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SAMMANFATTNING 	
Bakgrund: Det finns idag få instrument för att utvärdera spädbarns tal- och språkutveckling. 
Detta trots att forskning visat att spädbarn med diagnoser som hörselnedsättning, 
autismspektrumstörning och/eller språkstörning kan uppvisa mindre andel joller och en försenad 
jollerutveckling. Genom att upptäcka dessa barn redan i spädbarnsåldern går det att sätta in 
tidigare habiliteringsinsatser och tekniska hjälpmedel för dem med hörselnedsättning, med syfte 
att barnen ska få en så adekvat tal- och språkutveckling som möjligt. Syftet med denna studie var 
att validera det från tyska översatta frågeformuläret LittlEARS Early Speech Production 
Questionnaire (LEESPQ) till svensk kontext samt att undersöka eventuella korrelationer mellan 
spädbarns skärmtid och deras expressiva tal- och språkförmåga.   
Metod: Studiens material bestod av tre pappersenkäter: LEESPQ, LittlEARS Auditory 
Questionnaire (LEAQ) och skärmtidsformulär och det var 41 familjer med barn i åldrarna 0-18 
månader som deltog. Frågorna bestod av ja/nej-frågor samt öppna frågor. Frågorna analyserades 
kvantitativt och presenterades deskriptivt, samt användes för att undersöka samband mellan 
LEESPQ och barnens skärmtid.    
Resultat: Resultaten för svenska barn på LEESPQ visade en positiv korrelation med resultat för 
tyska barn och även ett positivt samband med den svenska valideringen av LEAQ, vilket 
indikerar att LEESPQ är användbart även i en svensk kontext. I studien fanns inga statistiskt 
signifikanta samband mellan resultaten på LEESPQ och resultatet från skärmtidsformuläret.   
Slutsats: LittlEARS Early Speech Production Questionnaire (LEESPQ) förefaller vara ett 
användbart instrument för att undersöka spädbarns tidiga tal- och språkutveckling i svensk 
kontext. Ytterligare studier behövs för att se huruvida mängden skärmtid och ålder från 
skärmtidsstart påverkar barns tal- och språkförmåga över tid.   
Nyckelord: spädbarn, tal-och språkutveckling, LEESPQ, skärmtid, LEAQ  
   
 ABSTRACT 	
Background: Today, there are only limited Swedish screening materials that can be used to assess 
early speech and language development in infancy. Studies have shown that children with 
diagnoses like hearing impairment, developmental language disorder and/or autism-spectrum 
disorder show an early delay in their speech development. They often have a later onset of 
babbling and use less babbling in general. By identifying these children at an early age, they can 
get the help and support they need earlier, which in turn will benefit their speech and language 
development to progress in a more age-appropriate way. The purpose of this study was to 
validate the German questionnaire LittlEARS Early Speech Production Questionnaire, LEESPQ, 
to a Swedish context, and to investigate a possible correlation between reported screen time and 
toddlers’ expressive speech and language ability.  
Method: Three different questionnaires (LEESPQ, LEAQ, Screen time) were used in the study 
and 41 families with children in the ages between 0-18 months took part. The questionnaires 
consisted of yes/no and open-ended questions. The results were analyzed with quantitative 
methods and were presented descriptively. The methods were also used to discover a potential 
correlation between LEESPQ and the children’s screen time.   
Results: The results showed that LEESPQ is valid in a Swedish context. There was a positive 
correlation with the German LEESPQ and the Swedish validation of LEAQ. There was no 
correlation between the result on LEESPQ and the results of the questionnaire about Screen time. 
Conclusions: LEESPQ seems to be a valid screening instrument in a Swedish context. More 
studies are needed to see if the amount of screen time and age of screen time onset has any effect 
on children’s speech and language abilities over time. 
Keywords: infants, speech and language abilities, LEESPQ, screen time, LEAQ 
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1.  Bakgrund 

1.1.      Spädbarns expressiva tal- och språkutveckling 
Skriket används som ett sätt för barnet att signalera till omvärlden om sina olika behov, såsom 
trötthet och hunger. Den tidiga tal- och språkutvecklingen hos barn är av stor betydelse för senare 
utveckling i livet, både den språkliga men det finns även en korrelation med exempelvis motorisk 
kontroll och generell utveckling (Fagan, 2009). Det finns studier som visar att redan då barn föds 
går det att börja identifiera språkspecifika skillnader mellan skrik från tyska och franska spädbarn 
(Mampe, Friedrici, Christophe & Wermke 2009). Språksutvecklingen börjar så tidigt som i 
fosterlivet, i samband med att barnets cochlea är färdigutvecklad (Sininger, Grimes & 
Christensen, 2010). Barnet startar den auditiva utvecklingen med att höra främst 
suprasegmentella delar i talet, som är viktiga för intonation och röstigenkänning. Barnet kan till 
exempel identifiera sin mammas röst från andra mammors röster redan tidigt i livet, och det är 
även möjligt för barnet att känna igen sånger som barnet hört under fosterstadiet (Mampe et al. 
2009). 

