhängande tal ska spegla dess prestation i ett 

kontrollerat fonemtest (Klintö et al., 2011; Lagerberg et al., 2013) förväntas majoriteten 

av deltagarna i denna studie uppvisa de vanligaste avvikelsetyperna i båda uppgifterna 

med sammanhängande tal. För de deltagare där alla de vanligaste avvikelsetyperna inte 
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uppvisas i båda uppgifterna med sammanhängande tal förväntas fler barn uppvisa sina 

vanligast förekommande avvikelsetyper i 100 ord från filmuppgiften än 100 ord från 

konversationen, på grund av att filmuppgiften har en högre styrningsgrad. 

 

Operationalisering av frågeställningarna: Träffsäkerheten i språkljudsproduktionen 

operationaliseras genom att andelen korrekt producerade konsonanter beräknas med 

måttet PCC-R. Med talmaterial avses deltagarnas produktion vid testen LINUS och STI-

CH samt en konversationsuppgift och en uppgift med berättande till ljudlös film. 

Överensstämmelsen mellan olika träffsäkerhetsmått operationaliseras genom att utfallet 

enligt det konsonantbaserade måttet PCC-R jämförs med utfallet enligt det 

stavelsebaserade måttet PSC. Den tredje frågeställningen operationaliseras genom att 

varje barns fem vanligaste avvikelsetyper i LINUS identifieras och dessas förekomst i 

de båda talmaterialen med sammanhängande tal från samma barn undersöks. 

 

 

4. Metod	

4.1. Deltagare	

Talmaterial från 16 barn med talavvikelser har insamlats under 2017 inom 

forskningsprojektet Funktionella konsekvenser av avvikelser i barns sammanhängande 

tal. Barnen har rekryterats till projektet via behandlande logopeder i Stockholm och 

Göteborg. Inklusionskriterierna för dessa barn var att språkljudsstörningen enligt 

behandlande logoped påverkar förståeligheten och att de var mellan 4 och 10 år gamla 

samt svensktalande.  

 

Talmaterial från elva av dessa barn har i denna studie analyserats avseende träffsäkerhet 

i språkljudsproduktionen samt förekomsten av avvikelsetyper (Tabell 2). Att inte 

samtliga deltagande barns talmaterial analyserats beror på studiens begränsade 

omfattning och en avvägning av tidsåtgång i förhållande till antalet deltagare som 

behövs för att göra studiens resultat användbara. Deltagarna till denna studies analys har 

valts utifrån bekvämlighetsurval på så sätt att de har inkluderats allteftersom barnens 

inspelningar blivit färdiga. Könsfördelningen är fem flickor och sex pojkar. Deltagarnas 

genomsnittliga ålder vid inspelningstillfället var 6,74 år (SD=16,69 månader). Två 
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deltagare exkluderades då talmaterialen i uppgifterna med sammanhängande tal inte 

uppfyllde minimigränsen för antal ord (se 4.2.2.).  

 
Tabell 2.  

 

Information om deltagarna i studien. 

ID Kön 
(P/F) 

Logopedisk 
diagnos 

Ålder vid  
inspelning 

Språk  Starkaste 
språk 

Testledarens 
ID 

1 P  Fonologisk 
språkstörning 

5;9 Svenska  1 

2 P  Fonologisk 
språkstörning 

5;9 Svenska  1 

3 P  Fonologisk 
språkstörning 

8;9 Svenska   1 

4 P  Verbal apraxi 9;7 Svenska  2 
5 P  Verbal 

dyspraxi 
6;9 Svenska  3 

6 P  Expressiv 
språkstörning, 
försening av 
oralmotorik 

7;4 Flerspråkig  Svenska 1 

7 F Fonologisk 
språkstörning 

6;6 Svenska   1 

8 F Fonologisk 
språkstörning 

5;2 Svenska  3 

9 F  Fonologisk 
språkstörning 

6;2 Svenska  2 

 

4.2. Material	

Denna studies material består av ljudupptagningar från de testtillfällen då deltagarna har 

genomfört de uppgifter som presenteras nedan. I Göteborg genomfördes testningen av 

två logopedstudenter, och i Stockholm genomfördes testningen av en 

forskningsassistent (legitimerad logoped) anställd inom det större forskningsprojektet. I 

de fall där målorden i uppgifterna var svåra att identifiera har videoinspelningar använts 

för kompletterande analys. 

 

4.2.1. Taluppgifter	

Fyra taluppgifter har använts för att samla in talmaterial till denna studie. Med två av 

uppgifterna har avsikten varit att elicitera isolerade målord och med två av uppgifterna 

sammanhängande tal. 
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4.2.1.1 STI-CH	

STI-CH – Swedish Test of Intelligibility for Children – är ett förståelighetstest utvecklat 

av logoped Tove Lagerberg (2013). Barnet får imitera isolerade målord som spelas upp i 

hörlurar. Utgångspunkten vid skapandet av testet var att målorden skulle vara ord som 

barn använder i sin vardag och inget systematiskt urval gjordes utifrån fonemförekomst. 

1243 unika ord ligger till grund för 1000 olika listor med 60 ord på varje. Det stora 

antalet listor finns för att en logoped/lyssnare som upprepade gånger gör testet inte ska 

kunna lära sig vilka ord barnet avser att säga. I föreliggande studie användes olika 

ordlistor till samtliga barn. Eftersom denna studie inte avser att undersöka förståelighet 

utan träffsäkerhet i produktionen har transkriptionen gjorts med vetskap om vilka 

målord som har avsetts. 

 

4.2.1.2 LINUS	

LINUS – LINköpingsUnderSökningen – är ett bildbenämningstest för barn från tre år, 

utvecklat av Cecilia Blumenthal och Inger Lundeborg Hammarström (2014). Testet 

innehåller 107 fotografiska bilder. De flesta målord är substantiv men andra ordklasser 

förekommer också. Samtliga av svenskans konsonantfonem finns representerade två 

gånger vardera, i möjligaste mån i såväl initial, medial som final position. Undantagna 

är /ɭ / och /ʂ /, där den senare förekommer som uttalsvariant av /ɧ/ och /ʃ/. Samtliga 

vokalfonem finns också representerade i betonade stavelser. 

 

4.2.1.3 Berättande	till	ljudlös	film	

Vid inspelningen av berättande till ljudlös film fick barnen se ett avsnitt av barnfilmen 

Pingu, Pingu as a Chef eller Pingu Helps around the House (Pingu, 1992; Pingu, 1994). 

Barnen fick veta att testledaren inte kunde se filmen och de uppmanades att 

kontinuerligt berätta vad som hände. Om barnen inte talade så mycket under filmens 

gång ombads de istället återberätta filmen efter att de hade sett klart den. De barn som 

inte producerade så mycket tal vid återberättandet heller fick frågor om specifika scener 

och händelser i filmen. 

 

4.2.1.4 Konversation	

Vid inspelningen av konversationen, som i den här studien motsvarar det Hansson och 

Nettelbladt kallar spontan dialog (2007), tillfrågades samtliga barn först vad de skulle 

göra om de fick en miljon. I den mån barnen besvarade frågan ställde testledaren 
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följdfrågor utifrån svaren. I annat fall försökte de med andra frågor locka barnen till tal. 

Frågorna gällde barnens vardag på förskolan, i hemmet, på lovet etc. 

 

4.2.2. Urval	av	material	för	analys	

Inklusionskriterier för material till studien har varit att talmaterial har funnits från 

samtliga fyra uppgifter från varje barn. Ur uppgifterna där isolerade målord eliciterats 

inkluderades samtliga ord. Ur uppgifterna med sammanhängande tal inkluderades om 

möjligt de första 100 orden för analys, i enlighet med Klintö med kollegor (2011) samt 

Lagerberg med kollegor (2013). Även oförståeligt tal inkluderades i dessa ord (se nedan 

för beskrivning av tillvägagångssätt för omräkning av oförståeligt tal till antalsbestämda 

ord). Fyra deltagare producerade mindre än 100 ord på någon av uppgifterna med 

sammanhängande tal. Det är möjligt att barn med stor påverkan av 

språkljudsproduktionen är mindre villiga att producera tal (Lagerberg et al., 2013). 

Därför sattes en minimigräns för inklusion i studien på 50 ord, även detta i enlighet med 

Klintö med kollegor (2011) och Lagerberg med kollegor (2013). Två barns talmaterial 

nådde inte upp till minimigränsen och exkluderades därför helt från studien. Innan 

ordräkningen gjordes exkluderades vissa yttranden ur talmaterialen. Yttranden som 

endast bestod av jakanden eller nekanden (till exempel ”ja” eller ”mm”) räknades inte 

med i analysen. Ord som påbörjats men inte avslutats exkluderades. Dock inkluderades 

det yttrande som innehöll det hundrade ordet i sin helhet.  

 

I vissa av talmaterialen fanns svår- eller oförståeligt tal. Det är mycket svårt eller 

omöjligt att perceptuellt avgöra antalet ord i många av dessa yttranden, däremot är 

antalet stavelser urskiljbara. Vid PSC-beräkning, som utgår från just stavelsen, (se 

punkt 4.3.2.5 nedan) är en av huvudpoängerna att även oförståeligt tal ska kunna 

inkluderas. Flipsen (2006) beskriver tillvägagångssätt för beräkning av ordantal i 

oförståeliga yttranden, genom att antalet stavelser räknas. I denna studie har Flipsens 

formel II-PS använts. I II-PS utgår beräkningen från de individuella barnen och det 

antal stavelse per ord de uppvisar i sitt förståeliga tal. Det innebär att om ett barn i sitt 

förståeliga tal i genomsnitt har 1,25 stavelser per ord delas antalet stavelser i det 

oförståeliga talet med 1,25 för att beräkna ordantalet. En deltagare uppnådde kravet på 

talmaterialsstorlek mellan 50 och 100 ord genom att Flipsens formel II-PS användes.  
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Eftersom oförståeligt tal inkluderades innehåller vissa av de 100 (minimigräns 50) 

orden i talmaterialen ett betydligt lägre antal förståeliga ord, i ett av materialen så lågt 

som 26. Detta är i minsta laget för PCC-R-beräkningen där det oförståeliga talet inte 

kan inkluderas. Eftersom det endast gällde ett av materialen, sammantaget med att 

värdet bedömdes högre av att kunna göra en PSC-beräkning baserat på detta talmaterial 

med en hög andel oförståeligt tal, inkluderades dock detta material även vid PCC-R-

beräkningen.  

 

4.2.3. Utrustning	

Inspelningarna av barnen gjordes med en videokamera Zoom Q8 och närmikrofon 

Sennheiser MKE-P-C. Alla hörlurar som användes för transkriptionen var Sony MDR-

ZX660. Annotering och transkribering har gjorts i programmet Elan (Elan, 2017; 

Wittenburg et al., 2006) som är ett verktyg för annotering av video- och ljudmaterial. 

