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SAMMANFATTNING 

Bakgrund och syfte: Barns språkförmåga börjar utvecklas redan innan födseln och tal- 

och språkmiljön som omger barnet har visat sig vara viktig för hur hens språk kommer 

utvecklas. Från tidigare studier har det framkommit att kvinnor talar mer med små barn 

gällande antal ord jämfört med manliga vårdnadshavare. Denna studie var en del av det 

pågående projektet “Ord gör skillnad”, Karolinska Institutet. Syftet var att undersöka 

skillnaderna mellan manliga och kvinnliga vårdnadshavare gällande antal ord i närheten 

av yngre barn. Hypotesen byggd på tidigare studier var att kvinnor skulle tala betydligt 

mer med sina barn än vad män skulle göra. Ett annat syfte vara att undersöka om 

LENA-resultatet korrelerade med barnets expressiva ordförråd. Hypotesen var att barn 

som hade ett större expressivt ordförråd hade fler turtagningsmöjligheter i verbal 

kommunikation med sina vårdnadshavare. Studien var också ett steg i processen att 

validera LENA-metoden (Language ENvironment Analysis) på svenska, med fokus på 

vuxenord och barnyttranden. Metod: 13 deltagande familjer med barn i åldrarna 12-30 

månader genomförde en heldagsinspelning med LENA-metoden. Mjukvaran LENA 

V3.1.0 analyserar barns tal- och språkmiljö och kan ge information om antal vuxenord, 

barnyttranden och turtagningar. Estimerat antal talade vuxenord kan även separeras i 

ord från kvinnlig respektive manlig röst. Barnets expressiva ordförråd mättes med 

föräldraformuläret SE-CDI. För att validera LENA-metoden valdes stickprov ut från 

inspelningarna. Totalt 60 minuters inspelning från fyra deltagare (15 minuter per 

deltagare) transkriberades av testledarna för att sedan jämföras med LENA-

beräkningen. Resultat: Kvinnliga vårdnadshavare använde fler antal ord än manliga 

vårdnadshavare. Dock var könsskillnaderna mindre än vad som tidigare påvisats. Det 

fanns ett samband mellan större andel ord från män och fler turtagningar. Resultatet 

visade dock ingen statistiskt signifikant korrelation mellan expressivt ordförråd och 

antal turtagningar. Gällande validering förväntades bedömarnas transkriptioner stämma 

överens med LENA-resultatet, särskilt beträffande estimerat antal vuxenord. 

Interbedömarreliabiliteten mellan de tre  bedömarna bedömdes hög. 

Överensstämmelsen mellan testledarna och LENA:s estimeringar blev hög gällande 

barnyttranden och något lägre för vuxenord. Sammanfattningsvis stärker studiens 

resultat tidigare forskning att kvinnor talar mer i närheten av små barn jämfört med 

män, även om könsskillnaderna inte blev lika stora i aktuell studie. Mer forskning 

beträffande könsskillnader och barnriktat tal behövs för att belägga om resultatet har en 

extern validitet. Gällande validering hade LENA en hög överensstämmelse med 

mänskliga transkriptioner vid de inspelningar där ljudmiljön var god, vilket innebär att 

LENA kan vara ett bra verktyg för att kartlägga svenska barns tal- och språkmiljö både 

kliniskt och i forskningssammanhang. 

Nyckelord: Language ENvironment Analysis (LENA), språkutveckling, turtagningar, 

validering, taligenkänning, könsskillnader, genus 
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ABSTRACT 
The language ability starts to develop before birth and the language and speech 

environment of toddlers has been found to be of significant importance for the further 

development of language acquisition. Earlier studies have shown that female caregivers 

talk more with toddlers compared with male caregivers. This study is a part of the 

ongoing research project “Words make a difference”, Karolinska Institutet. The purpose 

was to investigate caregiver gender differences amongst Swedish caregivers regarding 

the number of adult words in the environment around toddlers. Another purpose was to 

contribute in validating the Language ENvironment Analysis (LENA) in Swedish. The 

software LENA V3.1.0 analyzes the language environment and provides information 

about the number of adult words, child utterances and conversational turns. Estimated 

adult words can separate female adult words from male adult words. The authors also 

wanted to see if the LENA-result correlated with the child’s expressive vocabulary 

which was measured with the parent formulary CDI. Thirteen toddlers in the age of 12 - 

30 months conducted an all-day recording with LENA. Random samples of the 

participants were chosen in order to validate the LENA-method. A total of 60 minutes 

of recordings was transcribed by the authors. The hypothesis that women talk more with 

toddlers was confirmed in this study, although the gender differences were less than in 

previous research. Male adult words showed a correlation with conversational turns. 

The result showed no significant correlation between expressive vocabulary and 

conversational turns. The human transcriptions were expected to conform with the 

LENA software especially regarding the number of adult words. The result showed that 

the conformity was high regarding the child utterances but somewhat lower regarding 

the adult words. In summary the study confirms the earlier research that female 

caregivers talk more to their toddlers compared with male caregivers, but the difference 

was not as large as shown in earlier research. Additional research about gender 

differences regarding adult talk and child directed speech is necessary to confirm this 

result. The result of the validation of LENA showed high conformity in a good audio 

environment. The LENA-method can be used as a useful tool to measure the listening 

and language environment in Sweden both in clinical and research contexts. Keywords: 

Language ENvironment Analysis (LENA), language acquisition, conversational turns, 

validation, automatic speech recognition, caregiver gende 
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1. Inledning  

Det finns olika föreställningar kring hur män och kvinnor samtalar. Använder män och 

kvinnor exempelvis olika typer av ord, och olika antal ord? Hur samtalar män respektive 

kvinnor med små barn? Mycket av den tidigare forskningen inom området har 

framförallt fokuserat på hur viktiga mödrar är för barnets språkutveckling. Men på 

senare tid har man börjat förstå att samtliga vårdnadshavare, även männen, har en viktig 

roll för exempelvis barns språkutveckling. 

 

Sverige omnämns ofta som ett av de mest jämställda länderna i världen. Att mäta 

jämställdhet är dock komplext och bör ses utifrån olika parametrar. Dessa kan till 

exempel vara lönenivå, andel kvinnor respektive män i maktpositioner men också hur 

ansvar inom familjen fördelas. 

 

“Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter inom alla områden i livet” (Jämställdhetsmyndigheten, 2019, första 

stycket). 

 

Utifrån definitionen bör således omsorgen av barn delas lika i ett jämställt samhälle. Ett 

möjligt mått att mäta hur mycket män och kvinnor ansvarar för omsorgen av sina barn 

kan vara att se hur stor andel av dagar med ersättning för vård av barn som tagits ut av 

kvinnor respektive män. Under 2018 tog svenska kvinnor ut 71 % respektive 62 % av 

dagarna med föräldrapenning respektive tillfällig föräldrapenning, medan motsvarande 

siffror för män var 29 % respektive 38 %. Historiskt finns en ökning av männens andel 

uttagna dagar (Statistiska Centralbyrån, 2019). Det är dock huvudsakligen kvinnor som 

är hemma för vård av barn. I en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig 

ekonomi beskrivs att lågutbildade par ofta har mindre möjlighet att dela ledighet för 

vård av barn på ett jämställt sätt på grund av ekonomiska faktorer (Expertgruppen för 

studier i offentlig ekonomi, 2015). 

 

En del av att ta ansvar för omsorgen av det yngre barnet och dess språkliga och 

allmänna utveckling är att vårdnadshavarna tillgodoser barnets behov av en rik 

språkmiljö. Forskning har visat att den språkmiljö som barn vistas i under de första 

levnadsåren är viktig för senare språkförmåga och grad av framgång i skolan (Suskind, 

2015). En viktig faktor för yngre barns språkutveckling är att vårdnadshavare anpassar 

sitt tal till barnet; så kallat Child Directed Speech (CDS). CDS används för att fånga 

barns uppmärksamhet och underlätta för dem att lära sig nya ord. CDS har också visat 

sig påverka hjärnans utveckling (UNICEF, 2018). En annan viktig påverkande faktor 

handlar om exponering av antal ord. Amerikansk forskning har visat att barn som växer 

upp i familjer med låg socioekonomisk status har fått höra 30 miljoner färre ord vid 

skolstart jämfört med jämnåriga barn som vuxit upp i familjer med hög socioekonomisk 

status (Hart & Risley, 1995).  

 

Den här magisteruppsatsen var en del av det pågående projektet ”Ord gör skillnad” som 

drivs av forskare på sektionen för hörselimplantat vid Karolinska Institutet. Det 

övergripande syftet med projektet är att undersöka lyssnings- och talspråksmiljön hos 

svenska barn i åldern 0 - 48 mån, med normal hörsel och hos barn med varierande 

hörselskador. I forskningsprogrammet ingår även en svensk validering av LENA-

metoden. LENA-metoden är en metod som används för att mäta hur talspråksmiljön ser 

ut hos yngre barn (LENA Research Foundation, 2019). 
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Den föreliggande studiens syfte var att undersöka hur kvinnliga respektive manliga 

vårdnadshavare pratade med sina barn i åldrarna 12 till 30 månader. Ett andra syfte var 

att undersöka om barnets expressiva ordförråd korrelerade med LENA-resultat och att 

genomföra en mindre validering av mätmetoden LENA på svenska. Utgångspunkten med 

studien var att medvetandegöra för mammor och pappor att de bär på lika stort ansvar för 

deras barns språkutveckling. Det finns genusskillnader i hur pappor respektive mammor 

kommunicerar med sina barn både gällande antal ord och typ av kommunikationssätt. 

Denna studie kan också vara viktig för yrkesverksamma logopeder för att de ska bli mer 

medvetna om betydelsen av att engagera samtliga vårdnadshavare i intervention. 

  

2. Bakgrund 

2.1. Språkbruk och genus 

Begreppet genus används som benämning på en social process där man tilldelar 

egenskaper till olika kön, till exempel manligt och maskulint respektive kvinnligt och 

feminint. Genus som konstruktion kan analyseras på flera olika nivåer, till exempel på 

individnivå (könsidentitet), organisations- och institutionsnivå (företag, politiska partier, 

medier och klasser), strukturell nivå (ekonomi, arbetsmarknad, politik och vetenskap) och 

relationsnivå (familj och parrelationer). Kön är ett begrepp som används på samma sätt. 

Kvinnors och mäns egenskaper har ofta beskrivits som motsatser (Nationalencyklopedin, 

2019). Nationalencyklopedins (2019, första stycket) förklaring av begreppet genus:   

“Ett begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och 

teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och 

handlingar som sammantagna formar människors sociala kön”. 

 

2.2. Föreställningar om kvinnors och mäns tal 

Det finns vissa traditionella föreställningar om hur kvinnor respektive män samtalar. 

Edlund, Erson och Milles (2007) beskriver att kvinnlig respektive manlig samtalsstil ofta 

har presenterats som motsatser. Det som utmärker kvinnors samtalsstil är närhet och 

skapande av samhörighet i samtalsämnena och till samtalspartnern. Samtalen rör sig ofta 

inom privat sfär och handlar ofta om att vara stödjande. Mäns samtalsstil tycks utmärka 

sig med att de har mer distans till både samtalsämnet och samtalspartnern. Den sägs vara 

mer föreläsande och mer anpassad för en offentlig miljö. Edlund et al, (2007) betonar 

dock att det kan vara problematiskt att beskriva kvinnor och mäns samtalsstilar så åtskilda 

då grupperna inte är homogena och samtalsstil kan variera beroende på till exempel vilken 

miljö personen befinner sig i. 

Nordenstam (2003) har gjort flera samtalsanalyser där hon fokuserade på vad som 

utmärkte det kvinnliga talet. Samtalsstilen utmärktes med bland annat fler uppbackningar 

av den talare som hade ordet, kortare repliker och snabbare ämnesväxlingar jämfört med 

den manliga samtalsstilen. Kvinnor tycks samarbeta och engagera sig mer i samtalen 

jämfört med män som till exempel pratar en åt gången och ibland trevar sig fram 

(Nordenstam, 2003). Kvinnor använder sig av fler minimala responser som “ja”, “jaha”, 

ger fler komplimanger och anpassar sitt språk mer. De använder ofta utfyllnadsord som 

“jag tror”, “kanske” och “eventuellt” när de vill framföra sin åsikt. Mäns språk 



  

 

5 

karaktäriseras av fler svordomar och samtalsämnena är ofta allmänna snarare än 

personliga (Coates, 2004). 

 

2.3. Genusskillnader vid kommunikation med barn 

Det finns skillnader kring hur kvinnliga och manliga vårdnadshavare kommunicerar 

med sina små barn, både gällande antal ord och antal turtagningar Pancsofar & Vernon-

Feagans 2006). Tidigare studier har visat att det är kvinnor som står för mest antal 

talade ord mätt med analysverktyget LENA (se rubrik 4.1.) och antal turtagningar med 

små barn.  I en svensk studie gjord av Nilsson (2018), där barnen var 0–48 månader 

(n=40) kunde man se att kvinnor stod för 71 % av de talade orden som barn fick höra 

under en heldag medan de svenska männen stod för 29 %. Medelvärdet för antal 

kvinnoord/timme var 954 ord och mansord/timme var 339 ord. I några av fallen stod 

männen för fler ord än kvinnorna och då var skillnaden mellan antal talade ord under en 

dag mer jämlik (mellan 50–70 %). Det fanns en svag tendens till att manliga 

vårdnadshavarna som hade en högre utbildningsnivå talade lite mer i närheten av flickor 

jämfört med pojkar. Liknande resultat återfanns i en norsk studie av Melsom 

Kristensen, Fallet Sundby, Nayeli Hange & Löfkvist (2019). Barn (n=17) i åldern 18–56 

månader deltog. Medelvärdet för kvinnliga vårdnadshavare var 831 ord/timme och för 

manliga vårdnadshavare var medelvärdet 552 ord/timme. Kvinnorna i gruppen var 

generellt högutbildade och det var endast tre kvinnliga deltagare som inte hade 

genomfört minst 3-årig utbildning inom högskola/universitet. Männen i gruppen hade 

något lägre utbildningsnivå; åtta av dem hade endast genomfört gymnasial utbildning 

och nio av dem hade genomfört minst 3-årig utbildning inom högskola/universitet. 