Från födseln utvecklas tal och språk normalt med kronologisk ålder och utvecklingen kan delas 
upp i olika stadier. Efter cirka tre månader börjar spädbarn med vokaljoller, vilket är barnets sätt 
att kommunicera välbefinnande och intresse, exempelvis i en matsituation (Nettelbladt, Salameh, 
Hansson & Håkansson 2007). Med tiden blir barnets joller allt mer komplicerat och går från olika 
vokalkombinationer och vokalglidningar till stavelsejoller. Kombinationer av stavelser såsom da-
da, pa-pa och liknande kallas för reduplicerat joller vilket börjar uppträda när barnet är cirka 5–10 
månader gammalt (Belardi et al., 2017).  

I en studie av Fagan (2008) beskrivs hur reduplicerat joller är en av de viktigare milstolparna i 
barns tal- och språkutveckling och ett sätt för barnet att utforska olika språkljud. Reduplicerat 
joller är ett av barnets främsta sätt att utforska språk och alla dess språkljud och variationer. Döva 
barn, i jämförelse med normalhörande barn, har generellt en lägre jollernivå med senare debut 
samt en lägre repetitionsnivå. En senare debut av reduplicerat joller, eller en total avsaknad av 
det, kan vara en indikator på språkliga svårigheter senare i livet. Dessa problem uppstår ofta 
bland barn med autismspektrumstörning, nedsatt hörsel samt hos barn med språkstörning (Belardi 
et al. 2017).   

Barns jollerutveckling fortsätter tills de är cirka 18 månader gamla och jollret börjar därefter 
ersättas alltmer med ettords-yttranden. De första orden börjar produceras vid omkring 10–12 
månaders ålder. Jollret är grunden för barns första talade ord. Skillnaden mellan joller och ord är 
att ord används som symbol för något, och att denna symbol används konsekvent. Även om 
spädbarns ord vid 12 månaders ålder är långt ifrån de korrekta målord som vuxna använder, fyller 
de trots detta en funktion som visar på en språklig förståelse och kommunikativ medvetenhet hos 
barnet (Nettelbladt et al., 2007). Fram till att barnet börjar använda sig av riktiga ord, använder 
barnet sig av gester och vokaliseringar. De tidiga gesterna beskrivs som deiktiska (exempelvis 
pekningar), men det förekommer även ikoniska gester, som används för att förklara attribut, som 
till exempel en fågel har, genom att flaxa med armarna (Rowe, Ozciliskan & Goldin-Meadow, 
2008). Barnet bygger långsamt upp sitt ordförråd. Därefter kommer ordförrådsspurten, vilket 
innebär en fas då barnets ordförråd går från en relativt långsam ökning till att öka drastiskt. I den 
första fasen av ordförrådsspurten menar Hartelius, Hammarberg & Nettelbladt, (2012) att 
substantiven ökar mest, följt av verb. Att substantiv och verb ökar mest menar de kan bero på att 
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innehållsorden har ett konkret referentiellt innehåll, till skillnad från funktionsord som kräver ett 
större språkligt sammanhang för barnet. 
  

1.2.      Spädbarns auditiva utveckling 

Barnets hörsel utvecklas redan från den femte fosterveckan och modersmålet formar hur barnets 
skratt, gråt och joller präglas. Barnets hörsnäcka (cochlea) är moget vid födseln, medan den 
auditiva förmågan på neural nivå fortfarande är i utveckling. För att den auditiva förmågan ska 
utvecklas optimalt behöver barnen en akustiskt stimulerande miljö. För att barnets språkliga 
perception ska utvecklas på bästa möjliga vis behöver barnet tillgång till både akustiska och 
lingvistiska stimuli. Genom att barnet hör språk och lingvistisk information, kan det börja 
uppfatta de olika språkljuden vid sex månaders ålder, oavsett vem som talar. När barnet är mellan 
sex och nio månader gamla visar de en tydlig preferens för att lyssna till sitt modersmål. Dessa 
egenskaper utvecklas inte om barnet har en avsaknad av språkliga auditiva stimuli av någon 
anledning. För att barns expressiva förmåga ska utvecklas, både i spädbarnsåldern men även 
senare i livet, behöver de auditiva strukturerna i både örat och hjärnan fungera. Expressiv 
språklig kommunikation går därmed hand i hand med den auditiva språkliga inputen (Christensen 
et al., 2010). 