De avidentifierade ljudfilerna har under arbetets gång förvarats på USB-minnen 

skyddade med kodlås. Beräkning av PCC-R och PSC gjordes automatiskt med hjälp av 

verktyg skrivna i Perl, som utvecklats inom ramen för det större forskningsprojektet. 

Statistiska analyser gjordes i IBM SPSS Statistics. 

 

4.3. Procedur	

4.3.1. Databearbetning	

Talmaterialet transkriberades i tre omgångar för att möjliggöra uträkning av PCC-R och 

PSC samt identifiering av avvikelsetyper (Figur 2).  
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Figur 2. Illustration av hur transkriberingslagren såg ut under arbetet i ELAN. I detta exempel var 

målordet ”valp” (lager: ortografi), vilket realiserades som /vap/ (lager: transkription). En avvikelsetyp 

identifierades, och klassificerades som förenkling av konsonantförbindelse (lager: avvikelsetyper). 

 

4.3.2. Transkription	

4.3.2.1 Ortografisk	transkription,	master	transcript	

För att kunna jämföra någons avvikande tal med ett måluttal krävs kännedom om vad 

personen avsett att säga. Detta kan uppnås genom att använda förutbestämt material. Ett 

vedertaget förfaringssätt vid sammanhängande tal är att tillverka ett ortografiskt 

transkript, ett master transcript (Hodge & Gotzke, 2007; Gordon-Brannan & Hodson, 

2000 refererade i Lagerberg et al., 2013). Att låta kliniker och vårdnadsgivare göra 

transkriptioner är ett valitt och reliabelt förfarande för att skapa ett master transcript 

(Kwiatkowski & Shriberg, 1992). 

 

För att generera ett master transcript för denna studie transkriberades barnens tal 

ortografiskt av författarna till denna studie samt av den projektassistent som skött delar 

av insamlingen av talmaterialet. Till fem av deltagarna fanns möjlighet att konsultera 

barnens föräldrar i anslutning till datainsamlingen, med syfte att föräldrarna skulle 

uppge sina tolkningar av barnens sammanhängande tal. För taluppgifterna LINUS och 

STI-CH användes befintliga ordlistor. I den ortografiska transkriptionen transkriberades 

orden med skriftspråklig stavning. Talspråksord som förekommer i korpusen Korp 

tilläts också (Borin, Forsberg & Roxendal, 2012, Korp, 2017). Ur skönlitterära moderna 

texter valdes fem korpusar ut3. Ord som inte förekommer i de valda korpusarna så som 

nyord (till exempel ”postbäraren”) och ickemålspråkliga böjningar (till exempel ”doms” 

och ”blidde”) transkriberades som barnen sagt dem. För en fullständig lista, se 

Appendix 2. 

 

4.3.2.2 Generering	av	fonologiskt	måluttal	

Fonologiskt måluttal genererades med hjälp av verktyg utvecklade inom det större 

forskningsprojektet. Fonematiska transkriptioner, där endast de ljud som är 

betydelseskiljande i språket anges, inhämtades genom uppslagning i uttalslexikon 

(Andersen, 2005). För ord som inte fanns i uttalslexikonet genererades uttal med hjälp 
                                                
3 Följande korpus användes: Svensk författningssamling, Bonniersromaner I (1976-77), Bonniersromaner II (1980-
81), Norstedtsromaner (1999) samt SUC-romaner. 
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av grafem-till-fonem-konvertering (Bisani & Ney, 2008), enligt förfarandet beskrivet i 

Strömbergsson och kollegor (Strömbergsson et al., 2017). Samtliga fonematiska 

transkriptioner angavs i SAMPA-format (Wells, 2005). 

 

4.3.2.3 Fonematisk	transkription	av	barnens	tal	

Den fonematiska transkriptionen genomfördes av författarna till denna studie. För 

transkriptionen användes SAMPA-alfabetets tecken (Appendix 3). För 

övningstranskription användes talmaterialet från ett barn som inte uppfyllt 

inklusionskriterierna avseende mängden sammanhängande tal. De olika taluppgifterna 

barnen genomfört markerades med nummer och lottades sedan till de två bedömarna. 

Samtliga stavelser i de yttranden som bedömts vara oförståeliga vid den ortografiska 

transkriptionen markerades med frågetecken (?) för beräkningen av PSC. 

 

4.3.2.4 Avvikelsetyper	

Då barnens uttal avvek från förväntat uttal beskrevs avvikelsetyperna. Då syftet varit att 

undersöka huruvida de fem vanligaste förenklingsprocesserna som observerats i 

fonemtestet LINUS också uppvisas i 100 ord från de två uppgifterna med 

sammanhängande tal gjordes denna analys endast på dessa tre uppgifter. I vissa fall 

förändrades ljud på flera sätt, vilket gjorde det svårt att avgöra vad som faktiskt hänt 

med ljudet. Därför lades avvikelsetypen multipla processer till. Då denna studies barn 

uppvisade avvikelsemönster som inte beskrivs i Nettelbladt (2007b) fanns dessutom 

behovet att addera kategorierna utelämning av initial konsonant och övriga avvikelser. 

För en fullständig beskrivning av de avvikelsetyper som använts i denna studie, samt 

beskrivning av ställningstaganden vad gäller användandet av vissa typer, se Appendix 1. 

För en redovisning av barnens fem vanligaste avvikelsetyper i LINUS samt förekomst 

av vokalsubstitutioner och avvikelsetyper i konversations- och filmuppgiften, se 

Appendix 4. 

 

4.3.2.5 Beräkning	av	grad	av	avvikelse	

PCC-R. PCC-R (Shriberg & Austin, 1997) beräknades på samtligt material förutom 

oförståeliga stavelser och yttranden som endast innehöll ja/nej eller varianter av dessa 

ord (se Appendix 5 för fullständig förteckning). 
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PSC. Två av uppgifterna som denna studies deltagare genomfört genererar tal där de 

avsedda målorden inte är kända, och innehåller yttranden som är oförståeliga. Ett mått 

med stavelse som grund tillåter att oförståeligt tal inkluderas (Flipsen, 2006), och två 

mått med stavelse som grund har använts i tidigare studier. Då har det använts för att 

mäta andel uppfattade stavelser (Lagerberg et al., 2013) och andel korrekt hörda 

stavelser (Seldran et al., 2011). För att möjliggöra beräkning av träffsäkerheten i 

språkljudsproduktionen, med stavelse som grund, användes i denna studie ett nytt mått: 

PSC (Percentage of Syllables Correct). PSC-resultatet utgör här procentuell andel 

korrekt producerade stavelser. Inkorrekta stavelser utgörs av stavelser med utelämning 

av/utbyte av något/några språkljud, samt oförståeliga stavelser.  

 
antal korrekt producerade stavelser 

     ----------------------------------------------------         * 100. 

antal stavelser i måluttalet + antal oförståeliga stavelser 

 

Figur 3. Formel för beräkning av PSC. 

 

4.3.2.6 Reliabilitet	

Interbedömarreliabilitet beräknades genom att var och en av uppsatsförfattarna på nytt 

gjorde en fonematisk transkription av fyra talmaterial som den andra uppsatsförfattaren 

tidigare hade bedömt (interbedömarreliabilitet beräknades därmed på 22 % av det totala 

talmaterialet). Interbedömarreliabiliteten mellan uppsatsförfattarnas fonematiska 

transkription varierade mellan 33,33 – 96,18 % mätt i hela ords överensstämmelse (M= 

74,15, SD= 19,78). Mätt i överensstämmelse av konsonanter varierade 

interbedömarreliabiliteten av den fonematiska transkriptionen mellan 79,17-99,29 % 

(M= 91,71, SD= 6,29). Överensstämmelsen av val av avvikelsetyp var r(71)= 0.94 (p< 

0,001).  

 

Intrabedömarreliabiliteten beräknades genom att var och en av uppsatsförfattarna efter 

tre veckor på nytt gjorde en fonematisk transkription av fyra talmaterial som denna 

transkriberat tidigare (intrabedömarreliabilitet beräknades därmed på 22 % av det totala 

talmaterialet). Intrabedömarreliabiliteten varierade mellan 65,00 – 97,68 % mätt i hela 

ords överensstämmelse (M= 88,61, SD= 10,78). Mätt i överenstämmelse av 

konsonanter varierade intrabedömarreliabiliteten mellan 89,76 – 99,12 % (M= 96,49, 
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SD= 3,10). Överensstämmelsen av val av avvikelsetyp beräknades med Pearsons 

korrelationskoefficient r(72)= 0.98 (p< 0,001).  

 

4.4. Design	och	statistik	

I två av frågeställningarna har den oberoende variabeln varit taluppgift, med fyra 

betingelser. I den första frågeställningen var den beroende variabeln träffsäkerheten i 

språkljudsproduktionen. I den tredje frågeställningen var den beroende variabeln 

förekomster av avvikelsetyper. I några fall där så har bedömts lämpligt görs jämförelser 

på gruppnivå, men studiens syfte har framför allt varit att undersöka barnens resultat på 

individnivå. För att undersöka om logopedisk diagnos haft inverkan på resultaten 

jämfördes grupperna fonologisk språkstörning, verbal dyspraxi samt verbal apraxi, och 

övrigt (grammatisk språkstörning och försening av oralmotoriken).  I den andra 

frågeställningen analyserades sambandet mellan variablerna PCC-R- och PSC-resultat.  

 

Träffsäkerheten i barnens språkljudsproduktion mättes genom PCC-R och PSC, vars 

data klassificerades som kvotskala. De avvikelsetyper som barnen uppvisat utgjorde 

kategorier, liksom de grupper utifrån logopedisk diagnos som barnen tilldelats för 

kontroll av en oberoende variabel.  Beskrivande analys av PSC- och PCC-R-resultat 

samt avvikelsetyper utfördes. Friedmans variansanalys användes för att undersöka 

eventuella skillnader i språkljudsproduktion mellan de fyra uppgifterna. För att 

undersöka huruvida det eventuella sambandet mellan PCC- och PSC-resultaten i de 

olika uppgifterna utfördes Spearmans korrelationsanalys. Medelvärden med 

konfidensintervall för grupperna baserade på logopedisk diagnos beräknades vid de fyra 

uppgifterna. Kruskal-Wallis utfördes för att analysera om variation i träffsäkerhet var 

beroende av logopedisk diagnos. Signifikansnivån som har använts i studien är α < 0,05. 

För bearbetning av resultat användes Excel och SPSS, version 20.  