Liknande resultat presenterades även i en amerikansk studie som undersökte vuxnas 

talmängd med spädbarn som visade att kvinnliga vårdnadshavare pratade tre gånger mer 

med sina barn jämfört med manliga vårdnadshavare (figur 1) (Johnson, Caskey, Rand, 

Tucker, & Vohr, 2014). Deltagarna instruerades att spela in minst 12 timmar med 

LENA-apparatur. I studien deltog 33 barn och tre inspelningar genomfördes för varje 

barn. Den första inspelningen gjordes när barnet var nyfött och de resterande 

inspelningarna gjordes i hemmiljö när barnet var 1 månad gammal respektive 7 månader 

gammal. Antal vuxenord minskade ju äldre barnen blev och Johnson et al, (2014) 

förklarar det genom att tal på avstånd ökade. Vårdnadshavarna visade även en tendens 

att språkligt interagera mer med döttrar jämfört med söner. 

 

Man har även funnit en skillnad gällande hur kvinnliga och manliga vårdnadshavare 

samtalar med små barn (Pancsofar & Vernon-Feagans 2006). Män använder generellt 

färre verbala yttranden och variationen på ordanvändning är mindre. Män tycks även 

använda färre och kortare turtagningar som innehåller färre ord jämfört med kvinnor 

(Pancsofar & Vernon-Feagans 2006). Vid studier av hur pappor interagerar och leker 

med små barn har man sett att ju mer pappan bad barnet att förklara eller repetera vad 

som just sagts (till exempel ”Huh? What did you say?”) desto större expressivt 

ordförråd och varierande språk hade barnet under leken. I leken använde pappor främst 

ospecifika uppmaningar i samtal med barnet (Leech, Salo, Rowe & Cabrera 2013).  
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Figur 1. Antal vuxenord/timme när barnet är nyfött, 1 månad och 7 månader, kvinnor 

respektive män (Johnson et al., 2014). 

 

2.4. Barnriktat tal 

Kommunikationen mellan barn och vuxna ser annorlunda ut än vuxna emellan. Vuxna 

anpassar sin kommunikation med barn genom att använda barnriktat tal (Håkansson, 

2014). Kuhl et al. (1997) genomförde en studie om hur mödrar anpassar fonetiska 

egenskaper när de kommunicerar med sina små barn. I projektet deltog svensk-, rysk-, 

och amerikansk engelsktalande mödrar. Resultatet visade att mödrar, oavsett språk, 

använder betydligt flera vokaler när de pratar med sina barn jämfört när de pratar med 

andra vuxna. En annan studie gjord av Grieser & Kuhl (1988) visade att även 

prosodiska egenskaper förändras. Mödrarna använde då långsammare taltempo med 

längre pauser, högre tonläge och överdriven intonation (Grieser & Kuhl, 1988). I CDS 

används även kortare fraser, mindre ordvariation, många upprepningar, fler substantiv 

och att färre pronomen. Sättet att prata med barn förändras och anpassas successivt med 

deras ålder. Föräldrar använder inte samma slags CDS med en ettåring jämfört med en 

tvååring (Håkansson, 2014). Det verkar som att CDS behövs för att fånga barnets 

intresse, uttrycka känslor, skapa social interaktion och underlätta språkutveckling 

(Suskind, 2015). Tidigare forskning har visat att det är främst mammor som engagerar 

sig i CDS, som anses ha en stor påverkan på hjärnans utveckling under de första åren i 

barnets liv (UNICEF, 2018). UNICEF och H&M Foundation har under senare år 

lanserat en interaktiv kurs för att engagera pappor att använda mer CDS i 

kommunikation med sina nyfödda barn (UNICEF, 2018). Det är oklart hur stor 

genomslagskraft den har fått hittills. 

 

2.5. Språkutveckling hos barn 

Barnets språkliga och kommunikativa förmåga börjar utvecklas redan innan födseln. 

Tidigt under sitt första levnadsår visar barnet kommunikativ avsikt och vill vara med i 

samspel. Dock har barnet inte ännu de verktyg som vi vuxna använder för 

kommunikation; språket. Hur ska hen göra? Barnet hittar då andra, icke-verbala sätt för 

att kommunicera med sin omgivning. Hen pekar, vinkar hej och hejdå, ljudar på olika 
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sätt och söker vuxnas uppmärksamhet med rösten och blicken. Vuxna tolkar barns 

ljudande, blickriktningar och gester som kommunikativa handlingar och försöker bjuda 

in till samspel. Dessa kommunikativa handlingar är grunden till barns språkutveckling 

(Carroll, 2008). 

 

Att kunna rikta sin uppmärksamhet till ett föremål eller händelse tillsammans med en 

vuxen anses spela en stor roll för barnets språk- och kommunikationsutveckling. Detta 

fenomen kallas för delad uppmärksamhet/joint attention. Genom att använda delad 

uppmärksamhet med ögonkontakt, simultant visad reaktion eller pekningar signalerar 

barnet sina kommunikativa intentioner till sin omgivning. En successiv användning av 

delad uppmärksamhet har visat sig öka barnets kommunikativa kompetens, vilken i sin 

tur gynnar språkutvecklingen (Hoff & Naigle, 2002; Dahlgren, 2007). 

 

Språket är ett komplext fenomen och består av flera byggstenar. Flera olika språkliga 

domäner behöver samspela med varandra för att språk och kommunikation ska fungera. 

De språkliga domänerna som anses vara viktiga för språkanvändning är fonologi, 

grammatik, semantik, pragmatik och ordförråd. Den fonologiska utvecklingen är viktig 

för att barn ska kunna använda det egna språkets ljudsystem. Grammatiken behövs för 

att kunna prata i nu- och dåtid, använda olika böjningsformer och ordklasser, bygga 

meningar och använda korrekt ordföljd. Semantik är viktig för ordens betydelse och ger 

barnet möjlighet att använda ord och begrepp i korrekta sammanhang. Pragmatiken 

behövs för att vi ska kunna samspela med vår omgivning. Samspelet lyckas när 

samtalspartners kan turas om, hålla sig till ämnet, och tolka mellan rader. Pragmatiken 

utvecklas ju mer språklig erfarenhet ett barn får. Innan ett barn behärskar denna nivå 

behövs många interaktionserfarenheter och kognitiv mognad. Ordförrådet är ändå en av 

de viktigaste komponenterna i vårt språk. De första talade orden signalerar starten av 

ordexplosionen. Vid ca 18 - 24 månaders ålder är perioden då barnet lär sig ett stort 

antal ord under kort tid. Barnet tillägnar sig fler och fler ord med tiden och bygger 

successivt sitt eget ordförråd (Ahlsén & Nettelbladt, 2008). 

 

2.5.1. Turtagningar och hjärnans utveckling 

De barn som har haft en omgivning med många ord och framförallt ett högre antal 

turtagningar från tidig ålder, och i synnerhet under perioden 18–24 månader, har visat 

sig utveckla en starkare språklig förmåga över tid (Gilkerson et al., 2018). Turtagningar 

kan ske icke-verbalt eller verbalt och är en viktig del av barnets språkutveckling. En 

verbal turtagning definieras som ett utbyte av yttranden där exempelvis antingen barnet 

eller en vuxen initierar en turtagning och den andra besvarar denna inom en sekvens av 

5 sekunder (LENA Research Foundation, 2019). 

 

Till skillnad från andra organ är hjärnan hos ett nyfött barn inte färdigutvecklad vid 

födseln. Hjärnans utveckling påverkas mycket av yttre faktorer. Ju mer språkstimulans 

barn får från sin omgivning desto starkare blir kopplingarna mellan synapserna 

(Wasserman, 2007). För att barnets hjärna ska utvecklas behövs en effektiv interaktion 

med vårdnadshavarna. Den språkliga stimulans som barn får, både kvalitativt; 

komplexiteten på ord/meningar, och kvantitativt; antal ord och turtagningar, avgör hur 

hjärnan kommer att utvecklas tillsammans med barnets grundförutsättningar (Suskind, 

2015). 

 

Romeo et al. (2018) genomförde en studie om sambandet mellan neurala mekanismer 

och språk- och kognitiva förmågor hos barn i 4 till 6 årsåldern med normal hörsel och 
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typisk utveckling. I studien deltog 36 familjer med olika socioekonomisk status (SES). 

Syftet med studien var att ta reda på vilken typ av kommunikation som gav bäst effekt 

på hjärnans utveckling och barnets språkförmåga. Resultat av forskningen visade att det 

viktigaste inte var hur mycket föräldrar pratade i närheten av sina barn, utan att det 

primärt handlade om hur mycket de pratade med sina barn; antal verbala turtagningar. 

Språkutveckling ur ett neurologiskt perspektiv handlar inte bara om att “mata” barnets 

hjärna med språk utan framförallt om att bygga konversationen på ömsesidiga 

turtagningar. Det är just flera antal turtagningsmöjligheter som visat sig bidra mest till 

hjärnans utveckling och barnets språkförmåga. Turtagningen gör att Brocas område 

aktiveras. Tidigare forskning har visat att Brocas område har en avgörande roll för språk 

och kognitiv utveckling (Novick, Trueswell, & Thompson‐Schill, 2010). Romeo et al. 

(2018) kom också fram till att antal turtagningar har en liknande påverkan på små barns 

hjärnor oavsett familjens SES eller föräldrarnas IQ-nivå.  

 

2.5.2. Miljöfaktorer som kan påverka språkutvecklingen 

2.5.2.1 Socioekonomisk status 

Socioekonomisk status (SES) är ett samlingsbegrepp som används för att klassificera 

socioekonomiska förhållanden i samhället. Utbildningsnivå, inkomst, bostad och 

bostadsområde är några av de parametrar som avgör vilken SES någon tillhör (Ronfani 

et al., 2015). Enligt Statistiska centralbyrån klassas 28 % av den svenska befolkningen 

(25–64 år) som högutbildade, det vill säga att de har läst en utbildning på tre eller fler år 

efter gymnasiet. 11 % klassas som lågutbildade vilket innebär att de inte läst vidare efter 

grund- eller folkskola. I Sverige ökar andelen högutbildade samtidigt som andelen 

lågutbildade minskar över tid. Kvinnor har generellt en högre utbildningsnivå än män 

(Statistiska centralbyrån, 2019). 

 

Vårdnadshavarnas SES är en aspekt som anses påverka barns språkutveckling. Tidigare 

forskning visar att föräldrar med hög SES pratar mer med sina barn jämfört med 

föräldrar med låg SES (Hart & Risley, 1995). Det innebär att barn i familjer med låg 

SES generellt sett exponeras för färre språkliga yttranden. Det finns förmodligen inte ett 

direkt samband med lägre ekonomiskt kapital utan tros snarare handla om lägre insikt 

och kunskap kring föräldrarnas betydelse för barnets språkutveckling. Överlag har det 

uppskattats att barn som växt upp i familjer med hög SES vid skolstarten har exponerats 

för upp till 30 miljoner fler ord än barn som växt upp i familjer med låg SES. Det har 

visat sig att föräldrar med hög SES använder mer språkstimulerande strategier, lyssnar 

in barnets initiativ, skapar flera interaktioner och använder färre direktiv (Hart & Risley, 

1995). 

 

Barn som får höra fler ord och får en större språklig input får bland annat större 

ordförråd och processar lexikala enheter snabbare än barn som får höra lägre antal ord 

(Huttenlocher, Haight, Bryk, Seltzer, Lyons, 1991). Barn som får höra fler ord får också 

bättre resultat i skolan. Enligt Hart & Risley (1995) är det de barn som vid fyra års ålder 

har hört flest ord som presterar bäst utbildningsmässigt som nioåringar. Vidare har man 

även sett att det generellt sett är dessa barn som senare studerar vidare på en högre 

akademisk nivå (Suskind, 2015). 

 

Topping, Dekhinet & Zeedyk (2013) uppger att både kvantitet och kvalitet av ord skiljer 

mellan föräldrar med olika SES. Mödrar med hög SES använder på gruppnivå ett rikare 

ordförråd, bidrar mer i samtalet, ställer fler frågor och utvecklar ämnet vidare mer än 

mödrar med låg SES. I tidigare forskning har man även sett att utbildningsnivån hos 
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föräldrar påverkar deras inställning till jämställdhet. Högutbildade par är mer jämställda 

än lågutbildade (Kingston, Hubbard, Lapp, Schroeder & Wilson, 2003).  