 

4.5. Etiska	överväganden	

Video- och ljudinspelningarna av deltagarna genomfördes inom projektet Funktionella 

konsekvenser av avvikelser i barns sammanhängande tal, under ledning av fil. dr. leg. 

logoped Sofia Strömbergsson, Karolinska Institutet. Materialet har endast använts för 

bedömning av deltagarnas variation i språkljudsproduktion. Vid inspelning av ljud och 

video användes ett standardiserat förfarande där barnens tal rörde ett neutralt, icke-
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personligt material. Känsligare samtal spelades inte in. Inspelningarna avidentifierades i 

så stor utsträckning som möjligt, och kodades, samt förvarades inlåsta på Enheten för 

logopedi vid Huddinge Universitetssjukhus. Barnens personuppgifter förekom inte i 

arbetet med den aktuella studien, utan koderna som barnen tilldelats användes i all 

databearbetning. Kodnyckeln förvarades inlåst på Huddinge Universitetssjukhus. Endast 

uppsatsförfattarna och andra medarbetare i det större projektet har lyssnat, och när så 

ansågs nödvändigt för förståelsen, tittat på videomaterialet. Medverkan har varit frivillig 

och deltagarna har haft rätt att avbryta sin medverkan när de än önskar, utan att förklara 

varför och utan konsekvenser för eventuell fortsatt logopedbehandling. Deltagarna fick 

ingen ersättning för sin medverkan i denna studie. 

 

 

5. Resultat	

5.1. Frågeställning	1:	Hur	varierar	samma	barns	träffsäkerhet	i	

språkljudsproduktionen	vid	olika	sorters	talmaterial?	

För fyra av de nio barnen blev PCC-R-resultatet högre i sammanhängande tal (både 

konversation och film) än i båda uppgifterna med isolerade målord (Tabell 3 samt figur 

4 a). I jämförelsen mellan de två uppgifterna med isolerade målord visade det sig att sju 

av barnen hade högre PCC-R-resultat i STI-CH än i LINUS. LINUS är därmed den 

uppgift av de fyra undersökta där flest barn (fyra stycken) fick det lägsta PCC-R-

resultatet. I jämförelsen mellan de två uppgifterna med sammanhängande tal visade det 

sig att sex av barnen har högre PCC-R-resultat i konversationsuppgiften än i 

filmuppgiften. Någon statistiskt signifikant skillnad mellan deltagarnas resultat i de olika 

uppgifterna sågs inte (p=0,228). Tabell 4 samt Figur 2 b visar motsvarande PSC-resultat 

för jämförelse. 
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Tabell 3.  

 

PCC-R-resultat för samtliga barn (N=9) vid de fyra olika uppgifterna. För att underlätta jämförelse med 

linjediagrammen nedan har barnen tilldelats samma färger i tabellen och i linjediagrammen i Figur 4 a 

och b. Samtliga barns högsta resultat är markerat med fetstil. 

Barn: STI-CH LINUS Film  Konversation 

1 70,10 67,95 59,00 69,35 

2 88,30 82,50 89,12 75,62 

3 97,75 96,12 82,30 91,43 

4 47,26 35,64 60,55 46,34* 

5 60,54 54,90 63,73 80,33 

6 78,28 75,84 85,19 89,14 

7 72,55 75,84 76,02 76,42 

8 48,76 46,50 59,88 56,16 

9 75,71 77,01 72,68 78,54 

*Detta barn producerade endast 26 ord i denna uppgift. 

 
Tabell 4.  

 

PSC-resultat för samtliga barn (N=9) vid de fyra olika uppgifterna. För att underlätta jämförelse med 

linjediagrammen nedan har barnen tilldelats samma färger i tabellen och i linjediagrammen i Figur 4 a 

och b. Samtliga barns högsta resultat är markerat med fetstil. 

Barn: STI-CH LINUS Film  Konversation 

1 57,02 55,56 44,12 58,57 

2 84,48 64,65 80,15 67,10 

3 94,02 90,45 73,76 82,43 

4 28,21 20,49 47,71 24,24* 

5 45,69 43,09 56,74 75,00 

6 60,00 61,86 75,34 76,60 

7 60,50 65,31 63,87 64,14 

8 33,33 34,54 50,00 50,33 

9 57,02 61,93 61,74 71,74 

*Detta barn producerade endast 26 ord i denna uppgift. 
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5.2. Frågeställning	1a:	Kan	mönster	i	denna	variation	ses	som	förklaras	av	barnets	

logopediska	diagnos?		

För att undersöka om logopedisk diagnos haft inverkan på resultaten jämfördes 

grupperna Fonologisk språkstörning (n=6), Verbal dyspraxi (n=2) och Övrigt 

(grammatisk språkstörning och försening av oralmotoriken) (n=1). Gruppernas 

Figur 4 b. PSC-resultat på individnivå (n=9). PSC_1 står för barn 1 o.s.v. 

 

Figur 4 a. PCC-R-resultat på individnivå (n=9). PCC_1 står för barn 1 o.s.v. 
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medelvärden av PCC-R- och PSC-resultaten vid de fyra uppgifterna illustreras i Figur 5, 

a-d, nedan. Observera att det endast finns en deltagare i kategorin Övrigt (barn 6). 

Denna har därför varken medelvärde eller konfidensintervall i Figur 5, a-d, utan 

deltagarens exakta PCC-R- och PSC-resultat finns angivet felstaplarna nedan. 

Observera även att storleken på gruppernas konfidensintervall vid de fyra taluppgifterna 

varierar kraftigt, vilket resulterat i att även skalan i redovisningen av felstaplarna 

varierar mellan uppgifterna.  

 

   

  
 

   

  
  

Figur 5, d. Felstapel för konversation. 

Medelvärden och 95 % konfidensintervall. 

Grupp enligt logopedisk diagnos (n= 6, 2, 1).  

Figur 5, a. Felstapel för STI-CH. Medelvärden 

och 95 % konfidensintervall. Grupp enligt 

logopedisk diagnos (n= 6, 2, 1).  

Figur 5, b. Felstapel för LINUS. Medelvärden 

och 95 % konfidensintervall. Grupp enligt 

logopedisk diagnos (n= 6, 2, 1).  

 

Figur 5, c. Felstapel för film. Medelvärden och 

95 % konfidensintervall. Grupp enligt 

logopedisk diagnos (n= 6, 2, 1).  
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Konfidensintervallen som omger gruppernas medelvärden överlappar tydligt i Figur 5, 

a-d. En kompletterande variansanalys av huruvida variationen i träffsäkerhet vid de fyra 

testen var beroende av de deltagande barnens diagnos visade inte heller någon 

signifikant skillnad mellan grupperna (p= 0,24; 0,19; 0,41; 0,48). Därmed visar inte 

resultaten i denna studie något samband mellan mönster i variationen i träffsäkerhet och 

barnens olika logopediska diagnoser. 

 

5.3. Frågeställning	2:	Hur	väl	överensstämmer	ett	träffsäkerhetsmått	som	utgår	

från	stavelse	(PSC)	med	ett	som	utgår	från	konsonanter	(PCC-R)	vid	olika	

sorters	talmaterial?	

Deltagarnas resultat i de två måtten PCC-R och PSC visade sig ha starka samband vid 

alla fyra uppgifter: STI-CH: r(8)= 0,937 (p< 0,001); LINUS: r(8)= 0,929 (p< 0,001); 

film: r(8)= 0,983 (p< 0,001); konversation: r(8)= 0,900 (p= 0,001). För de individuella 

deltagarna var sambandet dock olika starkt, och för vissa deltagare var det enskilda 

uppgifter som stack ut. Sambandet mellan måtten för de enskilda deltagarnas resultat 

vid de fyra taluppgifterna redovisas i Figur 6 nedan. 

 

 
Figur 6. Punktdiagram över sambandet mellan deltagarnas PSC- och PCC-R-resultat i de fyra 

taluppgifterna. Deltagarna har tilldelats olika färger, och för att underlätta avläsningen har en 

riktningslinje lagts in.   
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För de enskilda försöksdeltagarnas PCC-R- och PSC-resultat på de fyra testen var 

styrkan i sambandet mellan måtten liknande vid de två uppgifterna med isolerade 

målord (LINUS och STI-CH) respektive de med sammanhängande tal (konversation och 

film), medan det fanns en större diskrepans mellan dessa båda uppgiftsgrupper. Med 

andra ord var korrelationen mellan PSC och PCC-R starkare i uppgifterna LINUS och 

STI-CH än i uppgifterna konversation och film för flertalet deltagare. Detta mönster 

syns i punktdiagrammet ovan (Figur 6), samt i deltagarnas PSC- och PCC-R-resultat 

som redovisas i Tabell 3 och 4 ovan. Det finns dock flera barn som avvek från det 

mönstret, mest tydligt barn 2 och 4. Barn 2 uppvisade en mycket stor skillnad mellan 

PCC-R- och PSC-resultaten i den ena uppgiften med isolerade målord (LINUS) medan 

skillnaden i den andra (STI-CH) var liten. Barn 4 avvek istället genom att uppvisa en 

mycket stor skillnad mellan PCC-R- och PSC-resultaten i uppgifterna med 

sammanhängande tal, där sambandet mellan måtten i konversationsuppgiften var 

svagare än i filmuppgiften. 

 

Eftersom PSC-resultatet förväntas avvika från PCC-R-resultatet framför allt där mycket 

av talet är oförståeligt undersöktes hur stor andel oförståeliga stavelser som fanns 

representerade i talmaterialen. Tabell 5 visar att sex av barnen hade något oförståeligt 

tal i någon av uppgifterna med sammanhängande tal. Antalet oförståeliga stavelser 

redovisas i tabellen nedan. Endast barn 4 hade så stort antal oförståeliga stavelser att det 

kan förväntas ha gett någon påverkan på PSC-resultatet.  

 
Tabell 5.  

 

Redovisning av antal oförståeliga stavelser i talmaterialen. Deltagare som inte producerat något 

oförståeligt tal har exkluderats. 

Barn:  ID: 1 ID: 4 ID:5 ID: 6 ID: 8 ID: 9 

Antal oförståeliga 

stavelser 

Film      7 

Konversation 1 32 1 2 3  

Procentuell andel 

oförståeligt tal i respektive 

uppgift  

 0,7 48 0,7 1,4 2 4,7 
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Sammanfattningsvis kan sägas att de två undersökta måtten genomgående har en stark 

korrelation. Skillnaden i deltagarnas resultat mätt med PSC och PCC-R är dock större 

vid test med isolerade målord än vid uppgifter med sammanhängande tal.  

 

5.4. Frågeställning	3:	Räcker	100	ord	sammanhängande	tal	för	att	de	fem	vanligaste	

avvikelsetyper	som	barnet	uppvisar	i	ett	standardiserat	fonemtest	ska	kunna	

påvisas?	

Hos sju av de nio barnen observerades de fem vanligaste avvikelsetyperna i någon av 

uppgifterna med sammanhängande tal (se Tabell 6 nedan). Samtliga fem avvikelsetyper 

observerades hos fler barn i filmuppgiften än i konversationen. Endast tre barn 

uppvisade samtliga avvikelsetyper i båda uppgifterna. Det innebär att i denna studie 

räckte inte det valda antalet ord för att de fem vanligaste avvikelsetyperna såsom de här 

har definierats ska kunna påvisas.  

 
Tabell 6.  

 

Redovisning av förekomst av de fem vanligaste avvikelsetyperna i 100 ord sammanhängande tal per 

uppgift och deltagare. 

 ID:1 ID:2 ID:3* ID:4 ID:5 ID:6 ID:7 ID:8 ID: 9 

Film ja ja  ja ja   ja** ja 

Konversation  ja  ** ja ja  ja  

*Barn 3 visade bara tre förenklingsprocesser med fler än en förekomst i LINUS.  

**Talmaterialet bestod av mindre än 100 ord. 

 

För en detaljerad redovisning av barnens fem vanligaste avvikelsetyper i LINUS, med 

exakt frekvens samt redovisning av samtliga avvikelsetyper som förekom i 100 ord 

sammanhängande tal i uppgifterna konversation och film, se Appendix 4. 

 

 

6. Diskussion	

Syftet med denna studie har varit att jämföra hur talproduktionen hos barn med 

språkljudsstörning varierar vid olika sorters taluppgifter: två test med isolerade målord 

samt två olika uppgifter med sammanhängande tal. 
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6.1. Frågeställning	1:	Hur	varierar	samma	barns	träffsäkerhet	i	

språkljudsproduktionen	vid	olika	sorters	talmaterial?	

Barnens träffsäkerhet i språkljudsproduktionen, mätt med PCC-R, visade sig på 

gruppnivå vara lägst i uppgiften LINUS, därefter STI-CH, filmuppgiften och högst i 

konversationen. Undersökningen av den första frågeställningen visade att barnens 

individuella resultat skiljer sig åt något. Vissa barn följde inte alls mönstret som syntes 

på gruppnivå, något som diskuteras närmare nedan. 

 

Baserat på tidigare observationer som visat att uppgifter med låg styrningsgrad och låg 

fonologisk komplexitet ger högre PCC-R-resultat än uppgifter med högre styrningsgrad 

och högre fonologisk komplexitet (Masterson et al., 2005; Morrison & Shriberg, 1992; 

Wolk & Meisler, 1998) förväntades det i denna studie att majoriteten av deltagarna 

skulle uppvisa ett högre PCC-R-resultat i STI-CH än i LINUS, samt ett högre PCC-R-

resultat i konversationen än i filmuppgiften. Båda dessa förväntningar infriades.  

 

Utifrån ovan nämnda resonemang förväntades det också att majoriteten av deltagarna 

skulle uppvisa högre PCC-R-resultat i båda uppgifterna med sammanhängande tal än i 

båda testen med isolerade målord. Denna hypotes uppfylldes inte då endast fyra barns 

resultat var i linje med det förväntade. Resultaten för de barn i denna studie som inte 

bekräftade hypotesen varierar. Det är dock endast ett barn som uppvisar ett helt motsatt 

mönster. En möjlig orsak till att denna studie inte är helt samstämmig med tidigare 

forskning är att tidigare studier endast har jämfört en uppgift från respektive grupp, det 

vill säga ett test med isolerade målord och en uppgift med sammanhängande tal 

(Masterson et al., 2005; Morrison & Shriberg, 1992; Wolk & Meisler, 1998). Denna 

studie undersöker fyra test som kan rankas olika högt längs spektrumet för 

styrningsgrad, vilket gör att resultaten i högre grad kan tänkas överlappa varandra. Om 

endast resultaten för LINUS och konversationsuppgiften jämförs har sju av nio barn 

högst PCC-R-resultat i konversationsuppgiften, vilket alltså skulle ligga i linje med 

tidigare forskning. Denna studie har ett lågt deltagarantal (N=9), vilket gör att det skulle 

krävas en stor skillnad i resultat mellan de två uppgiftsgrupperna samt en liten 

inomgruppsvarians för att det skulle vara möjligt att se ett tydligt mönster i resultatet. 

Resultaten i denna studie har tvärtom en stor inomgruppsvarians och en liten skillnad i 
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resultaten mellan uppgiftsgrupperna. Johansson och Lethagen (2012) hade i sin studie 

samma antal deltagare som denna studie. Samtliga deltagare i Johansson och Lethagens 

studie var diagnosticerade med fonologisk språkstörning.  De jämförde endast två 

taluppgifter där uppgiften baserad på sammanhängande tal på gruppnivå resulterade i ett 

marginellt högre PCC-resultat än uppgiften baserad på isolerade målord. Tendenserna är 

alltså desamma i dessa förhållandevis små studier även om en säker skillnad inte går att 

påvisa. 

 

6.2. Frågeställning	1a:	Kan	mönster	i	denna	variation	ses	som	förklaras	av	barnets	

logopediska	diagnos?		

Då deltagarna i denna studie har olika logopediska diagnoser undersöktes om skillnader 

i variation av träffsäkerhet mellan uppgifterna kunde förklaras av diagnos. Skillnader i 

resultat visade sig inte kunna förklaras av logopedisk diagnos. 

 

En skillnad var förväntad, eftersom den varierande belastningen som de fyra olika 

uppgifterna ger upphov till i logopedisk litteratur beskrivs påverka personer med de 

olika diagnoserna på olika sätt (Caruso & Strand, 1999; McAllister, 2008; Nettelbladt, 

2007b). I denna studie kunde dock ingen skillnad mellan gruppernas resultat vid de fyra 

uppgifterna påvisas.  

 

En liten gruppstorlek och en stor inomgruppsvarians är faktorer som kan sänka en 

studies power (styrka). I denna studie är grupperna små: Fonologisk språkstörning 

(n=6), Verbal dyspraxi (n=2) och Övrigt (n=1), och deltagarnas resultat varierar mycket 

inom grupperna. Mellangruppsvariansen är till exempel 31 procentenheter i LINUS, 

vilket överstigs av inomgruppsvariansen (19 respektive 49 procentenheter). Med så få 

deltagare, och så stor inomgruppsvarians, kan denna studies resultat endast tolkas som 

att det i denna studie inte föreligger någon skillnad mellan deltagarnas resultat baserat 

på diagnos, men det är inte uteslutet att en faktisk skillnad skulle kunna påvisas med fler 

deltagare.  
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6.3. Frågeställning	2:	Hur	väl	överensstämmer	ett	träffsäkerhetsmått	som	utgår	

från	stavelse	med	ett	som	utgår	från	konsonanter	vid	olika	sorters	talmaterial?	

Den andra frågeställningen berörde sambandet mellan PSC, ett träffsäkerhetsmått som 

utgår från stavelser, och PCC-R, ett träffsäkerhetsmått som utgår från konsonanter. I 

denna studie korrelerar de två måtten starkt vid samtliga uppgifter på gruppnivå. 

Styrkan i sambandet mellan måtten vid de fyra olika taluppgifterna varierar dock på 

individnivå. Möjliga orsaker till detta analyseras nedan. 

 

Resultaten i denna studie stämmer på gruppnivå väl med hypoteserna som förutsade att 

PSC-resultaten vid förståeligt tal kommer att vara lägre än PCC-R-resultaten, att de två 

måtten dock kommer att samvariera, samt att skillnaden mellan måtten kommer att vara 

störst i uppgifterna med sammanhängande tal hos de barn som har en hög andel 

oförståeligt tal. Hos samtliga deltagare var PSC-resultaten lägre än PCC-R-resultaten 

vid alla fyra uppgifter, och det fanns ett starkt samband mellan deltagarnas PSC- och 

PCC-R-resultat. På gruppnivå stämmer resultatet i denna studie väl med resultatet i den 

svenska studie som tidigare undersökt ett mått som liknar PSC: procent förstådda 

stavelser (Lagerberg et al., 2013). 

 

För de enskilda deltagarna i denna studie skiljer sig styrkan i sambandet mellan PSC- 

och PCC-måtten, och hos två av deltagarna samvarierade måtten inte lika väl som hos 

övriga. I båda fallen stack en uppgift ut. Barn 4 hade i uppgiften konversation studiens 

största skillnad mellan PSC- och PCC-R-resultaten. Detta barn var också det som hade 

högst andel oförståeliga stavelser. Detta resultat följer hypotesen att en hög andel 

oförståeligt tal ger störst skillnad mellan PSC- och PCC-R-resultaten i uppgifter med 

sammanhängande tal. Antalet vokalsubstitutioner skiljer sig åt mellan barnen och 

mellan uppgifterna. Det andra barnet som hade en relativt stor varians mellan PSC- och 

PCC-R-resultaten i en av uppgifterna (barn 2) har också ett större antal 

vokalsubstitutioner i den aktuella uppgiften än i övriga. Det är dock flera barn som 

producerar ett varierande antal vokalsubstitutioner i de olika uppgifterna, utan att detta 

påverkar styrkan i måttens samband. Det verkar alltså som att en ojämn förekomst av 

vokalsubstitutioner inte ensamt kan förklara skillnader i styrkan i sambandet mellan 

PSC- och PCC-R-resultaten.  
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De barn som har studiens starkaste respektive svagaste samband mellan PCC-R- och 

PSC-resultaten är barn som antingen har mycket lågt eller högt PCC-R-resultat i 

uppgiften LINUS. Då de två måtten förväntas bli olika stränga beroende på grad av 

nedsättning av träffsäkerheten i språkljudsproduktionen kan alltså graden av nedsättning 

också tänkas påverka storleken på variansen mellan PSC- och PCC-R-måtten.  

 

Sammanfattningsvis är träffsäkerhetsmåttet PSC ett lovande mått. Då inget oförståeligt 

tal finns korrelerar PSC med måttet PCC-R starkt på gruppnivå. PSC-måttets fördel är 

att detta mått också kan användas för talmaterial som innehåller oförståeligt tal. Även 

om måtten samvarierar på gruppnivå, skiljer deltagarnas styrka i sambandet mellan 

måtten sig åt på individnivå. En ojämn förekomst av vokalsubstitutioner samt grad av 

nedsättning av träffsäkerhet i språkljudsproduktionen verkar, tillsammans med 

förekomst av oförståeligt tal, kunna förklara delar av skillnaden i styrka i sambandet 

mellan PSC- och PCC-R-måtten hos studiens deltagare. Dock verkar dessa faktorer inte 

kunna förklara skillnaden till fullo. 