 
2.5.2.2 Flerspråkighet 

Flerspråkiga barn, det vill säga barn med två eller fler språk i omgivningen, går igenom 

samma utvecklingssteg som enspråkiga barn. Flerspråkiga barn börjar tala vid ungefär 1 

års ålder, precis som enspråkiga barn, dock kan den lexikala utvecklingen ta något 

längre tid då de behöver kunna vanliga ord på båda språken. Liknande faktorer som till 

exempel antal ord i omgivning, turtagningar, och SES spelar roll för hur den språkliga 

förmågan kommer att utvecklas. Det finns olika faktorer som kan påverka hur 

kompetent barnet blir på dess olika språk. Till exempel exponering av de olika språken, 

och hur komplex den språkliga miljön är och åldern då barnet möter sitt andra språk 

(Salameh & Nettelbladt, 2018). 

 
2.5.2.3 Skärmtid 

I dagens moderna samhälle spenderar både vuxna och barn allt mer tid vid olika former 

av elektroniska monitorer så som dator, surfplatta, mobiltelefon och TV. Vi använder 

skärmar både direkt och indirekt i vårt vardagliga liv. Det är vida omstritt i samhället 

huruvida små barn bör ha skärmtid och i så fall hur mycket. Det finns idag många 

språkstimulerande och pedagogiska applikationer och program. Kuhl (2014) beskriver 

att för att utvinna positiva språkliga effekter av skärmtid hos små barn bör det finnas en 

social interaktion mellan till exempel förälder och barn i samband med användandet. 

Detta då man sett att det är viktigt för språkutvecklingen med ett socialt samspel med 

verbala turtagningar. Suskind (2015) menar att ett högre antal turtagningar bidrar 

generellt till en bättre språkutveckling. Det man vill undvika är således färre antal 

turtagningar och sämre kvalitet på samtalet i samband med mer passiv skärmtid. 

 

2.6.  Konklusion av bakgrund 

Ett barns språkutveckling påverkas till stor del av olika omgivningsfaktorer. Vuxna i 

barnets närhet spelar en viktig roll för att gynna den språkliga progressen och den 

viktigaste delen av språkstimulansen handlar om att kommunicera med barnet och 

stödja barnets egna initiativ till verbal dialog. Mängden och kvaliteten av social och 

språklig interaktion påverkas av olika faktorer som exempelvis SES och mängden 

skärmtid. 

 

Sverige anses vara ett jämställt land där vårdnadshavare tar ett allt mer jämlikt ansvar 

för omsorg av yngre barn. Man vet dock inte om den ökade graden av jämlikhet också 

innebär att svenska vårdnadshavare tar ett mer jämlikt ansvar för barnets 

språkutveckling gällande antal talade vuxenord kring barnet. Det finns endast ett fåtal 

svenska studier där man jämför kvinnliga och manliga vårdnadshavare och hur de 

kommunicerar med sina barn. Det är därför intressant att studera detta område för att se 

om svenska vårdnadshavare även tar ett jämlikt ansvar för sina barns tal- och 

språkutveckling.  Yrkesverksamma logopeder i Sverige kan ha stor nytta av att veta mer 

om hur manliga respektive kvinnliga vårdnadshavare samtalar med sina barn. Detta för 

att kunna engagera samtliga vårdnadshavare i intervention och för att barnen ska få så 

många turtagningsmöjligheter som möjligt, oavsett vem som tar mest ansvar, eller till 

exempel är föräldraledig. Det är framförallt viktigt för de barn som har en försenad eller 

avvikande språkutveckling. Det är viktigt att vårdnadshavare, oavsett kön, får kunskap 

om sin viktiga roll i barnets språkutveckling och hur de genom att interagera med barnet 

kan bidra till att barnet får en starkare språklig förmåga. 
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3. Syfte 

Studien var en del av det pågående forskningsprojektet “Ord gör skillnad” på 

Karolinska Institutet, där syftet är att undersöka lyssnings- och talspråksmiljön hos 

normalhörande barn och barn med hörselnedsättning i åldrarna 0–48 månader. Projektet 

arbetar med validering av LENA-metoden i Sverige. Arbetsgruppen består av forskare 

och kliniker inom främst logopedi och specialpedagogik. I projektet ingår också kurator, 

läkare och audionomer. Projektet innefattar familjer som har barn med 

hörselnedsättning/dövhet och normalhörande barn i åldern 0 till 48 månader (personlig 

kommunikation, U Löfkvist, 19-05-27). 

 

Syftet med den aktuella studien var att undersöka lyssnings- och talspråksmiljön hos 

normalhörande barn i åldern 12–30 månader samt att samtidigt göra en mindre 

validering av mätinstrumentet LENA. 

 

3.1.  Frågeställningar 

Våra frågeställningar var 

1.   Finns det en skillnad mellan manliga respektive kvinnliga 

vårdnadshavare beträffande hur många ord som används i närheten av 

yngre barn, mätt med LENA? 

2.   Korrelerar LENA-resultatet med barnets expressiva ordförråd? 

  

3.2. Förväntade resultat 

Utifrån tidigare forskning inom området tror vi att resultatet av vårt arbete kommer visa 

att: 

1.  Svenska kvinnor pratar mer med deltagande barn än svenska manliga 

vårdnadshavare, både gällande kvantitet (fler antal ord) och kvalitet (fler 

turtagningar). 

2.  Barn som har större ordförråd får fler turtagningsmöjligheter i kommunikation 

med sina vårdnadshavare. 

3.  De mänskliga transkriptionerna stämmer väl med LENA-resultatet, speciellt 

antal vuxenord som bör vara lättare att identifiera jämfört med små barns 

yttranden (Nilsson, 2018). 
  

4. Metod  

4.1. LENA - en stegräknare  

Language ENvironment Analysis (LENA) är en metod för att mäta och analysera den 

naturliga tal- och språkmiljön hos små barn. LENA har beskrivits som en “stegräknare 

för ord” (LENA Research Foundation, 2019).  Detta kan förklaras med att genom analys 

av insamlade data kan ett flertal aspekter av den verbala kommunikationen kvantifieras.  
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LENA-teknologin är utvecklad av LENA Research Foundation och är avsedd att 

användas både i forskning och i språklig behandling för rådgivning till föräldrar. 

Utmärkande för LENA är att inspelning sker i barnets vardagsmiljö och under en längre 

tid (12–16 timmar), vilket ska ge en tillförlitlig bild av talspråksmiljön. Med hjälp av 

LENA kan alltså barnets kommunikativa utveckling, vårdnadshavarnas deltagande och 

hur mycket skärmtid som barnet har under en dag beskrivas (LENA Research 

Foundation, 2019).  

 Vad kan mätas med LENA? 

·        Antal yttranden av barn 

·        Antal vuxenord  

·        Antal turtagningar 

  

Ytterligare uppgifter om ljudmiljön kan utläsas via en Interpreted Time Segments (ITS)-

fil. Den kan segmentera om det är en vuxen kvinna (FAN) eller vuxen man (MAN) som 

talar samt hur många ord de använder under inspelningstiden. Den kan visa andelen 

brus eller buller av bakgrundsljud av till exempel en diskmaskin, men också andel 

skärmtid, det vill säga elektroniska ljud från till exempel dator, surfplatta eller 

mobiltelefon. LENA kan skilja mellan barnet som bär inspelningsdosan och andra barn i 

omgivningen. Utöver detta kan även överlappande tal och andelen tystnad utläsas (Xu, 

Yapanel, Gray & Baer, 2008). Programvaran mäter också andel tid som 

kommunikationen sker/inte sker på ett meningsfullt avstånd (inom ca 1,8 meter från 

barnet för att barnet ska uppfatta det som sägs) (Gilkerson et al., 2018). 

 

Inspelning av data sker via en inspelningsdosa, Digital Language Processor (DLP), som 

placeras i ett särskilt klädesplagg som barnet bär under en hel dag (se figur 2). Dosan 

registrerar all verbal kommunikation i närheten av barnet. Vid till exempel sömn eller 

bad placeras dosan nära barnet för att inspelningen ska kunna fortgå. Efter avslutad 

inspelning överförs data till en dator med mjukvaran V3.1.0 installerad. Med hjälp av 

V3.1.0 segmenteras data till olika språkliga värden (se figur 3). 

  

Figur 2. Inspelningsdosan DLP och västen som barnet bär under inspelningsdagen. 
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Figur 3. Skärmdump från LENA V3.1.0. illustration över hur data kan hämtas från 

programmet med grafer över lyssningsmiljön (brus= rosa, skärmtid= gult, tystnad= 

grått, tal på meningsfullt avstånd= ljusblått, tal på distans= mörblått), antal 

barnyttranden (gröna staplar), turtagningar (blå staplar) och vuxenord (lila staplar), 

timme för timme under en inspelningsdag.  

4.1.1. Automatic Vocalisation Assessment (AVA)  

Via algoritmer i LENA software (V3.1.0) kan barnets expressiva och spontana språkliga 

nivå kartläggas genom ett AVA-score. Detta sker genom kategorisering och 

kvantifiering av barnets vokal- och konsonantljud (Richards, Gilkerson, Paul & Xu, 

2008). AVA är utvecklat för LENA-metoden för åldrarna 2–48 månader. AVA- score 

har en hög reliabilitet och validitet och kan jämföras med amerikanska kliniska 

språktester vid bedömning av expressiv förmåga (LENA Research Foundation, 2019). 

 

4.1.2. Developmental Snapshot (DS) 

Developmental Snapshot (bilaga 1) är ett översatt LENA-formulär från engelska till 

svenska som bedömer barnets impressiva och expressiva språknivå. Det används som 

komplement till LENA-inspelningar för att få en uppfattning om barnets generella 

språkförmåga i samband med inspelningstillfället. Svarsalternativen är “Ja” eller “Inte 

ännu” och svårighetsgraden på frågorna följer barnets utvecklingsgång (Gilkerson & 

Richards, 2008). 
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4.2. Swedish Early Communicative Development Inventories (SE-CDI)  

Swedish Early Communicative Development Inventories (SE-CDI) är den svenska 

versionen av MacArthurs föräldraformulär Communicative Development Inventories 

(CDI) som har utvecklats i USA (Eriksson & Berglund, 1999, 2000). Det finns två delar 

i SE-CDI. SE-CDI 1 (bilaga 2) är avsett för barn i åldern 8–16 månader där man 

behandlar ord och gester. SE-CDI 2 (bilaga 3) är avsett för barn i åldern 16–30 månader 

och behandlar ord och satser. Båda formulären användes i studien då både yngre och 

äldre barn deltog. 

 

4.3. Validering på andra språk 

LENA-metoden är sedan tidigare validerad på amerikansk engelska, kanadensisk 

engelska, spanska, mandarin, franska, koreanska, holländska, vietnamesiska och norska 

(tabell 1). 

 
Tabell 1. Validering av LENA på andra språk där r= korrelationen mellan mänskliga bedömare och 

LENA:s estimeringar. AWC= Adult Word Count, CWC= Child Word Count, CTC= Conversational Turn 

Count..  

 
 

4.4. LENA i Sverige 

Traditionellt har det varit svårt att fånga ett barns naturliga språkmiljö genom 

inspelningar. LENA är en metod som ger möjlighet att göra heldagsinspelningar i 

hemmiljö, i barnets naturliga språkliga sammanhang, utan att forskare eller kliniker är 

närvarande (LENA Research Foundation, 2019). 

Inom ”Ord gör skillnad”-projektet finns sedan tidigare tre magisterarbeten från Uppsala 

universitet samt en masterstudie från Göteborgs universitet. Syftet med övriga 

Språk Författare År r Likelihood ratio

Amerikansk 

engelska

Xu, D., Yapanel, U., Gray, S. 2009 AWC 0,92 AWC 82 %               

CWC 76 %

Amerikansk 

engelska

Gilkerson, J. & Richards, J.A 2009 AWC 88 %              

CWC 91 %

Kanadensisk 

engelska

VanDam, M., & Silbert, N. H. 2013 AWC 70 %

Spanska Weislander, A. & Fernald, A. 2013 AWC 0,80

Mandarin Gilkerson, J. Zhang, Y. Xu, D. et 

al.

2015 AWC 73 %               

CWC 72 %

Franska Canault, M. Le Normand, M. et 

al.

2015 AWC 0,64             

CWC 0,71

Koreanska Pae, S., Yoon, H., Seol, A., 

Gilkerson, J., Richards, J. A., 

Ma, L., & Topping, K.

2015 AWC 0,72

Holländska Busch, T., Sangen, A., 

Vanpoucke, F., Wieringen, A. 

2017 AWC 0,87 

CWC 0,77 

CTC 0,52

Vietnamesiska Ganek, H., V., Eriks-Brophy, A. 2018 CTC 0,70

Norska Kristensen Melsom, N. 2019 AWC 78 % 

CWC 51 %
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magisteruppsatser var att undersöka den tidiga lyssnings- och talspråksmiljön hos barn i 

åldern 12 till 30 månader. Påverkan av socioekonomisk status (SES) på barns 

ordförrådsutveckling var dessutom i fokus i alla tre uppsatserna (Nilsson & Olsson, 

2015; Jonsson Lif & Pettersson, 2016; Mosten & Stenberg, 2017). Masterstudien från 

Göteborgs Universitet undersökte om det fanns någon skillnad mellan hur mycket män 

och kvinnor pratade i närheten av sina barn. Den undersökte också hur mycket skärmtid 

barnen hade under en dag. Studien jämförde även skillnader och likheter mellan barn 

med normal hörsel och barn med en hörselnedsättning (Nilsson, 2018). Det finns en 

ytterligare svensk rapport där man har undersökt om svenska vuxenord visar en 

likvärdig reliabilitet med LENA-estimeringar, som i valideringsstudierna gällande 

mandarin och franska. Resultat av studien visade att antal vuxenord beräknade av 

författarna korrelerade med LENA:s estimeringar (r= 0.67) (Schwarz, et al., 2017). 

 

4.4.1. Resultat av tidigare magisteruppsatser  

Nilsson och Olsson (2015) använde LENA-metoden för att undersöka korrelationen 

mellan antal barnyttrande, turtagningar och vuxenord hos tolv svenska barn i åldrarna 

18–25 månader och deras familjer. Resultatet visade starkare korrelation mellan 

turtagning och barnyttrande, vilket stärkte studiens hypotes. Studiens resultat tydde 

också på ett starkt samband mellan antal vuxenord och barnets expressiva ordförråd 

(mätt med föräldraformuläret SE-CDI).  

  

Jonsson och Pettersson (2016) genomförde en liknande studie som Nilsson och Olsson 

(2015) med samma metod och variabler. Resultatet av deras studie ställdes i jämförelse 

med resultat av Nilsson och Olsson (2015). Tio enspråkiga barn med svenska som 

modersmål i åldrarna 18–30 månader deltog i studien. Resultat av studien tydde på en 

stark korrelation mellan antal turtagningar och barnyttrande, vilket stärkte den tidigare 

studiens resultat. 

  

Mosten och Stenberg (2017) undersökte lyssnings-och talspråksmiljön hos tio barn med 

svensktalande föräldrar i åldrarna 18–25 månader. Resultatet visade ingen signifikant 

korrelation mellan turtagningar och barnyttrande samt mellan vuxenord och 

barnyttrande. Den visade dock ett starkt samband mellan vuxenord och turtagningar. 

Studien undersökte också samband mellan antal vuxenord, turtagningar, barnyttranden 

och expressivt ordförråd (med föräldraformuläret SE-CDI) i förhållande till föräldrarnas 

utbildningsnivå. Resultatet visade samband mellan högre utbildningsnivå hos 

mammorna och antal turtagningar.  

 

Sammanfattningsvis har man i två studier (Nilsson & Olsson, 2015; Jonsson & 

Pettersson, 2016) sett att barnyttranden och antal turtagningar korrelerar. I Mosten och 

Stenbergs (2017) magisteruppsats har man sett att antal vuxenord och turtagningar 

korrelerar. Sammantaget verkar det som att när barnyttranden och vuxenord ökar så 

ökar antalet turtagningar. Även utbildningsnivå, främst hos mamman, påverkar 

mängden turtagningsmöjligheter som barnet får. Samtliga uppsatser genomförde en 

mindre validering av LENA på svenska, se tabell 2. 

 
Tabell 2. Valideringsresultat av tidigare magisterstudier med procentuellt mått och 

standardavvikelse (SD) på interbedömarreliabilitet mellan författarna samt likelihood ratio 

mellan författarna och LENA:s beräkngar. AWC=Adult Word Count, CWC=Child Word Count. 

n = antal transkriberade inspelningar.  
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4.5. Procedur 

4.5.1. Rekrytering 

Inklusionskriterier var normalhörande, typiskt utvecklade barn utan känd neurologiskt 

relaterad diagnos som till exempel språkstörning i åldern 12–30 månader vid 

inspelningstillfället. Minst en av föräldrarna skulle prata svenska i hemmet för att 

författarna ska kunna validera LENA-metoden. Cirka 30 % av antalet deltagare behövde 

inte prata svenska i hemmet utan där kunde en analys av LENA-resultatet ske utifrån 

genus i relation till resultat på ordförrådstest. Målsättningen var att rekrytera 20 

deltagare till studien. 

  

Författarna försökte rekrytera familjer från olika stadsdelar i Uppsala kommun med 

omnejd. Syftet var att få en så heterogen grupp som möjligt som speglade olika 

socioekonomiska grupper i samhället. Deltagarna informerades om projekt via anslag 

(bilaga 4) med kort information om projektet. Anslagen sattes upp på offentliga 

anslagstavlor, bibliotek, universitetscampus, förskolor och öppna förskolor i Uppsala. 

Rekrytering skedde även via Facebook där en sida för projektet skapades. En anställd på 

logopedprogrammet vid Uppsala Universitet skickade ut information kring studien till 

sitt nätverk. Författarna till projektet tog kontakt med tänkbara familjer i sina egna 

nätverk. Kortare föredrag hölls på öppna förskolor i Uppsala om projektet. 

Informationen innehöll en mailadress och intresserade familjer fick kontakta författarna 

via mail. De intresserade som hörde av sig fick mer utförlig information via mail (bilaga 

5) om studiens inklusions- och exklusionskriterier, procedur och kort information kring 

hur datamaterialet sparas. Det innehöll även information om projektet “Ord gör 

skillnad” och mätmetoden LENA (LENA Research Foundation, 2019).  

  

Familjerna informerades om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas närhelst de 

ville utan att de behövde ange orsak. Mailet avslutades med kontaktuppgifter till 

författarna och projektansvarig, Ulrika Löfkvist. De familjer som angav fortsatt intresse 

för att delta i studien blev kontaktade via mail eller telefon för att bestämma tid för ett 

möte.  
  

4.5.2. Möte med deltagande familjer 

Vid datainsamling för första deltagaren medverkade samtliga tre testledare för att säkra 

att frågor och instruktioner gavs på ett enhetligt sätt. Vid resterande möten deltog en 

testledare per tillfälle. Mötet inleddes med en kort beskrivning av projektet och sedan 

ombads föräldrarna att skriva under blanketten för informerat samtycke (bilaga 6). 

Därefter delades “Ord gör skillnad - föräldraformulär” (bilaga 7) ut för insamling av 

uppgifter av demografisk karaktär, vilka bland annat handlade om föräldrarnas 

utbildningsnivå, fördelning av föräldraledighet och föräldrarnas könstillhörighet. 

Föräldrarna fick fylla i den på egen hand. Nästa steg var att föräldrarna fick besvara 

Författare År n Interbedömarreliabilitet SD Likelihood ratio SD 

Nilsson, C. & Olsson, L. 2015 4 AWC 96 % AWC 4 % AWC 75 % AWC 11 %

CWC 89 % CWC 8 % CWC 80 % CWC 18 %

Jonsson Lif, J. & Pettersson, E. 2016 3 AWC 93 % AWC 5 % AWC 76 % AWC 17 %

CWC 93 % CWC 5 % CWC 76 % CWC 14 %

Mosten, L., & Stenberg, E. 2017 3 AWC 92 % AWC 5 % AWC 76 % AWC 13 %

CWC 82 % CWC 9 % CWC 69 % CWC 16 %
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frågor, under ledning av författarna, i formuläret “Ord gör skillnad - frågeformulär till 

föräldrar” (bilaga 1) vilket är den svenska översättningen av Developmental Snapshot 

(Gilkersson & Richards, 2008). Formuläret avbröts när föräldrarna hade svarat “Inte 

ännu” på fem frågor i rad.  

  

Därefter presenterades föräldraformuläret SE-CDI (bilaga 2, bilaga 3) och föräldrarna 

fick instruktioner om att fylla i den under följande vecka. Nästa steg var att introducera 

inspelningsapparaten DLP, en väst för barnet att bära och “Ord gör skillnad - 

inspelning med LENA” (bilaga 8), som gav instruktioner kring hur DLP startades och 

stoppades. Slutligen delades Dagboksblad (bilaga 9) ut där familjen fick fylla i aktivitet 

varje timme under inspelningsdagen och vilka som närvarade i aktiviteterna. Detta var i 

syfte för att kunna se eventuella samband mellan olika aktiviteter och studiens resultat.  

  

Deltagarna informerades om att inspelningen skulle ske i hemmet när samtliga 

vårdnadshavare var närvarande, förslagsvis en helgdag. Inspelningen skulle vara minst 

12 timmar och ske inom en vecka efter mötet. Till sist delades ett frankerat kuvert ut 

med adress till hörselenheten vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. 

Föräldrarna informerades om att posta DLP, samt formulären SE-CDI (bilaga 2, bilaga 

3) och Dagboksblad (bilaga 9) när inspelningen var avklarad. Formulären var avkodade 

så att inga identifierbara personuppgifter skulle skickas. 

  

Majoriteten av mötena skedde i de deltagande familjernas hem. Vårdnadshavare till tre 

barn valde att ses på offentlig men avskild plats så som bibliotek, grupprum eller på 

deras arbetsplats. De familjer som så önskade erbjöds formulären CDI och DS på 

engelska. 
  

4.5.3. Hantering av materialet  

Inspelningsapparaten och övriga dokument skickades rekommenderat till Karolinska 

Universitetssjukhuset. Inspelningarna lades där över på en särskild dator med installerad 

LENA mjukvara V3.1.0. 

 

Övriga formulär samt informerat samtycke (bilaga 6) förvarades inlåsta i ett skåp på 

hörselimplantatmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska institutet. 

Varje barn som deltog fick en kod för att det inte skulle gå att identifiera dem. 

Demografiska uppgifter om familjerna och resultaten från inspelningen avkodades och 

registrerades sedan i ett Excel-ark. Data kommer att sparas under hela projektperioden 

för “Ord gör skillnad”. Datamaterialet kommer att anonymiseras och ljudfilerna 

kommer att förstöras efter 2023. 

 

4.5.4. Databearbetning och statistisk analys 

Ljudfilerna från DLP laddades upp och bearbetades via mjukvaruprogrammet LENA 

V3.1.0. Programmet gav information om inspelningens längd, avstånd mellan barn och 

vårdnadshavare, andelar av tyst tid, andelar av bakgrundsljud, buller, skärmtid, barnets 

ljudmiljö, meningsfull talspråksmiljö (tal på nära avstånd), samt TV och andra 

elektroniska ljud. Det beräknade också värden för antal barnyttranden, antal vuxenord 

och antal turtagningar. Programmet gav även information om percentilvärde och 

medelvärde per timme. För att kunna jämföra resultat från heldagsinspelningar 

multiplicerades medelvärde, från samtliga deltagande barn, med 12. AVA är kopplat till 

LENA V3.1.0 och bedömde barnets expressiva talnivå i percentilvärden. Svaren från 

föräldraformulär “Developmental snapshot”, (bilaga 1) registrerades i 
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mjukvaruprogrammet för analys av barnets utvecklingsålder, uttrycksförmåga och 

språkförståelse i percentilvärde. Svaren från SE-CDI föräldraformulär (bilaga 2, bilaga 

3) bedömdes utifrån en normeringsstandard. Information om språkliga domäner som 

ordförråd, grammatik och pragmatik för varje deltagande barn presenterades med hjälp 

av antingen percentil- eller kvartilvärden.  

  

Data inhämtad från mjukvaruprogrammet LENA V3.1.0, svar från “Ord-gör-skillnad 

föräldraformulär” (bilaga 7), Developmental snapshot (bilaga 1) och SE-CDI (bilaga 2, 

bilaga 3) samt barnets ålder vid inspelningsdatum registrerades i Excel 2016. Beräkning 

av samtliga mått, tillverkning av grafer samt genomförandet av statistiska analyser 

gjordes i Excel 2016. Spearmans rangkorrelationstest användes för att se samband 

mellan olika variabler med anledning av den ojämna åldersfördelningen i gruppen och 

för att minska påverkan av extremvärden. En hypotesprövning gjordes med ett parat t-

test för att pröva skillnaden mellan mängd taltid mellan manliga och kvinnliga 

vårdnadshavare. Ett parat t-test valdes eftersom den skillnad som prövades var 

medelvärde mellan mansord och kvinnoord.  
 

4.6. Validering  

En mindre validering av mjukvarans funktion genomfördes av författarna i syfte att få 

ett ungefärligt mått på hur väl LENA V3.1.0 beräknar ord och yttranden i en 

svenskspråkig talspråksmiljö. Antal vuxenord och barnyttranden valdes ut där 

författarna manuellt transkriberade samtalen. Antal turtagningar bedömdes vara alltför 

resurs- och tidskrävande och uteslöts därför i den aktuella studien.  

 

Validering genomfördes på fyra av deltagande barn i åldern 20 - 26 månader där 

svenska talades i hemmet. De fyra första deltagarna som matchade dessa kriterier valdes 

ut för transkription. Författarna valde att begränsa sig till fyra transkriptioner på grund 

av studiens tidsomfång. 

 

 LENA räknade ut vilken timme som innehöll flest antal turtagningar där 15 minuters 

inspelad ljudfil för varje deltagare valdes ut. Ur den timmen valdes den 

femminutersstapeln ut med flest antal turtagningar och de två påföljande staplarna för 

validering. Om den högsta stapeln kom sist eller näst sist i timmen valdes de tre sista 

staplarna i klocktimmen.  

  

Först genomfördes en testtranskription av en 5 minuter lång sedan tidigare existerande 

ljudfil som författarna tillsammans lyssnade på och analyserade. Resterande ljudfiler 

transkriberades individuellt av författarna för att säkerställa interbedömarreliabiliteten. 

Ett valideringsprotokoll (bilaga 10) som sammanställts av Nilsson & Olsson (2015), 

med regler för transkribering, användes.  