 

6.4. Frågeställning	3:	Räcker	100	ord	sammanhängande	tal	för	att	de	fem	vanligaste	

avvikelsetyper	som	barnet	uppvisar	i	ett	standardiserat	fonemtest	ska	kunna	

påvisas?	

Resultatet i denna studie visade att 100 ord sammanhängande tal inte var tillräckligt för 

att de fem vanligaste avvikelsetyperna skulle observeras i båda uppgifterna hos 

majoriteten av barnen. Det var dock fler som uppvisade sina vanligaste avvikelsetyper i 

filmuppgiften än i konversationen.  

 

Endast tre av barnen uppvisade sina vanligaste avvikelsetyper i båda uppgifterna med 

sammanhängande tal. Detta går emot hypotesen som förutspådde att detta skulle gälla 

för majoriteten av barnen. Dock var det i flera fall mycket nära. När avvikelsegrad och 

hypotesuppfyllelse analyseras kan ett mönster skönjas. De tre barn som uppvisade sina 

vanligaste avvikelsetyper i båda uppgifterna med sammanhängande tal hör till barnen 

som har en hög avvikelsegrad, det vill säga låga träffsäkerhetsresultat mätta i PCC-R. 

Grad av avvikelse verkar alltså samvariera med hypotesuppfyllelse för många av 

barnen. Med andra ord verkar alltså ett högt antal felaktiga realisationer av språkljud 
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innebära en högre sannolikhet att de vanligaste avvikelsetyperna ska kunna observeras i 

100 ord sammanhängande tal. 

 

6.4.1. Avvikelsetypernas	frekvens:	innebörden	av	att	ingå	bland	de	fem	vanligaste	

I denna studie har barnens vanligaste avvikelsetyper operationaliserats genom att de fem 

vanligast förekommande avvikelsetyperna i LINUS valts ut. I barnens resultat visar det 

sig dock att frekvensen med vilken avvikelsetyperna förekommer kan variera kraftigt. 

Bland de barn som inte uppfyllt hypotesen om att 100 ord skulle vara tillräckligt är det 

avvikelsetyper med låg frekvens i LINUS som inte förekommit i uppgifterna med 

sammanhängande tal. Dels är det möjligt att valet av antalet fem avvikelsetyper inte är 

lämpligt för att identifiera ett barns vanligaste avvikelsetyper, då frekvensen mellan de 

fem avvikelsetyperna varierade så pass kraftigt i denna studie. Dels är beslutet att utgå 

från talmaterial baserat på testet LINUS eventuellt inte lämpligt för att identifiera ett 

barns vanligaste avvikelsetyper, då målorden är utvalda utifrån sin fonologiska 

komplexitet och uppbyggnad, och inte frekvens i barns vardagliga tal. Det är alltså 

möjligt att operationaliseringen av de vanligast förekommande avvikelsetyperna genom 

identifiering av de fem vanligaste i LINUS faktiskt inte kan sägas identifiera barnets 

vanligaste avvikelsetyper.  

 

6.4.2. Vanligaste	avvikelsetyperna	valda	från	ett	fonemtest:	målordens	struktur	

En annan aspekt av operationaliseringen av ”vanligaste avvikelsetyper” är materialet 

detta baserats på, nämligen ett konstruerat fonemtest (LINUS). Målorden ska 

representera samtliga fonem i samtliga positioner, och svåra strukturer som till exempel 

konsonantförbindelser, samt vissa språkljud som vanligtvis förekommer med låg 

frekvens, finns överrepresenterade i LINUS jämfört med en vardaglig konversation. 

Detta innebär att barnen helt enkelt inte kommer att ha lika många tillfällen att 

producera alla avvikelsetyper i sammanhängande tal som i LINUS, och att det kanske 

inte alls kommer finnas något tillfälle att producera vissa avvikelsetyper.  

 

Utan en systematisk sammanställning av målordens struktur och fonologiska 

komplexitet i det sammanhängande talet går det inte att avgöra om barnen faktiskt hade 

något tillfälle att producera ovan nämnda avvikelsetyper i det sammanhängande talet 

eller inte. En analys av detta ligger dock utanför detta arbetes ramar. 
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6.4.3. Uppgifternas	styrningsgrad	

Den skilda styrningsgraden i filmuppgiften och konversationen förutspåddes resultera i 

att de vanligaste avvikelsetyperna skulle observeras hos fler deltagare i filmuppgiften än 

i konversationen. Detta uppfylldes med liten marginal. I flera fall blev 

konversationsuppgiften mer styrd än den från början var avsedd att vara på grund av att 

barnen inte spontant producerade så mycket tal. Därmed använde testledaren fler och 

snävare frågor vilket gjorde uppgiften mer styrd och skillnaden gentemot filmuppgiften 

mindre. Det är möjligt att en liknande studie med en mindre styrd konversationsuppgift 

hade fått ett annorlunda resultat, och eventuellt uppfyllt hypotesen i högre grad. 

 

6.5. Diskussion	kring	metod	och	material	

I denna studie användes talmaterial som redan var insamlat utan hänsyn till hur det 

skulle komma att användas i denna studie. Detta innebar att kontroll av flertalet 

förväxlingsfaktorer (confounders) försvårades. Andra förväxlingsfaktorer har inte 

kontrollerats för av tidsskäl.  

 

6.5.1. Insamling	av	material	

Mycket var okänt om deltagarna i denna studie eftersom det fanns få inklusions- och 

exklusionskriterier. Det är till exempel inte känt om deltagarna hade några andra 

diagnoser och hur det stod till med barnens hörsel. Detta är två faktorer som skulle 

kunna påverka deltagarnas resultat i de uppgifter som ingår i studien, samt även 

studiens generaliserbarhet.  

 

Under inspelningarna fanns ett antal faktorer som varierade. Dessa inkluderar att det var 

tre olika testledare. Trots att ett manuskript författats för att minimera variationen fanns 

ändå viss variation i hur de olika testledarna instruerade uppgifterna och i vilka 

följdfrågor som ställdes i uppgifterna med sammanhängande tal. Detta kan ha lett till 

olika styrningsgrad i uppgifterna och kan också ha påverkat mängden tal barnen 

producerade. Inspelningarna genomfördes ibland i hemmiljö och ibland i förskolemiljö 

vilket innebär att testmiljön har varierat. I några fall var föräldrar närvarande vid 

inspelningarna vilket också påverkade barnens produktion liksom tolkningen av talet.  

 



  

 

36 

6.5.2. Filmuppgiften		

Filmuppgiften har i studien visat sig vara en lovande eliciteringsmetod. Talmaterialet 

från filmuppgiften innehöll betydligt mindre oförståeligt tal än konversationen. De 

vanligaste avvikelsetyperna observerades hos fler deltagare i filmuppgiften än i 

konversationen, vilket kan ses som en följd av den högre styrningsgrad som 

filmuppgiften antas ha. Dock ligger träffsäkerheten i språkljudsproduktionen i 

filmuppgiften närmare resultaten i konversationsuppgiften än resultaten i STI-CH och 

LINUS. Resultaten kan tolkas som att förväntningen infriades om att denna uppgift 

skulle behålla stora delar av den höga ekologiska validitet som sammanhängande tal i 

spontan dialog har, men att målorden i högre grad skulle kunna vara kända. 

 

I filmuppgiften såg barnen två olika Pingufilmer. Ingen analys har gjorts av eventuella 

skillnader mellan de två filmerna, till exempel i fråga om styrningsgrad eller fonologisk 

komplexitet i orden som kan förväntas användas i berättandet till filmen. Sättet 

deltagarna tog sig an berättandet till filmen varierade kraftigt. Vissa barn berättade 

under filmens gång, vilket den ursprungliga tanken med uppgiften var. Vissa barn 

återberättade istället det de mindes efter filmens slut, medan en del barn behövde frågor 

som stöd för återberättandet. Detta innebär att barnens uppgifter skilde sig åt i bland 

annat styrningsgrad, vilket kan ha påverkat resultaten.  

 

6.5.3. Upprättande	av	ortografisk	transkription:	master	transcript	

I några fall deltog barnens föräldrar i processen med att tolka barnens tal för upprättande 

av ett master transcript. För övriga barn har tre transkriberare upprättat ett master 

transcript utifrån inspelningarna. Att föräldrar bara deltagit i denna process för vissa av 

deltagarna skulle kunna påverka i vilken utsträckning oförståeligt tal förekom för de 

olika barnen, liksom hur väl den ortografiska transkriptionen överensstämmer med 

barnens tilltänkta målord.  

 

6.5.4. Transkription	

Under transkriptionsproceduren gjordes en mängd avvägningar för att underlätta arbetet 

och i möjligaste mån säkerställa samstämmighet hos transkriberarna. Dessa beskrivs 

närmare i Appendix 2 och Appendix 5. Eftersom tre olika personer har varit delaktiga i 
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den ortografiska transkriptionen och två personer i den fonematiska transkriptionen 

finns det dock möjlighet att olikheter i tolkningarna har förekommit.  

 

Inter- och intrabedömarreliabiliteten bedöms generellt som god i denna studie. För sju 

av de åtta talmaterial som använts för att mäta interbedömarreliabiliteten var 

överensstämmelsen som lägst 66,36 % för hela ord och 88,43 % för konsonanter. Det 

talmaterial som avvek neråt (33 % respektive 79,17 %) var ett talmaterial från ett av de 

barn (barn 4) som har diagnosen verbal dyspraxi. Det var också det barn som hade såväl 

flest avvikelser som avvikelsetyper i båda uppsatsförfattarnas bedömningar.  

 

För sju av de åtta talmaterial som använts för att mäta intrabedömarreliabiliteten var 

överensstämmelsen som lägst 85,05 % för hela ord och 95,09 % för konsonanter. Det 

talmaterial som avvek neråt (65 % respektive 89,76 %) var från det andra barn i studien 

som har diagnosen verbal dyspraxi (barn 5) och också ett av de barn som uppvisade 

flest avvikelser i båda uppsatsförfattarnas bedömningar. Uppgiften som avviker är i 

båda fallen STI-CH. Möjligen inverkar såväl graden av språkljudsstörning som diagnos 

och uppgift på den låga överensstämmelsen i de två talmaterialen i både inter- och 

intrabedömarreliabiliteten. 