  

4.6.1. Interbedömarreliabilitet och valideringsresultat 

Reliabiliteten beräknades med Intra-class Correlation Coefficient (ICC), vilket baseras 

på two way mixed model ANOVA. Modellen användes eftersom alla tre bedömarna 

transkriberade stickprov från fyra försökspersoner. Eventuella fel eller slumpmässiga 

effekter kan då dels komma från ljudfilen som varierar i kvalitet gällande röster och tal, 

vilket kan påverka kvaliteten av LENA-systemets estimeringar. Även de bedömarnas 

förmåga att uppfatta vuxenord och barnyttringar kan påverka resultatet. Resultatet från 

beräkningen ska vara så nära 1.0 som möjligt och ett resultat över 0.9 är högt (Atkinson, 

1998) och över 0.8 är bra (Weir, 2005). Den genomsnittliga manuella bedömningen och 
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LENA:s beräkning överensstämde till 65 % för vuxenord och till 82 % för 

barnyttranden med standardavvikelser på 19 % respektive 11 %. Vid 80 % anses 

interbedömarreliabiliteten överensstämma tillräckligt högt (Mchugh, 2012). 

 

4.7. Etik 

Studien Ord-gör-skillnad är godkänd av Etikprövningsnämnden i Stockholm, 

diarienummer 2015/992–31.  

Deltagarna i studien fick information om planen för forskningen, syftet, metoder som 

användes, att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan. Denna information delades ut både muntligt och skriftligt (bilaga 4) till 

barnets vårdnadshavare. 

5. Resultat 

I denna del redovisas först deltagarnas demografiska uppgifter och resultat från LENA:s 

mätning av lyssningsmiljön. Sedan presenteras resultat angående kvinnligt respektive 

manligt tal. Därefter redovisas deltagarnas resultat beträffande antal barnyttranden, 

turtagningar, vuxenord samt resultat från SE-CDI 1 och SE-CDI 2, DS och AVA. Två 

korrelationsberäkningar presenteras sedan. Tabell 10 är för variabler gällande den första 

frågeställningen och tabell 11 är för variabler gällande den andra 

frågeställningen. Slutligen presenteras resultatet från interbedömarreliabiliteten och 

valideringen.  

 

5.1. Deltagare 

I studien deltog 13 barn. Deltagarna var mellan 12 och 26 månader (M= 20, SD= 5.2). 

Nio var flickor och fyra vara pojkar. Sju av barnen var ensambarn, fyra av barnen hade 

ett syskon och resterande hade två eller tre syskon. Tio barn hade svenska som 

modersmål. Tre av barnen hade föräldrar med annat modersmål. Dessa språk var farsi, 

tyska och franska och användes frekvent i samtal med barnet. Alla barn exponerades för 

svenska på förskolan. Samtliga deltagare hade minst en förälder med minst två års 

högskolestudier. Två av deltagarna hade en förälder med minst två års högskolestudier 

och en förälder med gymnasieutbildning. Fyra av barnen gick inte på förskola, fyra av 

barnen gick heltid (40 timmar/vecka) på förskola, ett barn gick 35 timmar/vecka, tre 

barn gick färre timmar (20 timmar/vecka) och ett barn gick 15 timmar/vecka. Kvinnliga 

vårdnadshavare var föräldralediga i 6–19 månader (M=12, SD=4) och manliga 

vårdnadshavare var föräldralediga i 0–7,5 månader (M=6, SD=3). 

 
Tabell 3. Demografiska uppgifter beräknat i median (Mdn), medelvärde (M), variationsbredd, 

standardavvikelse (SD), kvartil 1 (Q1), kvartil 3 (Q3). Ålder i månader. Högsta slutförda utbildning: 1= 

två eller fler år på högskola/universitet, 2= gymnasium, 3= grundskola. Föräldraledighet i månader. Antal 

timmar på förskolan/vecka.  
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5.2. LENA:s mätning av lyssningsmiljö kring barn 

I tabell 4 redovisas resultat beräknad i procent angående variablerna för skärmtid, 

lyssnande på ett ”meningsfullt avstånd”, distanslyssnande, att höra i buller och andel 

tystnad av totala inspelningstiden. Variablerna är beräknade i median, medelvärde, 

variationsvidd, samt högsta och lägsta värde för samtliga deltagare.  

 
Tabell 4. LENA:S uträkningar av lyssningsmiljön där skärmtid, meningsfullt avstånd, distans, brus och 

tystnad beräknades procentuellt för hela inspelningstiden (n=13).  

 
 

5.3. Resultat från Interpreted Time Segments 

Resultat från ITS visas i tabell 5 där värdena för FAN (vuxen kvinna) respektive MAN 

(vuxen man) presenteras med både total inspelningstid och inspelningstid fördelade på 

12 timmar för samtliga deltagare. FAN har ett medelvärde på 10 784 ord och MAN har 

ett medelvärde på 7988 ord för 12 timmars inspelningstid (n=13). Antal ord för hela 

inspelningstiden framtogs av LENA mjukvara V3.1.0 medan antal ord för 12 timmar 

samt antal ord per timme beräknades manuellt. Ett parat t-test visade att det var 

statistiskt signifikant skillnad mellan antal mansord och kvinnoord vid 

inspelningstillfället; t(12)=2.70, p=0.019. 

Deltagare Inspelningslängd Skärmtid Meningsfullt 

avstånd

Distans Brus Tystnad

B1 14:54 1 18 21 4 56

B2 12:45 5 19 33 6 37

B3 11:20 1 20 40 2 37

B4 12:45 3 21 33 4 39

B5 12:45 3 20 24 3 50

B6 12:40 5 22 32 4 37

B7 12:31 1 39 24 9 27

B8 16:00 11 24 22 2 41

B9 16:00 2 18 24 5 51

B10 12:03 2 34 26 5 33

B11 12:02 1 23 24 1 51

B12 13:14 2 20 31 3 44

B13 13:39 1 18 22 3 56

Mdn 12:45 2 20 24 4 41

M 13,09 3 23 27 4 43

Min-Max 11:20-16:00 1-11 18-39 21-40 1-9 27-56

Variationsvidd 04:40 10 21 19 8 29
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Tabell 5. Information som Interpreted Time Segments fått fram gällande ord från FAN (vuxen kvinna) 

och MAN (vuxen man) för total inspelningstid samt inspelningstid fördelade på 12h och antal ord/timme 

hos samtliga deltagare (n=13). 

  
 

 
Figur 4. Låddiagram som visar medianvärde och skillnaden mellan antal kvinnoord och mansord, utifrån 

heldagsinspelning.  

Deltagare Inspelningslängd FAN 12h FAN ord/h MAN 12h MAN ord/h

B1 14:54 8107 677 7632 636

B2 12:45 10865 905 3744 312

B3 11:20 4860 405 7870 656

B4 12:45 9000 750 3686 307

B5 12:25 6941 578 10937 911

B6 12:40 11138 928 8201 683

B7 12:31 18295 1525 16373 1364

B8 16:00 12665 1055 4763 389

B9 16:00 9785 815 6149 530

B10 12:03 21571 1798 13529 1127

B11 12:06 9482 790 8626 719

B12 13:14 7438 620 7142 595

B13 13:39 10044 839 5198 433

Mdn 9785 815 7632 636

M 10784 899 7988 666

Min - Max 4860-21571 405 - 1798 3744-16373 307 - 1364
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Figur 5. Genomsnittsvärde för samtliga deltagare gällande antal kvinnoord och mansord per timme 

(n=13).  

 

 

5.4. Resultat från självskattningsformulären SE-CDI och Developmental Snapshot 
samt AVA 

I tabell 6 redovisas resultat från SE-CDI 1 (n = 3) och SE-CDI 2 (n = 10). Resultaten 

från SE-CDI 1 och SE-CDI 2 redovisas i percentilvärden med tanke på barnens skilda 

åldrar. För att få fram gemensamma värden har SE-CDI 1 och SE-CDI 2 slagits 

samman, tabell 7. Detta görs på grund av det relativt låga deltagarantalet. Endast resultat 

av delarna Ordproduktion och Pragmatik redovisas i den aktuella studien. Resultat för 

Ordproduktion SE-CDI 1 och SE-CDI 2 visade varierande värde för samtliga deltagare i 

båda grupper. Ett liknande resultat observerades också för Pragmatik-delen, tabell 7. 

AVAs resultat tyder på att vissa deltagare hade lägre värde på AVA men ett högre värde 

på SE-CDI. Resultat av utvecklingsålder (DS) varierade i hela gruppen där vissa barns 

utvecklingsålder var högre än förväntat medan andras var lägre än förväntat utifrån 

deras kronologiska ålder (tabell 7). 
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Tabell 6. Percentilvärden (skala 0–100) för var och en av deltagarna avseende SE-CDI 1 (n= 3) och SE-

CDI 2 (n=10). 

 
 

 

 
Tabell 7. Kronologisk ålder(mån), utvecklingsålder (mån) och percentilvärden (skala 0–100) deltagarna 

Developmental Snapshot (DS), SE-CDI vokabulär, SE-CDI pragmatik och Automatic Vocalization 

Assessment (n= 13). 

 
 

Deltagare Ålder SE-CDI 1 SE-CDI 2

Vokabulär Pragmatik Vokabulär Pragmatik

B1 21 50 50

B2 15 70 50

B3 23 50 25

B4 26 80 75

B5 25 50 50

B6 25 80 50

B7 25 70 75

B8 25 80 90

B9 14 90 40

B10 20 80 90

B11 15 90 75

B12 13 50 50

B13 14 30 40

Medel 20 57 43 70 63

Mdn 21 50 40 75 62,5

Min-Max 13 - 26 30 - 50 40-50 50 - 90 25 - 90

Deltagare  Ålder Utvecklingsålder 

(DS)

SE-CDI     

Vokabulär

SE-CDI        

Pragmatik

Automatic 

Vocalization 

Assessment

B1 21 19 50 50 17

B2 15 15 70 50 66

B3 23 22 50 25 27

B4 26 32 80 75 20

B5 25 25 50 50 50

B6 25 33 80 50 43

B7 25 29 70 75 31

B8 25 32 80 90 86

B9 14 18 90 40 43

B10 20 22 80 90 92

B11 15 18 90 75 32

B12 13 11 50 50 54

B13 14 11 30 40 38

Mdn 21 22 70 50 43

M 20 22 67 58 46

Min-Max 13-26 11-33 30-90 25-90 17-92
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5.5. Resultat framtagna av LENA V3.1.0 

Resultat framtagna av LENA mjukvara V3.1.0 visar mått på antal vuxenord, 

turtagningar och barnyttrande fördelade på tolv timmar samt percentilvärden av 

samtliga variabler. Tolvtimmarsvärden väljs ut på grund av varierande inspelningslängd 

med medianvärde 12 timmar och 45 minuter. Samtliga inspelningar var mellan 11 

timmar och 20 minuter och 16 timmar långa.  

 
Tabell 8. Värden som LENA mjukvaran fått fram gällande inspelningslängd i timmar, vuxenord, 

turtagningar och barnyttranden baserad på tolv timmars inspelningstid för var och en av deltagarna 

(n=13).  

 
 
Tabell 9. Genomsnittsvärde (M), antal deltagare (n), medianvärde (Mdn), standardavvikelse (SD), lägsta 

(Min), högsta (Max), variationsvidd (Range), första kvartilvärdet (Q1) och tredje kvartilvärdet (Q3) för 

samtliga studerade variabler.  

 
 

 

Deltagare Ålder Vuxenord Turtagningar Barnyttranden

B1 21 15526 838 3314

B2 15 18391 388 1530

B3 23 12925 793 4161

B4 26 13486 662 3986

B5 25 17964 944 2957

B6 25 19618 800 2370

B7 25 35126 1356 4497

B8 25 18523 984 3712

B9 14 20210 690 1758

B10 20 35081 1176 3855

B11 15 18123 765 1942

B12 13 14562 315 1614

B13 14 15397 590 1971

Mdn 21 18123 793 2957

M 20 19610 792 2897

Min - Max 13-26 12925 - 315-1356 1560-4497

Variabel M n Mdn SD Min Max Range Q1 Q3

Ålder (mån) 20 13 21 5 12 26 14 15 25

Utvecklingsålder (DS) 22 13 22 8 11 33 22 18 29

AVA - Percentil 46 13 43 23 17 92 75 31 54

SE-CDI Vokabulär - percentil 67 13 70 18 30 90 60 50 80

SE-CDI Pragmatik - percentil 58 13 50 20 25 90 65 50 70

SE-CDI 1 vokabulär - percentil 57 3 50 31 30 50 20 40 70

SE-CDI 1 pragmatik - percentil 43 3 40 10 40 50 30 40 45

SE-CDI 2 vokabulär - percentil 70 10 75 15 50 90 40 55 80

SE-CDI 2 pragmatik - percentil 63 10 62,5 21 25 90 75 50 75

Barnyttranden - 12 h 2897 13 2957 1079 1560 4497 2937 1942 3855

Turtagningar - 12 h 792 13 793 287 315 1356 1041 662 944

Vuxenord - 12 h 19610 13 18123 7245 12925 35126 22201 15397 19618

FAN - 12h 10784 13 9785 4574 4860 21571 16711 8107 11138

FAN - ord/h 899 13 793 381 405 1798 1393 677 438

MAN - 12h 7988 13 7632 3754 3744 16373 12629 5198 8626

MAN - ord/h 666 13 636 313 307 1364 1057 433 719
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5.6. Korrelationsmätvärden 

En beräkning med Spearmans rangkorrelation genomfördes för att se om det fanns ett 

samband mellan de olika resultaten. Först presenteras tabell 10 för variabler som är 

aktuella till den första frågeställningen gällande antal kvinnoord och antal mansord. 