 

6.5.5. Automatisk	generering	av	måltranskription	samt	beräkning	av	PCC-R	och	PSC	

Den fonematiska måltranskriptionen gjordes maskinellt. Detta innebär att ord som kan 

realiseras på flertalet sätt, bara accepteras i en variant, till exempel ”och” (accepterad 

variant: [ɔ]). I sammanhängande tal varierar dock uttalet av dessa och många andra ord, 

även hos barn och vuxna utan språkljudsstörning. Detta medförde ett visst antal PCC-R-

fel vid produktioner som skilde sig från den valda varianten av måluttalet, även om 

realisationen egentligen inte ansågs avvikande. Denna felkälla var känd på förhand, och 

accepterades på grund av tidsvinsten och undvikandet av mer osystematiska misstag 

som den mänskliga faktorn med stor sannolikhet hade medfört vid en manuell 

generering av fonematisk måltranskription. Ytterligare enstaka fel kan ha uppstått när 

dataprogrammet i ett senare skede beräknade PCC-R samt PSC genom en jämförelse av 

den genererade måltranskriptionen med det manuellt transkriberade uttalet. Vissa av 

dessa fel kunde möjligtvis ha undvikits genom en manuell beräkning, men även här 
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gjordes valet utifrån tidsvinsten och undvikandet av möjliga osystematiska misstag från 

den mänskliga faktorn. 

 

6.5.6. Indelning	i	avvikelsetyper	

När det gäller indelningen i avvikelsetyper gjordes avvägningar som påverkade 

resultatet, och som eventuellt skiljer sig från hur en bedömning av samma barn i klinisk 

verksamhet skulle ha genomförts. Till exempel kan vissa avvikelser klassificeras som 

antingen syntagmatiska eller paradigmatiska. I denna studie gavs den paradigmatiska 

tolkningen företräde på grund av att varje talmaterial bedömdes som en egen enhet utan 

förkunskap om barnet. Därmed är det möjligt att syntagmatiska avvikelsetyper är 

underrepresenterade i resultaten.  

 

Vissa avsteg gjordes ifrån de fonologiska förenklingsprocesser som beskrivs i svensk 

logopedisk litteratur (Nettelbladt, 2007b) vid studiens analys av avvikelsetyper: 

avvikelsetyper som rör prosodiska mönster uteslöts och tre nya avvikelsetyper lades till. 

En av de nya avvikelsetyperna utgjordes av multipla processer. Detta förfarande 

innebär att vissa enskilda processer kan vara underrepresenterade då vissa förekomster 

kan återfinnas i kategorin multipla processer. Avstegen från den klassiskt använda 

indelningen kan innebära att indelningen i denna studie skiljer sig från den som används 

i klinisk verksamhet samt i andra studier. Med förhoppningen att öka transparensen för 

hur avvikelsetyperna definierats och använts i denna studie finns detaljerade 

beskrivningar i Appendix 1 och Appendix 5. 

 

6.6. Studiens	styrkor	och	begränsningar	

Studiens främsta styrka ligger i dess bredd. För första gången studeras svenska barns 

talmaterial eliciterade med fyra olika metoder utifrån ett flertal aspekter i form av 

avvikelsetyper samt två mått på träffsäkerhet i språkljudsproduktionen. Ett av dessa 

mått är dessutom ett nytt lovande mått för att kunna mäta grad av språkljudsstörning 

även i talmaterial med oförståeligt tal. I studien görs vidare en första utvärdering av en 

ny metod för att elicitera sammanhängande tal: berättande till ljudlös film. Ytterligare 

en tämligen oprövad metod användes när det gällde att generera målspråkligt uttal från 

den ortrografiska transkriptionen, i och med att det gjordes i ett datorprogram utifrån ett 

uttalslexikon och en automatisk procedur för grafem-till-fonem-konvertering. Även 
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beräkningen av PCC-R, PSC och avvikelsetyper skedde med hjälp av datorprogrammet 

vilket möjliggjorde behandling av det stora talmaterialet. Noggrant formulerade 

transkriptionsregler samt tillvägagångssätt för indelning i avvikelsetyper bör leda till 

god replikerbarhet av studien.  

 

Det rika talmaterialet ledde samtidigt till en nödvändig begränsning vad gäller 

deltagarantal. Detta gör att det utifrån resultaten är svårt att dra generella slutsatser. En 

ytterligare begränsning i studien gäller den knapphändiga bakgrundsinformationen om 

deltagarna samt få inklusions- och exklusionskriterier. På grund av detta minskade 

möjligheten att kontrollera för ett flertal förväxlingsfaktorer. Även detta minskar 

generaliserbarheten i resultaten. Likaså ledde det rika talmaterialet till en begränsning 

vad gäller analys av det tal som barnen producerat. Insikt i ordens fonologiska 

komplexitet och representationer av språkljud i talmaterialen skulle kunna tillföra viktig 

information till analysen av studiens resultat. 

 

6.7. Framtida	forskning	

En liknande studie med fler deltagare skulle vara ett sätt att ytterligare fördjupa 

kunskapen om hur träffsäkerheten i språkljudsproduktionen varierar över olika material 

hos barn med språkljudsstörning, framför allt på gruppnivå. En sådan studie skulle 

kunna fungera som en vägledning i logopedisk klinik för att veta hur resultat vid olika 

uppgifter relaterar till varandra. Ett exempel på ett möjligt kliniskt användbart resultat 

skulle kunna vara att ett tämligen lågt resultat i ett fonologiskt komplext test med 

isolerade målord, som LINUS, inte med nödvändighet behöver innebära stor påverkan 

på träffsäkerheten i det sammanhängande talet. Ett sådant resultat skulle belysa vikten 

av att inkludera fler material än ett konstruerat fonemtest vid bedömning av ett barns 

språkljudsproduktion, för att få en uppfattning av konsekvenserna av avvikelserna under 

mer verklighetsnära förutsättningar.  

 

Denna studie undersökte vidare en filmuppgift som eliciteringsmetod för 

sammanhängande tal. Framtida studier skulle behövas för att utveckla metoden och 

undersöka hur barn och testledare upplever den. Utvecklingsmöjligheter som 

identifierats i den här studien inkluderar i högre grad standardiserade instruktioner samt 

kontroll av förväntat innehåll i talproduktionen som eliciteras. Ytterligare tankar om 



  

 

40 

möjlig utveckling i framtida studier rör filmens utformning. Särskilda berättarpauser 

eller en långsammare handling skulle möjligen underlätta en högre talproduktion då inte 

filmens pågående handling skulle distrahera barnen i berättandet. En av metodens stora 

fördelar antas dock vara den pågående handlingen vilket gör det möjligt att länka 

barnens yttranden till händelser i filmen. Detta antas vara särskilt värdefullt i de fall där 

talet är svårförståeligt. 

 

I denna studie har PSC introducerats som ett möjligt mått på träffsäkerhet i 

språkljudsproduktion. Resultaten visar att ytterligare undersökningar i en större studie 

behövs för att kunna utvärdera användbarheten.  

 

I denna studie var 100 ord ur en uppgift med sammanhängande tal inte tillräckligt för att 

de vanligaste avvikelsetyperna i ett fonologiskt komplext test med isolerade målord 

skulle observeras hos majoriteten av deltagarna. En framtida studie med fler deltagare 

skulle möjligen kunna identifiera en gräns för hur mycket sammanhängande tal som 

behövs för att identifiera dessa avvikelsetyper, och även hur sambandet med grad av 

påverkan av träffsäkerheten i språkljudsproduktionen påverkar denna. 

 

I denna studie användes fem avvikelsetyper som gräns för de vanligaste 

avvikelsetyperna. Det innebar att vissa avvikelsetyper hade väldigt få förekomster. Det 

vore intressant om en framtida större studie undersökte förekomsten av exempelvis de 

tre vanligaste avvikelsetyperna och framför allt hur ett kliniskt åtgärdande hypotetiskt 

skulle påverka träffsäkerheten mätt i PSC eller PCC-R. Det vore även intressant att se 

en annorlunda operationalisering av ett barns vanligaste avvikelsetyper, då talmaterialet 

i LINUS inte kan anses vara representativt för ett barns vardagliga tal. 

 

6.8. Slutsatser	

Denna studie har bidragit med en första utvärdering av ett nytt träffsäkerhetsmått (PSC) 

och en ny eliciteringsmetod för att undersöka träffsäkerheten i barns tal (berättande till 

film). PSC har visat sig vara ett lovande mått, som korrelerar starkt med deltagarnas 

PCC-R-resultat vid de fyra testen. PSC-måttets största styrka antas vara att den tillåter 

inklusion av oförståeligt tal. Filmuppgiften har visat sig vara en lovande 

eliciteringsmetod. Denna studies resultat visar tendenser att filmuppgiften har en högre 
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styrningsgrad än konversationen, dels i bemärkelsen att målorden är kända till en högre 

grad, dels att barnens vanligaste avvikelsetyper observerades hos fler barn i 

filmuppgiften än i konversationen, samtidigt som det finns tecken på att den ekologiska 

validiteten som förväntas i uppgifter med sammanhängande tal bibehållits.  

 

En förhoppning med denna studie var att underlätta jämförelsen mellan olika 

testmetoder för att undersöka ett barns språkljudsproduktion i klinik, och erbjuda 

underlag för val av eliciteringsmetod i klinik. En slutsats från denna studie är att de 

undersökta eliciteringsmetoderna alla resulterar i valida mått på ett barns träffsäkerhet i 

språkljudproduktionen, men att utredare i klinik och forskning bör vara medvetna om 

skillnaden mellan de olika uppgifterna och därför välja test utifrån vad de vill mäta. 

Därmed skulle även vikten av att inkludera fler bedömningsmaterial än ett konstruerat 

fonemtest vid bedömning av ett barns språkljudsproduktion kunna poängteras, om 

utredaren önskar få en uppfattning om konsekvenserna av barnets avvikelser under mer 

verklighetsnära förutsättningar. 
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8. Appendix	1:	Avvikelsetyper	

Indelningen i avvikelsetyper i denna studie har till stor del baserats på den indelning i 

fonologiska förenklingsprocesser som finns beskriven i Nettelbladt (2007b). Där 

definieras syntagmatiska processer som kontextkänsliga processer. Det innebär att ord 

kan drabbas olika beroende på vilka ljud som ingår i ordet. Målordets fonotaktiska 

struktur (vilka språkljud som ingår i ordet, och i vilken ordning) och prosodiska struktur 

(rytm, betoning, intonation och kvantitet) påverkas. Dessa processer drabbar ord, 

snarare än särskilda språkljud. Paradigmatiska processer definieras som 

kontextoberoende processer. Det innebär att dessa processer påverkar klasser av 

språkljud snarare än ord. 