Därefter presenteras tabell 11 för frågeställning två som handlade om huruvida LENA-

resultatet korrelerade med barnets expressiva ordförråd eller inte. 

 
Tabell 10. Matris över korrelationerna ® mellan variablerna där p <0.05 markeras med * och p <0.01 

markeras med **  

 
Manligt tal 12h och turtagningar 12h korrelerade starkt (r=0,66, p=0.04), det vill säga ju 

fler mansord desto fler turtagningar. Kvinnligt tal korrelerade inte signifikant med 

någon av variablerna.  
 

Tabell 11. Matris över korrelationerna ® mellan variablerna där p <0.05 markeras med * och p <0.01 

markeras med **  

 
 

Barnyttrande 12h korrelerade starkt med turtagningar 12h (r=0,70, p=0.027) samt 

utvecklingsålder (DS) (r=0,67, p=0.033) och ålder (r=0,73, p=0.022). Mellan 

utvecklingsålder och ålder fanns en stark korrelation (r=0,94, p=0.003). 

Utvecklingsålder (DS) korrelerade även starkt med turtagningar (r=0,65, p=0.04). För 

resterande variabler fanns inga statistiskt signifikanta korrelationer.  

 

5.7. Interbedömarreliabilitet och valideringsresultat 

Reliabiliteten beräknades med Intra-class Correlation Coefficient (ICC), vilket baseras 

på two way mixed model ANOVA. Modellen användes eftersom alla tre bedömarna 

transkriberade stickprov från fyra försökspersoner. Eventuella fel eller slumpmässiga 

effekter kan då dels komma från ljudfilen som varierar i kvalitet gällande röster och tal, 

vilket kan påverka kvaliteten av LENA-systemets estimeringar. Även de bedömarnas 

förmåga att uppfatta vuxenord och barnyttringar kan påverka resultatet. Resultatet från 

beräkningen ska vara så nära 1.0 som möjligt och ett resultat över 0.9 är högt (Atkinson, 

1998) och över 0.8 är bra (Weir, 2005) 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Kronologisk ålder 1 0,94 ** 0,73 ** 0,58 0,13 0,41 0,1 0,12

2. Utvecklingsålder DS 1 0,67* 0,65* 0,33 0,45 0,25 0,2

3. Barnyttranden - 12h 1 0,70* -0,1 0,32 0,12 0,34

4. Turtagningar - 12h 1 0,16 0,5 0,41 0,66*

5. SE-CDI Ordförråd - Percentil 1 0,48 0,43 0,01

6. SE-CDI Pragmatik - Percentil 1 0,57 0,18

7. Kvinnligt tal - 12h 1 0,13

8. Manligt tal - 12h 1

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Kronologisk ålder 1 0,94** -0,25 0,73* 0,58 0,06 0,13 0,41

2. Utvecklingsålder DS 1 -0,10 0,67* 0,65* 0,26 0,33 0,45

3. AVA -Percentil 1 -0,38 0,05 0,44 0,18 0,3

4. Barnyttranden - 12 h 1 0,70* 0,02 -0,06 0,32

5. Turtagningar - 12 h 1 0,57 0,16 0,5

6. Vuxenord - 12 h 1 0,52 0,43

7. SE-CDI Ordförråd - Percentil 1 0,48

8. SE-CDI Pragmatik - Percentil 1
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Tabell 12. Interbedömarreliabiliteten uträknat med ICC för de 3 testledarna och LENA:s beräkningar 

gällande vuxenord och barnyttrande.. 

 

  
 
Tabell 13.  Procentuell andel anger överensstämmelsen mellan de tre testledarnas genomsnittliga värden 

och LENAS beräkning. Beräknat i genomsnittsvärde (M), median (Mdn), minsta värde (min), största 

värde (max) och standardavvikelse (SD). 

 

Den genomsnittliga manuella bedömningen och LENA:s beräkning överensstämde till 

65 % för vuxenord och till 82 % för barnyttranden med standardavvikelser på 19 % 

respektive 11 %. Vid 80 % anses interbedömarreliabiliteten överensstämma tillräckligt 

högt (Mchugh, 2012). 

 

 

6. Diskussion  

6.1. Huvudfynd utifrån frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka skillnaden mellan manliga respektive 

kvinnliga vårdnadshavare beträffande hur många ord de använde i närheten av deras 

barn, mätt med LENA. Studiens andra syfte var att se hur starkt LENA-resultatet 

korrelerade med barnets expressiva ordförråd, mätt med föräldraformuläret SE-CDI. 

Utöver detta genomfördes en mindre validering av LENA-metoden på svenska. 

 

6.1.1. Genusskillnader i kommunikation med små barn 

Resultaten angående skillnaden mellan de manliga och kvinnliga vårdnadshavarnas 

andel talade ord visade att kvinnors medelvärde/timme var 880 ord medan mäns 

medelvärde var 666 ord/timme i närheten av deras barn. Vår hypotes var att svenska 

kvinnor pratar mer med sina barn än svenska män, vilket stämmer överens med vårt 

3 bedömare 3 bedömare och LENA-estimeringar

Vuxenord 0.99 0.79

Barnyttrande 0.75 0.71

Deltagare Aktivitet Närvarande Tidpunkt Vuxenord Barnyttranden

B3 "hos mormor och morfar" V1 och V2 19:35 - 19:40  55 %  84 %

övriga: 2 vuxna 19:40 - 19:45  42 %  68 %

19:45 - 19:50  46 %  73 %

B4 "leker, lyssnar på ljudbok V1 och 1 barn 08:45 - 08:50  87 %  89 %

på TV, äter frukost" 08:50 - 08:55  95 %   84 %

08:55 - 09:00  31 % 96 %

B5 "påklädning, bilåkning, V1 och V2 09:15 - 09:20  76 % 81 %

lekparken och gå i affärer" 09:20 - 09:25  40 %  65 %

09:25 - 09:30  74 %  89 %

B6 "läsa böcker, klä på sig" V1 och V2 10:45 - 10:50  92 %  96 %

10:50 - 10:55  62 % 72 %

10:55 - 11:00  80 % 92 %

M 65% 82%

Mdn 68% 84%

Min - Max 31%-95% 65% - 96%

SD 19% 11%
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resultat. Skillnaden mellan manligt och kvinnligt tal i den aktuella studien var dock inte 

lika stor jämfört med tidigare studiers resultat. Nilssons (2018) motsvarande resultat 

gällande medelvärde för antal ord/timme var för kvinnor 954 ord/timme och för män 

339 ord/timme. Johnson et al. (2014) fann i sin studie att kvinnliga vårdnadshavare talar 

tre gånger mer med sina barn jämfört med manliga vårdnadshavare. Håkansson (2014) 

har visat att vårdnadshavarna anpassar sitt tal och använder mycket CDS under första 

perioden i barnets liv. Forskning har även visat att mammor engagerar sig mer i barns 

språkutveckling och använder CDS mer än pappor (UNICEF, 2018). De stora 

könsskillnaderna i Nilsson (2018) och Johnson et al. (2014) gällande antal vuxenord kan 

bero på att fler deltagande barn var under ett års ålder. I föreliggande studie var barnen 

äldre och kanske är då könsskillnaderna gällande vuxenord inte lika stora.   

 

I studie av Melsom Kristensen et al.  (2019) stod de norska kvinnorna för majoriteten av 

antal talade ord, medelvärdet var 830 ord/timme och för de norska männen var 

medelvärdet 552 ord/timme. Resultatet är mer i nivå med föreliggande studie jämfört 

med Nilsson (2018) och Johnson et al. (2014). I norska urvalet var majoriteten av 

mammorna högt utbildade medan deltagande pappor hade en mer varierande 

utbildningsnivå. Det var endast 9 av de 17 norska papporna som hade studerat på 

högskola/universitet, vilket möjligen kan förklara den mindre andelen talade ord.  

Forskning av Topping et al. (2013) har visat att mödrar med hög SES generellt använder 

ett rikare ordförråd vilket stödjer resultatet i studie av Melsom Kristensens et al. (2019). 

I aktuell studie var nästan samtliga vårdnadshavare, både kvinnor och män, 

högutbildade. Det går dock inte att säga något om föräldrarnas ordförråd och huruvida 

det är rikt eller inte. Föräldrarna i studien hade en mer jämlik fördelning av 

språkanvändningen med sina barn, vilket kan bero på deras utbildningsnivå. De var 

möjligen mer medvetna och insatta i vikten av språkstimulans i deras barns 

språkutveckling. Detta går att koppla till tidigare forskning som har visat att 

högutbildade par är mer jämställda (Kingston et al., 2003), och alltså tar ett mer 

jämnfördelat ansvar för omsorgen av barnet.  

Något som är värt att uppmärksamma är att manligt tal (12 h) korrelerade med 

turtagningar (12 h) (r = 0,66, p=0.036). Eftersom vi inte kunnat skilja mäns och 

kvinnors antal turtagningar åt i denna studie går det inte att säga huruvida män hade fler 

turtagningar än kvinnor eller tvärtom. Korrelationen mellan mäns tal och turtagningar 

tyder på att ju mer män talar desto fler turtagningsmöjligheter får barnen. I tidigare 

studier har man dock sett att män tycks ha färre och kortare turtagningar än kvinnor 

(Pancscofar & Vearnon-Feagans, 2006). Att manligt tal korrelerade med turtagningar i 

aktuell studie kan möjligen bero på föräldragruppens homogenitet gällande bland annat 

utbildningsnivå och eventuella kopplingar till universitets- och forskningsvärlden, vilket 

kan bidra till intresse och medvetenhet kring språkutveckling. Enligt denna teori borde 

motsvarande samband funnits för kvinnligt tal vilket inte uppvisades. Det kan möjligen 

bero på att kvinnorna och männen i föreliggande studie använde olika språkbruk i 

samtal med sina barn. Kvinnor använde möjligen mer beskrivande tal och längre 

meningar medan män använde kortare yttranden som ledde till fler turtagningar. 

Ytterligare forskning behövs kring detta.  

6.1.2. Korrelation mellan barns expressiva ordförråd och LENA:s resultat 

I föreliggande studie förväntades att barn som har ett rikare ordförråd får flera 

turtagningsmöjligheter i kommunikation med sina vårdnadshavare. SE-CDI vokabulär 
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som mäter expressiv ordförrådsförmåga visade dock inte något samband med någon av 

variablerna i LENA. Tidigare studie av Nilsson & Olsson (2015) fann att SE-CDI 

vokabulär korrelerade med antal  vuxenord (r=0,62) och Jonsson & Petterssons (2016) 

resultat visade att SE-CDI vokabulär korrelerade starkt med AVA-percentil (r=0,67). I 

den aktuella studien fanns två extremvärden gällande vuxenord där två familjer 

hamnade runt 35 000 ord/12h. Median för hela gruppen var 18 123 ord/12h. I Nilsson & 

Olsson (2015) och Jonsson & Pettersson (2016) var median 16 000 ord/12h respektive 

15 074 ord/h. Vid en korrelationsberäkning utan de två extremvärdena fanns inte heller 

någon signifikans. Korrelationen mellan SE-CDI vokabulär och vuxenord blev låg 

(r=0,54 p=0,09) och korrelationen mellan SE-CDI vokabulär och AVA-percentil fick 

inte heller något signifikant resultat (r=0,18 p=0,57 ).  

 

6.1.3. Ytterligare fynd 

Antal barnyttrande 12h korrelerade med antal turtagningar 12h (r=0,70, p=0.027) vilket 

stämmer överens med tidigare studie av Nilsson & Olsson (2015). I språkutvecklingen 

är det inte bara antal barnyttranden som är viktigt utan ett ömsesidigt samspel mellan 

vuxna och barn spelar en stor roll. Tidigare forskning har visat att barn som har fått 

högre antal turtagningar i samspel med vuxna utvecklar en starkare språklig förmåga 

över tid (Gilkerson et al., 2018). Det är troligt  att barn som har ett välutvecklat språk 

pratar mer och därmed får flera möjligheter till turtagningar. Det behövs dock mer 

forskning för att kunna säkerställa det sambandet. Det har även visat sig att flera antal 

turtagningar mellan barn och vuxna leder till en större aktivering av Brocas område i 

hjärnan vilket anses ha en viktig roll för språk och kognitiv utveckling (Romeo et al., 

2018). 

 

Utvecklingsålder (DS) korrelerade med antal turtagningar (r=0,65, p=0.04). Det finns 

också en stark korrelation mellan kronologisk ålder och DS (r=0,94, p=0.003). Detta 

indikerar att föräldrarna skattade sina barns språkliga färdigheter i föräldraformuläret 

DS så att det matchade med barnets kronologiska ålder. DS kan därför räknas som 

tillförlitligt gällande matchning av ålder.  

 

Kronologisk ålder korrelerar med barnyttranden (r=0,73, p=0.022). Detta visar att den 

expressiva språkutvecklingen i gruppen överlag motsvarar dess kronologiska ålder. Det 

kan dock bli problematiskt att påstå att alla barn i gruppen har ett typiskt utvecklat språk 

då det behövs mer utförlig logopedbedömning för att klarlägga detta. 

 

6.2. Valideringsdiskussion 

Interbedömarreliabiliteten avseende antal vuxenord var hög med ICC 0.99 och avseende 

antal barnyttrande var lägre med ICC på 0.75. ICC mellan de tre bedömarna och 

LENA:s estimeringar blev 0.79 för vuxenord, vilket kan anses vara acceptabelt (ett 

resultat på ICC 0.80 anses vara bra)och 0.71 för antal barnyttrande vilket var något 

lägre.Överensstämmelsen mellan testledarna och LENA:s estimeringar gällande antal 

vuxenord och antal barnyttrande blev 65 % respektive 82 %. Föreliggande studies 

överensstämmelse mellan testledarnas bedömning och LENA:s estimeringar var något 

lägre gällande vuxenord jämfört med Nilsson och Olsson (2015), Jonsson och Petterson 

(2016) samt Mosten och Stenberg (2017).  

  

För en av deltagarna var överensstämmelsen låg vid samtliga tillfällen gällande antal 

vuxenord (55 %, 41 % och 45 %). Det kan tänkas bero på att inspelningen i detta fall 



  

 

28 

skedde med två övriga vuxna utöver det deltagande barnet och de två vårdnadshavarna, 

vilket ledde till mycket överlappande tal. Testledarna och LENA-systemet kan ha haft 

svårigheter att urskilja olika röster. För en av deltagarna var överensstämmelsen låg vid 

en fem minuters period (41 %). Vid tillfället befann sig barnet med två vårdnadshavare i 

en bil med mycket bakgrundsljud, exempelvis brus och sång. Bedömarna fick ett 

mycket högre antal vuxenord jämfört med LENA:s estimeringar. Detta kan tänkas bero 

på att det mänskliga örat är bra på att sortera ut ljud och klassificera dem medans LENA 

i högre grad sorterar bort brus och överlappande tal (Xu, et al., 2009).  

  

Överensstämmelsen mellan testledarna och LENA:s estimeringar blev annorlunda när 

det beräknades med ICC jämfört med manuella beräkningar. Vid beräkning med ICC 

blev överenstämmelsen mellan testledarna och LENAS estimeringar gällande vuxenord 

hög och lägre gällande barnyttrande. Vid manuell beräkning blev det ett motsatt resultat, 

barnyttrande hade en högre överrensstämmelse. Detta kan möjligen bero på att det var 

tre testledare istället för två som det varit i tidigare magisteruppsatser och att detta kan 

ha påverkat ICC-beräkningen.  

 

Sammanfattningsvis var interbedömarreliabiliteten mellan bedömarnas transkriptioner 

hög i den föreliggande studien. Det förväntade resultatet var att det skulle vara lättare att 

identifiera vuxenord jämfört med barnyttrande, vilket inte var fallet. 

Överensstämmelsen mellan de bedömarnas transkriptioner och LENA:s estimeringar 

gällande vuxenord blev troligen lägre än barnyttrande på grund av olika faktorer i 

ljudmiljön som exempelvis mycket överlappande tal. Värt att nämna är att LENA:s 

syfte inte är att urskilja det exakta antal vuxenord eller barnyttranden utan att estimera 

och ge en generell bild av barnets språkmiljö. 

 

6.3. Metoddiskussion 

6.3.1. Faktorer som kan ha påverkat resultatet 

Familjerna erbjöds ingen ekonomisk ersättning för sitt deltagande. De fick dock 

möjlighet att ta del av sitt LENA-resultat och få en profil av talspråksmiljön kring sitt 

barn. Att endast utlåtandet erbjudits som ersättning kan ha bidragit till att fler familjer 

med redan befintligt intresse för barns språkutveckling deltagit i studien. Om 

ekonomisk ersättning erbjudits hade det möjligtvis lockat fler familjer med olika 

utbildningsbakgrunder.  

  

Deltagarna spelade in under en dag (12–16 timmar) och det var önskvärt att samtliga 

vårdnadshavare deltog under inspelningsdagen. Att inspelningen varade under så många 

timmar ger en översikt av hur kommunikationen ser ut i en familj under en dag. Flera 

inspelningsdagar hade gett en mer omfattande bild av hur talspråksmiljön ser ut kring 

barnet. Detta var dock inte rimligt att genomföra inom den aktuella studiens ramar ur ett 

tids- och kostnadsperspektiv. 

  

Överlag hade de deltagande föräldrarna en hög utbildningsnivå vilket inte, stämmer 

överens med den svenska befolkningens spridning (Statistiska centralbyrån, 2019). För 

att ge en realistisk bild av populationen hade en mer heterogen grupp varit idealiskt. 

Författarna strävade efter att uppnå detta genom att exempelvis sprida information om 

studien i olika stadsdelar i Uppsala kommun och på olika sociala plattformar. En 

bidragande faktor till den höga utbildningsnivån hos föräldrarna kan vara att flera 

deltagare rekryterats via andra projekt vid Uppsala Universitet. I Uppsala kommun finns 
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också högre andel högutbildade (41 %) än rikssnittet (28 %) (Statistiska centralbyrån, 

2017). 

  

När föräldrar anmälde intresse till studien fick de information om projektet “Ord gör 

skillnad” samt kort information om LENA-metoden. Föräldrarna har då lätt kunnat söka 

fakta om metoden och vad som kan mätas med den. Detta kan eventuellt ha påverkat 

föräldrarnas inställning till deltagandet och deras kommunikativa beteende under 

inspelningsdagen. 

 

6.4. Etiska dilemman  

6.4.1. Tvåsamhet och heteronorm 

I litteraturgenomgång till nuvarande studie samt i statistiska kategoriseringar har en 

tvåsamhet och heteronormativitet förekommit. Deltagande familjer fyllde i om de var 

vårdnadshavare 1 eller vårdnadshavare 2 vilket kan vara problematiskt då 

familjekonstruktioner ser olika ut och kan bestå av en eller flera vårdnadshavare. 

LENA V3.1.0 kan få ut uppgifter om de vuxnas röster är typiskt manliga eller typiskt 

kvinnliga. I aktuell studie var ett syfte att jämföra typiskt manliga och kvinnliga röster 

och hur de talar med sina barn. Inga samkönade vårdnadshavare deltog i studien. Vid 

deltagande hade samkönade vårdnadshavares röster analyserats utifrån ett 

högläsningstest för att kunna identifiera röstskillnaderna. 

6.4.2. Deltagande barns samtycke 

Det är problematiskt att bedriva forskning på yngre barn ur ett etiskt perspektiv då de 

anses ha svårare att ge ett adekvat informerat samtycke. Projektets syfte och 

förhoppning var att medvetandegöra hur viktig språkmiljön är vid tillägnandet av tal 

och språk vilket kommer kunna gynna andra barn i framtiden. 

 

6.4.3. Övriga personers kännedom om inspelning 

Om det under inspelningsdagen befann sig personer i hemmiljön som inte fått 

fullständig information eller samtyckt till studien kunde det upplevas som ett problem 

att deras röster och samtal kommer med på inspelningen. Vårdnadshavarna fick 

information om att en liten del av inspelningen kunde komma att avlyssnas i syfte att 

validera LENA. Därför var det lämpligt om vårdnadshavarna informerade andra 

närvarande vuxna. Om LENA i framtiden kommer användas i intervention så finns det 

förmodligen inga behov att lyssna på ljudfilerna. 

 

6.5. Förslag på fortsatta studier 

Det är intressant att fortsätta undersöka könsskillnader hos vårdnadshavarna kopplat till 

hur mycket de talar med sina barn. Turtagningar är viktiga för språkutvecklingen och 

föreliggande studies resultat visade på en korrelation mellan manliga vårdnadhavares 

antal talade ord och turtagningar. Detta kan vara intressant att fortsätta forska om och 

fokusera på hur många turtagningar kvinnor respektive män använder vid samtal med 

små barn. En annan aspekt kan vara att undersöka om vårdnadshavarna pratar olika 

mycket med flickor och pojkar, både gällande ord och turtagningar. I framtida studier 

kan det även vara intressant att se om antal vuxenord från respektive vårdnadshavare 

korrelerar med antal föräldradagar. Det kan vara en idé att rekrytera familjer från olika 

SES för att se hur könsskillnaderna blir mellan antal vuxenord.  
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6.6. Slutsats 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka lyssnings- och talspråksmiljön hos 

normalhörande barn samt att göra en mindre validering av mätinstrumentet LENA. 

Aktuell studie bekräftade tidigare studiers resultat att kvinnor tycks prata mer än män 

nära yngre barn. Skillnaden mellan manligt och kvinnligt tal är dock inte lika stor i den 

aktuella studien jämfört med Nilsson (2018) och Johnson et al., (2014). Resultat av den 

föreliggande studien är mer likvärdig den nyligen utförda norska studiens resultat 

(Kristensens, 2019). Kunskapen kring män och kvinnors språkliga vanor är viktiga vid 

klinisk intervention vid till exempel rådgivning till föräldrar. Det kan innebära att 

samtliga vårdnadshavare blir mer medvetna om hur de kan påverka barnets språkliga 

utveckling, vilket i sin tur kan ge bättre förutsättningar för barnet.  

  

Validering av LENA i den föreliggande studien visade att LENA hade en hög 

överensstämmelse med bedömarnas transkriptioner vid de inspelningar där ljudmiljön 

var god. Det är dock svårt att bedöma antalet vuxenord och barnyttranden när det är en 

stökig ljudmiljö kring barnet både för LENA och bedömarna. LENA-metoden tycks 

sammanfattningsvis vara ett relevant verktyg för att kartlägga barns talspråksmiljö i 

Sverige både kliniskt och inom forskningssammanhang. 
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Tack 
 

Ulrika Löfkvist – För positiv energi, inspiration, stöttning och ovärderlig kunskap.  

 

Elisabet Östlund – För hjälp med administration av formulär och material. 

 

Per Alm – För din tillgänglighet och hjälp med statistik.  

 

Maria Krüger Vahlquist – För hjälp med rekrytering av deltagare.  

 

Annika Åkerström – För din kunskap om det svenska språkets grammatiska regler och 

korrekturläsning. 

 

Deltagande familjer – För era bidrag och värdefulla inspelningar ur vardagen.  
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Bilaga 4 

 
 

Vill du delta i forskning om barns tidiga språkutveckling? 

 

 
Deltagare 12–30 månader sökes för deltagande i en magisteruppsats av studenter på 

logopedprogrammet på Uppsala Universitet (handledare är Ulrika Löfkvist, Med dr, 

Leg.logoped, Ulrika.lofkvist@ki.se). 

 

Barn behöver höra språk för att utveckla sin tal- och språkförmåga. Ordförrådet börjar 

byggas tidigt och det ligger till grund för barns läs- och skrivförmåga. Vårdnadshavare 

har därför en viktig roll och är avgörande för hur barnets språkförmåga kommer att 

utvecklas.  

 

Syftet med det aktuella projektet är att undersöka hur mycket föräldrar och andra 

vårdnadshavare kommunicerar med barn i hemmet och hur detta påverkar barnens 

ordförråd. 

 

Barnen ska vara mellan 12 och 30 månader gamla vid testtillfället. Ca 70 % av de som 

deltar ska vara enspråkiga med svenska som modersmål och ca 30 % av de som bjuds in 

till studien kan ha en flerspråkig bakgrund. 

 

En logopedstudent kommer att träffa dig/er tillsammans med ditt/ert barn i er hemmiljö 

vid ett testtillfälle. Protokollen som används är anonyma och det enda som noteras på 

dessa förutom uppgifter om språkutveckling är barnets ålder och kön.  

Du/ni kommer ombedas att göra en sk LENA-inspelning. Barnen kommer då att bära en 

liten inspelningsdosa i en ficka på särskilt klädesplagg under en hel dag för inspelning 

av språkmiljö och talad kommunikation i hemmamiljö (ca 12–16 timmar). Önskvärt är 

att barnets samtliga vårdnadshavare ska vara närvarande vid testtillfället, t ex en 

helgdag.  

 

Inspelningen avkodas och inspelningen på dosan raderas efter varje tillfälle. Obehöriga 

har inte tillgång till det avkodade materialet som förvaras enligt gällande regler för 

sekretess i låst skåp på Karolinska institutet och dedikerad dator utan 

internetuppkoppling. Ansvarig för hantering av personuppgifter är Uppsala universitet 

och Karolinska Institutet. Deltagandet är helt frivilligt och avbryts om du/ni eller barnet 

visar/säger att de inte längre vill delta.  

 

Kontakta oss om du är intresserad eller har frågor kring projektet.  

 

Hanna Åkerström, Julia Andersson, Gohar Stepanyan 

Logopedprogrammet, Uppsala universitet 

Tel: 0727367095 (Hanna) 

sprakutveckling2019@gmail.com  
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Bilaga 5 

 

 
 
INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR ANGÅENDE FRIVILLIGT 

DELTAGANDE I FORSKNINGSPROJEKT 

 

Du/Ni tillfrågas härmed om Du/Ni vill delta i ett forskningsprojekt gällande barns 

talspråksmiljö och dess påverkan på den tidiga språkliga och kommunikativa 

utvecklingen. 

 

Denna studie ingår i ett större projekt, “Ord gör skillnad” där syftet är att undersöka 

lyssnings-och talspråksmiljön hos normalhörande barn och barn med hörselnedsättning i 

åldern 0–48 månader. Syftet med det aktuella projektet är att undersöka relationen 

mellan talspråksmiljö, olika bakgrundsfaktorer och barns språkliga nivå, 

kommunikativa beteende hos en grupp barn med normal språkutveckling i åldern 12–30 

månader. Metoden Language Environment Analysis (LENA) (www.lenafoundation.org) 

innebär att man mer objektivt kan kvantifiera och mäta t ex hur många ord ett barn får 

höra under en hel dag samt hur många yttranden som barnet själv använder. Man kan 

även få fram värdefull information om barnets tal-språkmiljö och om 

kommunikationsmönster mellan barnet och de som barnet samtalar med. 