 

Fokus i denna studie låg på språkljuden och inte på prosodi, därför exkluderades 

avvikelsetyper som beskriver prosodiska förändringar. I vissa fall förändrades ljud på 

flera sätt, vilket gjorde det svårt att avgöra vad som faktiskt hänt med ljudet. Därför 

lades avvikelsetypen multipla processer till (definition nedan). Då denna studies barn 

uppvisade avvikelsemönster som inte beskrivs i Nettelbladt (2007b) fanns dessutom 

behovet att addera kategorierna utelämning av initial konsonant och övriga avvikelser. 

Nedan beskrivs avvikelsetyperna som använts i denna studie (Tabell 7). 

 
Tabell 7.  

 

Redovisning av de avvikelsetyper som används för att klassificera denna studies deltagares avvikelser i 

språkljudsproduktionen. Där inget annat anges är avvikelsetyp, exempel och kommentarer baserade på 

beskrivning av fonologiska förenklingsprocesser i Nettelbladt (2007b).  

 

 Avvikelsetyper   Exempel  Kommentar 
Syntagmatiska 
processer (tidiga) 

Utelämning av obetonad 
stavelse 

Ambulans -> [ha:s]   

 Utelämning av final 
konsonant 

Båt -> [bo:]  

 Reduplikation Apa -> [’pa:’pa:]  
 Assimilation av konsonant Blomma -> [mʊma]  

 Substitution med dummy-
stavelse eller dummyvokal 

Ambulans -> [a´a:s]  

 Tillägg av dummykonsonant Vante -> [ha:na:n]  
 Vokalassimilation Liten -> [’li:tɨ]  

Syntagmatiska Förenkling av Klocka -> [`kɔka]  



  

 

47 

processer (sena) konsonantförbindelse 
 Metates  Väska -> [`sɛga]  

 Vokalepentes Blomma -> 

[bə`lʊma] 

 

 Neutralisering och 
substitution av vokaler 

Hus -> [hɵ:s]  

Paradigmatiska 
processer 
(artikulationssätt) 

Klusilering Fot -> [pu:t]  

 Frikativisering och 
affrikativisering 

Bil -> [βi:l]  

 Nasalering Lejon -> [`nɛjɔn]  

 Lateralisering Banan [ba´lɑ:l]  

 Avtoning/påtoning Sked -> [ɧe:d]̥  

 Försvagning Öra -> [œ:ja]  

Paradigmatiska 
processer 
(artikulationställe) 

Labialisering Skidor -> [fi:dʊr]  

 Dentalisering Kaka -> [`tɑ:ta]  

 Palatalisering Sova -> [ço:va]  

 Velarisering Teve -> [ke:vɛ] Anses vara atypisk * 
 H-sering Röd -> [hø:d]  

 Vokalsubstitution Hus -> [hɪ:s]  

Avvikelsetyper som 
lagts till i detta arbete, 
utöver de som beskrivs 
i Nettelbladt (2007) 

   

 Multipla processer** Snö -> [dø:] Konstruerat exempel 
 Utelämning av initial 

konsonant 
Fin -> [i:n] Konstruerat exempel 

 Övriga avvikelser***   
* (Dean & Howell, 1992, 1994; Grunwell, 1987, 1992; Magnusson, 1983; Nettelbladt, 1983, 1992; 

Vihman, 1998 samtliga refererade i Nettelbladt, 2007b). 

** Multipla processer: Användes i de fall där det inte gick att tillämpa en befintlig vedertagen 

förenklingsprocess för att beskriva en avvikande språkljudsproduktion, till exempel [`hɛb] (avsett ord: 

”häst”). I de fall där det redan fanns en vedertagen (här: beskriven i Nettelbladt, 2007b) etikett på ett 

avvikelsemönster, exempelvis försvagning av r, så användes den, även om avvikelsen innebar att flera 

särdrag förändrades.  

*** Övriga avvikelser: Användes i de fall där avvikelsen inte gick att beskriva med någon av de ovan 

nämnda avvikelsetyperna. 
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9. Appendix	2:	Riktlinjer	för	den	ortografiska	

transkriptionen	samt	annoteringen	av	barnens	

yttranden	

9.1. Annotering	

Yttranden som bestod av minst 300 millisekunders tal inkluderades i annotationen. 

Pauser på minst 400 millisekunder innebar uppdelning i separata yttranden. Semantik 

bortsågs ifrån, så om barnet hade påbörjat en mening, pausat mitt i och sedan fortsatt så 

räknades det som två yttranden om pausen var längre än 400 ms. Tvekljud och 

fyllnadsljud ingick i yttranden och togs med i annoteringen men transkriberades inte 

exempelvis ”eh” och ”öh”. 

 

 

9.2. Ortografisk	transkription,	upprättande	av	master	transcript	

 

1. Huvudregeln för transkriptionen var att orden skulle skrivas utifrån skriftspråk. 

Även om det i talspråk sägs till exempel /ɔ/ för ”och” och ”att” så skrevs dessa 

ord ut med standardortografi. Uttalet av dessa hanterades vid omvandling till 

fonematisk måltranskription senare.   

a.  Exempel på ord som transkriberades ortografiskt: jag, och, att, de, dem, 

det, dig, mig, sig, är.  

2. Barnspråk behölls: 

a. Om barnen gjorde morfologiska/grammatiska (mer eller mindre vanliga) 

förändringar behölls den form som barnet sagt. Exempelvis gådde (gick), 

glömmit (glömt), gedde, gede (gav), skärit (skurit), läggit (lagt), 

kännade, majskolver, ätade, lagde, villde, doms, nåt annanstans (istället 

för nån annanstans).  

b. Nyord skrevs ut som barnet sagt, ex. skinklapp (istället för stjärtlapp), 

postbäraren (sammanslagning postmästare/brevbärare?), 

babyspingvinerna 
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3. ”Talspråksord” som förekommer inom skönlitteratur behölls. Sökning gjordes 

på skönlitteraturkorpus (Korp) för att se om orden (med ”talspråksstavning”) 

förekommer:  

a. Ord som förekommer i skönlitteraturkorpus skrevs upp på ordlista för att 

dokumentera vilka ord som använts i transkriptionen. Om talspråksordet 

inte förekommer i korpusen användes standardortografi. 

b. Ex. talspråksord som behölls: nån, nåt, ba (bara), nånting, va (vara), dära, 

hära, stog (stod), vart (varit), doms (deras), såna, baby/bebis/ 

bäbis/bäbi/bebi, uhu (nekande läte), varann, mellis, mycke, jättemycke, 

rikti, huvet (huvudet), gla (glad).  

c. Om ändelsen på ett verb i preteritum ströks behölls den form som sagts, 

utan ändelsen, exempelvis ”jag fatta inte varför men vi fick sex fiskar”. 

d. Upprepningar liknande följande exempel transkriberades segmenterat, 

exempelvis ”ja ja ja”. 

e. Engelska ord skrevs sammansatt även om de är segmenterade i engelskan: 

ex. minecraft (mine craft) 

f. Varianter av jakande/nekande skrevs ut enligt talspråksortografi/ljudenligt 

om de fanns med i skönlitteraturkorpusen, exempelvis: ja, ah, japp, jupp, 

mm, jaha, joho samt nej, nä, näpp, uhu (nekande läte)  

4. Vid reducering av enstaka fonem skrevs fonemen ut och standardortografi 

behölls (efter kontroll om det är ett vanligt talspråksord enligt procedur ovan). 

Detta kunde vara sammandragning av fras eller uttalslättnad. Ex. jag såg han 

(jag såg an), jag gillar dom (jag gilla ’rom), hemskt (hemst).  

a. I fall där ”fonembortfallet” leder till ett grammatiskt fel skrevs den 

korrekta grammatiska formen. Till exempel /r/ som tycks fallit bort i 

presens skrevs ut (som t ex i ”jag har gjort det”). 

5. Metatecken: tecknet * användes för att markera oförståeligt tal i den ortografiska 

transkriptionen. 
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10. Appendix	3:	SAMPA-alfabetet	

I Tabell 8 följer en redovisning av de SAMPA-tecken som använts i den fonematiska 

transkriptionen i denna uppsats. Endast ett prosodiskt tecken har använts: $	som 

markerar stavelsegräns. Stavelsegräns markerades för beräkning av PSC.  

 
Tabell 8.  

 

Förteckning över de SAMPA-tecken som användes för fonematisk transkription. 

SAMPA-	
tecken	

Sort	 Ortografiskt		
exempel	

	

Fonematiskt	
exempel	 

Beskrivning	

$	 Prosodisk	 mamma	 ""ma$ma	 Stavelsegräns	

	 	 	  	

2:	 Vokal	 föl	 "f2:l 	

9	 Vokal	 förr	 "f9r 	

E:		 Vokal	 häl	 "hE:l 	

A:	 Vokal	 hal	 "hA:l 	

E*U	 Diftong	 neutral	 nE*U$"trA:l 	

I	 Vokal	 vitt	 "vIt 	

O	 Vokal	 håll	 "hOl 	

U	 Vokal	 bott	 "bUt 	

Y	 Vokal	 bytt	 "bYt 	

a	 Vokal	 hall	 "hal 	

a*U	 Diftong	 automat	 a*U$tU$"mA:t 	

e	 Vokal	 vett/rätt	 "vet/"rEt 	

e:	 Vokal	 vet	 "ve:t 	

i:	 Vokal	 vit	 "vi:t 	

o:	 Vokal	 hål	 "ho:l 	

u0	 Vokal	 buss	 "bu0s 	

u:	 Vokal	 sol	 "su:l 	

y:	 Vokal	 syl	 "sy:l 	

}:	 Vokal	 hus	 "h}:s 	

	 	 	  	

b	 Konsonant	 bil	 "bi:l 	

d	 Konsonant	 dal	 "dA:l 	

d`	 Konsonant	 bord	 "bud` 	

f	 Konsonant	 fil	 "fi:l 	

g	 Konsonant	 gås	 "go:s 	

h	 Konsonant	 hal	 "hA:l 	
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j	 Konsonant	 jag	 "jA:g 	

k	 Konsonant	 kal	 "kA:l 	

l	 Konsonant	 lös	 "l2:s 	

l`	 Konsonant	 sorl	 "so:l` 	

m	 Konsonant	 mil	 "mi:l 	

n	 Konsonant	 nål	 "no:l 	

n`	 Konsonant	 barn	 "bAn` 	

N	 Konsonant	 ring	 "rIN 	

p	 Konsonant	 pil	 "pi:l 	

r	 Konsonant	 ris	 "ri:s 	

s	 Konsonant	 sil	 "si:l 	

s'	 Konsonant	 tjock	 "s'Ok 	

s`	 Konsonant	 fors	 "fOs` 	

t	 Konsonant	 tal	 "tA:l 	

t`	 Konsonant	 bart	 "bA:t` 	

v	 Konsonant	 vår	 "vO:r 	

x\	 Konsonant	 sjö	 "x\2: 	
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11. Appendix	4:	Redovisning	av	deltagarnas	

avvikelsetyper	

Hos deltagarna observerades avvikelsetypen vokalsubstitution i olika hög utsträckning i 

de olika uppgifterna. Dessa redovisas i Tabell 9 nedan. 