 

Via LENAs avancerade dataprogram räknas antal ord som omgivningen yttrat, barnets 

egna yttranden samt hur många turtagningar som skett mellan barn och vuxna samt 

vilken typ av hörselmiljö som barnet vistats i under inspelningsdagen. Exempelvis hur 

många timmar som barnet hört elektroniska ljud (tv, radio) eller vistats i en miljö med 

uppfattbart tal eller i buller. Programmet analyserar även de vuxnas röst utifrån 

könstillhörighet, t ex kvinnlig eller manlig röst. 

 

Kriterier för att delta: 

Barnen ska vara mellan 12 och 30 månader gamla vid testtillfället.  

Barnen ska ej ha hörselnedsättning eller andra kända funktionsnedsättningar. 

 

Detta innebär det för dig/er att vara med i projektet: 

Kontakt med försöksledare (logopedstudenter) inleds och tid för möte bestäms via 

mailkontakt. Mötet tar ca 1 timme och förslag på plats är i ert hem. 

En logopedstudent träffar dig/er tillsammans med ditt/ert barn i er hemmiljö. 

Logopedstudenten delar ut frågeformulär om barnets språkutveckling som du/ni ombeds 

fylla i. I samband med detta delas även ett informerat samtycke ut som vårdnadshavare 

skriver under.  Du/ni har rätt att avbryta er medverkan närsomhelst. Du/ni ombeds göra 

en LENA-inspelning inom en vecka efter mötet.  

Inspelningsdagen. Barnet kommer att bära en liten inspelningsdosa i en ficka på särskilt 

klädesplagg under en hel dag (ca 12–16 timmar) för inspelning av språkmiljö och talad 

kommunikation. Samtliga vårdnadshavare ska vara närvarande vid testtillfället, t ex en 

helgdag. En aktivitetsdagbok ska fyllas i under dagen.  
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Inspelningsdosan samt ifyllda enkäter skickas tillbaka inom en vecka efter första mötet. 

Ni erhåller ett frankerat kuvert.  

Därefter sker en analys av datan. Efter en sammanställning erbjuds ni att ta del av 

forskningsresultatet och ert barns LENA-mätning. Protokollen som används är anonyma 

och det enda som noteras på dessa förutom uppgifter om språkutveckling är barnets 

ålder och kön. 

 

Information om det insamlade forskningsmaterialet: 

Studiens resultat kommer presenteras i vetenskapliga artiklar samt kan komma att ingå i 

en eller flera doktors-avhandling(ar) där barnets identitet inte kommer att kunna röjas. 

Ansvarig för hantering av personuppgifter är Uppsala universitet och Karolinska 

Institutet. Deltagandet är helt frivilligt och avbryts om Du/Ni eller barnet visar/säger att 

de inte längre vill delta.  

En liten och slumpmässigt utvald andel av varje inspelningstillfälle (ca 10-15 minuter) 

kan komma att avlyssnas av logopedstudenter för transkription och jämförelse med det 

faktiska antal yttranden som mätts upp av LENA (i valideringssyfte). För övrigt 

kommer inga ljudfiler att avlyssnas. Varje inspelning avkodas och inspelningen på 

dosan raderas efter varje tillfälle. Obehöriga har inte tillgång till det avkodade materialet 

som förvaras enligt gällande regler för sekretess i låst skåp på Karolinska institutet.  

 
 

Har ni frågor kan ni höra av er till 

 

Hanna Åkerström, logopedstudent 1 

Julia Andersson, logopedstudent 2 

Gohar Stepanyan, logopedstudent 3  

Logopedprogrammet 

Uppsala universitet 

Tel: 0727367095 (Hanna) 

sprakutveckling2019@gmail.com 

 

Ulrika Löfkvist  

Med dr, Leg.logoped,  

Enheten för logopedi  

Karolinska Institutet 

Tel: +47 94832255  

ulrika.lofkvist@ki.se 
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 Bilaga 6  

 
INFORMERAT SAMTYCKE 

 

 

Projekt: Ord gör skillnad – utvärdering av barns hörsel- och talspråksmiljö samt tidig 

föräldrainriktad intervention 

 

Jag/vi har tagit del av informationen kring studien om yngre barns kommunikativa 

utveckling och förstår att: 

 

· Deltagandet är frivilligt. 

· Jag/vi kan när som helst avbryta vårt deltagande utan förklaring. 

· Vid behov kan jag/vi nå ansvariga med frågor. 

 

Jag/vi samtycker till att delta i studien  

och till att ansvariga för studien behandlar 

mitt/vårt barns personuppgifter; kön, ålder (åå mm dd) 

inom forskningstudien. 

 

 

Ort och datum 

 

…………………………………………………………………….................... 

Vårdnadshavares signatur och namnförtydligande 

 

…............................................................................…………………………………… 

 

Ort och datum 

 

…………………………………………………………………….................... 

Vårdnadshavares signatur och namnförtydligande  

 

…………………………..................................................................................................... 
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Bilaga 7 

 

 

”Ord gör skillnad” -  föräldraformulär 
Barnets namn: 

 

 

Barnets födelsedatum: 

 

 

Dagens datum: 

 

 
Barnet 

Pojke   Flicka   Annat 

  

Vårdnadshavare 1 

Man   Kvinna   Annat  

 

 

Vårdnadshavare 2 

Man   Kvinna  Annat 

 

 

 

Hur många timmar i veckan går barnet på förskola? 

 

 Ja Nej 

Har barnet syskon?   

Om ja, uppge ålder och kön: 
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 Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 

I vilket land är du född?   

Om du inte är född i 

Sverige: vid vilken ålder 

kom du till Sverige? 

  

 

Vilken är den högsta utbildningen som du har fullföljt? 

 Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 

Grundskola   

Gymnasium 2-4-årig 

linje/program 

  

Examen från 

högskola/universitet 

alternativt fullföljt minst 2 

års högskolestudier 

  

Annan utbildning   

 

 

Hur delas/delades föräldraledigheten upp? 

(Uppskatta hur många veckor du/ni var hemma med barnet) 

Barnets ålder Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 

Vid 0-6 mån    

Vid 12-18 mån   

Vid 18-24 mån   

Vid 24-30 mån   

Vilket språk pratar du huvudsakligen med ditt barn? 

 Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 

Ensam med barnet   

Tillsammans med den andra 

föräldern 
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Bilaga 9 

 

 

”Ord gör skillnad”- aktivitetsdagbok 
 

Barnets namn: _____________________________________________________ 

 

Barnets födelsedatum:_______________________________________________ 

 

Dagens datum:_____________________________________________________ 

 

Vårdnadshavare 1: kön ____________ Vårdnadshavare 2 kön:_______________ 

 

Klock- 

slag 

Vilka har varit närvarande, 

ringa in och skriv antal 

Ute=U 

Inne=I 

TV, ipad, 

dator etc 

Aktivitet - vad händer 

6-7 Vårdnadshavare:    1        2 

 

övriga:  

män__ kvinnor__ barn__ 

   

 

 

 

7-8 Vårdnadshavare:    1        2 

 

övriga:  

män__ kvinnor__ barn__ 

   

 

 

 

8-9 Vårdnadshavare:    1        2 

 

övriga:  

män__ kvinnor__barn __ 

   

 

 

 

9-10 Vårdnadshavare:    1        2 

 

övriga:  

män__ kvinnor__ barn__ 

   

 

 

 

10-11 Vårdnadshavare:    1        2 

 

övriga:  

män__ kvinnor__  barn__ 

   

 

 

 

11-12 Vårdnadshavare:    1        2 

 

övriga:  
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män__ kvinnor__  barn__  

12-13 Vårdnadshavare:    1        2 

 

övriga:  

män__ kvinnor__ barn__ 

   

 

 

 

13-14 Vårdnadshavare:    1        2 

 

övriga:  

män__ kvinnor__ barn__ 

   

 

 

 

14-15 Vårdnadshavare:    1        2 

 

övriga:  

män__ kvinnor__ barn__ 

   

 

 

 

15-16 Vårdnadshavare:    1        2 

 

övriga:  

män__ kvinnor__ barn__ 

   

 

 

 

16-17 Vårdnadshavare:    1        2 

 

övriga:  

män__ kvinnor__ barn__ 

   

 

 

 

17-18 Vårdnadshavare:    1        2 

 

övriga:  

män__ kvinnor__ barn__ 

   

 

 

 

18-19 Vårdnadshavare:    1        2 

 

övriga:  

män__ kvinnor__ barn__ 

   

 

 

 

19-20 Vårdnadshavare:    1        2 

 

övriga:  

män__ kvinnor__ barn__ 

   

 

 

 

20-21 Vårdnadshavare:    1        2 

 

övriga:  

män__ kvinnor__ barn__ 

   

 

 

 

21-22 Vårdnadshavare:    1        2 

 

övriga:  

män__ kvinnor__ barn__ 
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Bilaga 10 

Valideringsprotokoll 

 

LENA RF:s testningsförfarande – sammanfattning från angivet testningsförfarande  

 

Två set användes för transkription av inspelningarna, en för att träna transkribering och 

en för testning. 70 deltagares inspelningar valdes ut från studien The Natural Language 

Study, med hänsyn tagen till moderns utbildningsnivå och barnets ålder för en jämn 

fördelning. Sex tiominuterssekvenser från inspelningen valdes ut från varje deltagare 

och sattes samman till en timme vilket totalt genererade 70 timmars ljudmaterial för 

mänsklig transkription och jämförelse med LENA-mjukvarans resultat. Sekvenserna 

hade enligt LENA-mjukvarans resultat innehållit höga nivåer av talaraktivitet från både 

barn och vuxen. Principer för transkriptionen var att ljud av låg amplitud klassificeras 

som svaga eller avlägsna för barnet. Orden i denna kategori räknas därför inte då de inte 

anses vara av vikt för barnets språkinlärning (sic!). Ljud som huvudbarnet yttrar klassas 

som tal om det motsvarar joller, ord, förspråkliga kommunikativa läten inklusive 

brummanden och tjut. Läten som inte klassas som tal är dels de vegetativa såsom 

andning, rapar och hosta samt ickespråkliga känsloyttringar som skrik, gråt och skratt. 

Transkribenten noterade även vilken typ av aktivitet som hade försiggått vid tillfället för 

inspelningen som skulle analyseras (Xu, Yapanel och Gray, 2009).  

 

 

Adapterade och tillagda transkriptionsprinciper för den aktuella studien:  

• En turtagning definieras som ett utbyte av yttranden där antingen barnet eller en vuxen 

initierar en turtagning och den andra besvarar denna.  

• Ett barns yttrande definieras som ett använt talljud oavsett längd, omgivet av minst 

300 millisekunders tystnad.  

• Vegetativa ljud som rapar, hostningar, gråt, skrik och klagoläten filtreras bort.  

• Diskursiva markörer räknas som ord eftersom de är viktiga för turtagningen.  

• Oidentifierbara men uppenbara ord skrivs med x.  

• När vuxnas ord är så grumligt/tyst att inget ord går att urskilja räknas det ej som ord.  

• Ord i vuxnas sång räknas men barns sång räknas som ett yttrande.  

• Sammandragna ord som äre’ente (är det inte) räknas som tre ord.  

• Onomatopoetiska läten för djurimitation räknas som ett ord per stavelse, vi skriver 

alltså gnägg och wak (anka).  

 

 

Övrig information angående den aktuella studiens testningsförfarande  

 

Transkriptionerna från valideringsfilerna kodas i Excel för lättöverskådlig räkning och 

jämförelse. Då skrivs samtliga ord från vuxna respektive yttringar från barn i den 

ordning de kommer. Barnyttranden skrivs ihop även om de består av flera ord. Framför 

barnets yttranden skriver vi 1 för att kunna addera antal, och sedan subtrahera det från 

den totala mängden sammanskrivna ord eller yttranden i dialogen och få fram antal 

vuxenord.  

 

 

Fördjupande testning av LENA RF 

 



  

 

65 

Ett test för att bedöma skillnad i LENA:s reliabilitet över inspelning i olika typer av 

miljöer genomfördes, där en deltagare vars inspelning ägt rum en lugn dag jämfördes 50 

med en vars dag varit mer aktiv och innehållit mer ljudaktivitet. Den mer aktiva dagen 

föranledde betydligt större skillnad mellan den maskinella och den mänskliga 

uppskattningen av vuxenord. I testet gjordes därtill en bedömning av uppskattning av 

andel språkliga yttranden i förhållande till ickespråkliga yttranden hos barn. Resultaten 

visade, i förhållande till den mänskliga bedömningen, att LENA missbedömde 25 % av 

barnljuden som ickespråkliga då de var språkliga och 16 % missbedömdes som 

språkliga då de var ickespråkliga. Skillnaderna förklaras av LENA RF med mjukvarans 

bristande förmåga att använda sammanhanget som ledtråd för sortering av tvetydiga 

ljud som skrik eller tjut. Resultaten visade även att precisionen med vilken LENA mäter 

ord förbättras under inspelningens gång, varför längden på inspelningen är avgörande 

för reliabiliteten. LENA RF anger variabler som kan påverka mätprecisionen i övrigt: 

miljö, talarvariation, påklädnad och hårdvaruskillnader (Xu et al., 2009). För ingående 

information om deras testning hänvisas till Gilkerson, Coulter och Richards (2009) och 

Xu, Yapanel och Gray (2009). 

 

 

  



  

 

66 

 