 
Tabell 9.  

 

Antal vokalsubstitutioner som observerats hos deltagarna i de tre uppgifter där avvikelsetyper markerats: 

LINUS, konversation och filmuppgiften 

 Antal vokalsubstitutioner 

i LINUS 

Antal vokalsubstitutioner 

i filmuppgiften  

Antal vokalsubstitutioner 

i konversationen 

ID:1 6   4   5   

ID:2 12   4   5   

ID:3 1   3   0 

ID:4 30   17   1   

ID:5 7   5   0 

ID:6 12   6   3   

ID:7 1   3   0 

ID:8 18   1   3   

ID:9 2   3   0 

 

. Tabell 10 på nästa sida redovisas de fem vanligaste avvikelsetyperna som varje barn 

uppvisat i det standardiserade fonemtestet LINUS, samt förekomster av avvikelsetyper i 

100 ord från de två uppgifterna med sammanhängande tal. Färgfält markerar de 

uppgifter där de fem vanligaste avvikelsetyperna förekommit i uppgifter med 

sammanhängande tal, och gröna fält markerar de deltagare där samtliga fem 

avvikelsetyper förekommit vid en/båda uppgifterna. Hos ett av barnen (barn 3) förekom 

endast tre avvikelsetyper fler än en gång i LINUS. De avvikelsetyper som förekom 

endast en gång har markerats med ”1 förekomst” i Tabellen, men exkluderas från 

analysen. Samma barn har jämt antal förekomster av frikativisering och h-sering, varpå 

båda dessa tilldelats siffran 2. Kategorin övriga avvikelser består av flera olika 

förenklingsprocesser som var och en förekommer mycket begränsat, och ingår alltså 
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inte bland de fem vanligaste avvikelsetyperna. Dock redovisas denna kategori i Tabell 

10 nedan. 
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I Tabell 11 nedan redovisas den exakta frekvensen med vilken barnens fem vanligaste 

avvikelsetyper observerades i uppgiften LINUS. 

 
Tabell 11.  

 

En förteckning över deltagarnas fem vanligaste avvikelsetyper som observerats i LINUS. 

Avvikelsetyperna listas med namn. I vissa fall är namnen förkortade, då står fullständigt namn under 

tabellen. I vissa fall är det jämnt antal förekomster för flera avvikelsetyper hos en deltagare. Då står 

avvikelsetyperna i slumpmässig ordning. Hos vissa deltagare finns kategorin övriga avvikelser bland de 

fem vanligast förekommande avvikelsetyperna. Dessa står inte med i rangordningen, men de berörda 

deltagarna har markerats med *** och antalet förekomster övriga avvikelser finns angivna under 

tabellen. 

  Den vanligaste 

avvikelsetypen 

Andra* Tredje* Fjärde* Femte* 

ID: 

1 

Avvikelsetyp 

samt antal 

förekomster:  

Försvagning 

 

50   

Velarisering 

 

30   

Förenkling av 

konsonantf.** 

7   

Multipla 

processer 

7   

Vokal-

substitution 

6   

ID: 

2 

*** 

 Förenkling av 

konsonantf.** 

21   

Dentalisering 

 

14   

Vokal-

substitution 

12   

Utelämning 

av final k.** 

9   

Avtoning/ 

påtoning 

4   

ID: 

3 

*** 

 Förenkling av 

konsonantf.** 

5   

Frikativisering 

och af.** 

2   

H-sering  

 

2   

Labialisering 

 

1   

Klusilering 

 

1   

ID: 

4 

*** 

 Dentalisering 

 

43   

Multipla 

processser 

 42   

Lateralisering 

 

41   

Förenkling av 

konsonantf.** 

31    

Vokal-

substitution 

30   

ID: 

5 

**** 

 Förenkling av 

konsonantf.** 

43   

Multipla 

processer 

20   

Nasalering 

 

16   

Dentalisering 

 

13    

Utelämning 

av final k.** 

8   

ID: 

6 

 Lateralisering 

 

33   

Vokal-

substitution 

12   

Dentalisering 

 

9   

Förenkling av 

konsonantf.** 

9   

Utelämning 

av final k.** 

9   

ID: 

7 

 Försvagning 

 

37   

Förenkling av 

konsonantf.** 

23   

Multipla 

processer 

5   

Dentalisering 

 

4   

Palatalisering 

 

3   

ID: 

8 

 Multipla 

processer 

39   

Förenkling av 

konsonantf.** 

38   

Försvagning 

 

27   

Vokal-

substitution 

18   

Dentalisering 

 

10   
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”Andra” etc. betecknar den andra, tredje, fjärde och femte vanligaste avvikelsetypen,  

** Förkortningar, i den ordning de förekommer ovan, för följande avvikelsetyper: förenkling av 

konsonantförbindelse, utelämning av final konsonant och frikativisering och affrikativisering.  

*** Hos dessa barn fanns övriga avvikelser bland de fem vanligaste avvikelsetyperna: ID: 2 (fyra), ID: 3 

(16), ID: 4 (32) och ID:5 (14).  

 

ID: 

9 

 Försvagning 

 

41   

Förenkling av 

konsonantf.** 

13   

Avtoning/ 

påtoning 

9   

Dentalisering 

 

8   

Multipla 

processer 

3   
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12. Appendix	5:	Fonematisk	transkription	till	SAMPA-

tecken	och	indelning	i	avvikelsetyper	

12.1. Allmänt	

1. Avvikelsetyp är skilt från PCC-R och PSC.; även om det inte finns SAMPA-

tecken för att till exempel beskriva försvagning av /b/ eller /d/ så kan 

avvikelsetypen försvagning anges. 

2. Allmänt gäller att transkription och etikettering med avvikelsetyper inte behöver 

följas åt: ord som uttalas på ett talspråkligt förenklat sätt och alltså ger PCC-R-

fel men inte skulle ha upplevts som avvikande i en logopedisk bedömning får 

ingen avvikelsetyp tilldelad: 

a. Exempelvis: "de va gott". I detta fall tilldelas ”de” och "va" inte någon 

etikettering med avvikelsetyp (exempelvis utelämning av final 

konsonant).  

b. Inte heller ges avvikelsetyp för "med" och "vara" i frasen "jag ska va me".  

c. Inte heller uttalet av orden ”jag” och "inte" i frasen "det vet ja’nte” klassas 

som avvikande.  

d. Ett annat exempel är ordet "till" i frasen: "vi ska åka ti mormor". 

e. Ytterligare ett exempel är "dom" i frasen "nu gör'om det". 

f. Två ljud som ersätts av ett ljud betecknas inte multipel process utan med 

avvikelsetypen som skett i de fall båda förändringarna kan förklaras 

enkelt med en enda avvikelsetyp: exempelvis fonemen /rj/ i ordet "varg" 

som realiseras som /l/ i "vall". Avvikelsetypen betecknas som 

lateralisering i detta fall. I de fall där det inte enkelt går att förklara hur 

två ljud ersatts med ett, till exempel om "snäll" blivit "gäll" betecknas 

händelsen som en multipel process.  

4. Vokalförändring som påverkar vokalklangen innebär förändrat SAMPA-

tecken. Avvikelse i vokallängd markeras inte.  

5. I fall där det saknas SAMPA-tecken för de ljud barnen producerat skrivs 

närmsta möjliga tecken, till exempel kan [wi] transkriberas /u0*I/. 
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12.2. Angående	den	fonematiska	transkriptionen	till	SAMPA-tecken	och	det	

ortografiska	lagret	som	master	transcript	

1. Generellt gäller att den automatiskt genererade fonematiska transkriptionen inte 

ändras. Om barnets uttal inte överensstämmer med master transcript så 

transkriberas det som barnet säger, såsom det sägs, utan hänsyn till att det ger 

PCC-R-/PSC-fel.  

2. Ett exempel är en ortografisk transkription som lyder "lurade den", där barnet 

säger "lura' den". Det fonematiska lagret lämnas som det är i detta fall (och 

liknande), men i den fonematiska transkriptionen skrivs det som barnet säger. 

Barnet får alltså PCC-R-fel (och PSC-), men tilldelas inte avvikelsetyp.  

3. I fall där den fonematiska transkriptionen innebär hyperartikulation, till exempel 

"dålikt" för ordet dåligt, transkriberas det som barnet säger i transkriptionslagret 

och barnet kommer alltså få PCC-R-/PSC-fel, men tilldelas inte avvikelsetyp, 

liksom i exemplet ovan.  

4. Undantag görs för ord som i vissa fall saknas i den ortografiska transkriptionen, 

till exempel "i". I dessa fall utelämnas även "i" i den fonematiska 

transkriptionen.  

 

 

12.3. Indelning	i	avvikelsetyper	

12.3.1. Ställningstaganden	när	en	avvikelse	skulle	kunna	beskrivas	med	olika	

avvikelsetyper	

1. I de fall där det inte var tydligt om en avvikelse bäst beskrevs med en 

paradigmatisk eller en syntagmatisk process valdes den paradigmatiska. 

2. I vissa fall var det inte  entydigt hur beslut om avvikelsetyp ska baseras utifrån 

Nettelbladts (2007b) beskrivning. I vissa fall användes avvikelsetypen multipla 

processer (i enlighet med definitionen i Appendix 1), i andra fall görs andra 

bedömningar enligt nedan beskrivna riktlinjer: 

a. När både plats/sätt och ton förändras bortses det från på-/avtoning och 

endast plats eller sätt anges, exempelvis klassificeras /s/ -> /d/ som en 

klusilering.  
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b. Vissa ljud byter ofta både plats och sätt vad de än förändras till. Därför 

görs undantag för /j/, /r/, /l/ och nasaler. De beskrivs i första hand utifrån 

sätt. /r/ –> /d/ beskrivs alltså som klusilering, inte dentalisering.  

 

12.3.2. Ställningstaganden	vid	förenklingar	av	konsonantförbindelser		

Förenklingar av konsonantförbindelser har behandlats enligt följande exempel: 

• /skr/ –> /d/ = multipla processer 

• /skr/ –> /k/ = förenkling av konsonantförbindelse 

• /skr/ –> ersätts inte med något ljud = utelämning av final konsonant, alternativt 

utelämning av initial konsonant 

• /skr/ –> /skj/ = försvagning 

• /skr/ –> /str/ = dentalisering  

• /skr/ –> /g/ = multipla processer 

 