Enligt Saffran, Aslin och Newport (1996) kan barn redan vid 8 månaders ålder känna igen 
stavelsemönster, med så kallad statistisk (implicit) inlärning. Det innebär att barnen fick lyssna på 
en två minuters lång ljudström med ett upprepat stavelsemönster. När stavelsemönstret byttes ut 
till ett annat okänt stavelsemönster reagerade barnet. Resultaten tyder på att barn kan fånga upp 
återkommande ljudkombinationer, ord och grammatiska mönster redan från väldigt tidig ålder. 
Plante et al. (2014) skriver i sin studie att hjärnan lär sig bäst vid variation. Det innebär att med 
hjälp av variation i stavelsemönstren fokuserar hjärnan ännu mer på att hitta “rätt” mönster. 
Förmågan att kunna segmentera ord och identifiera olika frasstruktur är viktigt för tal- och 
språkutvecklingen och det noterades att barn med språkstörning hade en sämre förmåga till 
statistisk inlärning än barn med typisk tal- och språkutveckling.  

 

1.3.      Följder av avvikande expressiv tal- och språkutveckling i 
spädbarnsåldern 
De första månaderna i ett spädbarns liv kan avslöja mycket om barnets tal- och språkutveckling. 
Avsaknad av reduplicerat joller, eller en försening av detta, är en indikator på atypisk utveckling 
och kan till exempel bero på autismspektrumstörning eller Fragile X syndrom. Fragile X 
Syndrome, Retts syndrom och även autismspektrumstörning delar alla tre liknande indikatorer i 
den språkliga utvecklingen hos spädbarn. Hos spädbarn med dessa syndrom avviker tal- och 
språkutvecklingen framförallt när de är 6–12 månader gamla i form av en minskad jollermängd, 
försenad jolleranvändning och att det är ett mindre varierat joller. Dessa diagnoser ställs dock inte 
förrän senare i barndomen när barnen är runt 3–4 år gamla, vilket kan leda till en försämrad 
språklig- och kommunikativ utveckling senare i livet. Om ett barn med exempelvis 
autismspektrumstörning inte upptäcks i tid och inte får de insatser som finns tillgängliga, riskerar 
barnet att få större kommunikativa svårigheter som kan påverka det sociala livet (Belardi et al. 
2017). 
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Språkstörning är också en diagnos som kan förutses genom den tidiga joller-och talutvecklingen. 
Med språkstörning menas att den språkliga utvecklingen ligger efter den typiska utvecklingen hos 
jämnåriga barn; ofta är barnets tal- och språkutveckling i allmänhet försenad och har börjat med 
att barnen inte jollrat lika mycket som jämnåriga. Detta leder i sin tur till att den första 
orddebuten blir försenad, samt meningsbyggnad och kombinationer av ord sker betydligt senare, 
och även i mindre omfattning, än jämnåriga. Barn med språkstörning kan, utöver att de ligger 
efter sin jämnåriga omgivning, även ha svårt att själva förstå sin omgivning och att bygga upp ett 
ordförråd, vilket leder till att barnen kan vara svårförståeliga för sin omgivning (Hartelius et al., 
2012). Det finns även så kallade ”late talkers”, vilket innebär spädbarn som har en försenad 
expressiv språkutveckling men i övrigt en adekvat utveckling. Dessa ”late talkers” har ofta en 
försenad jollerstart samt mindre varierat joller (Stoel-Gammon, 1989). 
  
Även en hörselnedsättning är något som kan påverka barns tal- och språkutveckling och en 
tillräckligt god hörselförmåga är därför en grundförutsättning för att barn ska kunna producera 
reduplicerat, och varierat joller (Löfkvist et al., 2019). Schramm , Bohnert och  Keilmann (2010) 
skriver i sin artikel att det är nödvändigt att sätta in ett cochleaimplantat så tidigt som möjligt för 
att barn med hörselnedsättning ska kunna få en möjlighet att utveckla sin verbala kommunikation 
och talspråk optimalt, vilket bekräftas även i senare studier (Karltorp et al., 2019). För att de 
nödvändiga, preventiva och habiliterande insatserna ska ske så tidigt som möjligt för barn med 
hörselnedsättning, måste det finnas resurser och screeningmetoder som testar de förmågor som 
påverkas av nedsatt hörsel, vilket inte görs idag. 
 
  

1.4.      Hur bedöms spädbarns tal- och språkförmåga idag? 
Idag kontrolleras spädbarns hörselförmåga allra först i en nyföddshetscreening som sker på 
sjukhus i samband med födseln. Det görs även ett så kallat PKU-test, ett blodprov som 
undersöker om barnet har metabola sjukdomar (Socialstyrelsen 2018). Efter dessa tester, varken 
kartläggs eller undersöks spädbarns hörsel-, tal- och språkutveckling förrän barnen kommer på en 
kontroll på barnavårdscentralen (BVC) vid 2,5–3 års ålder då en sjuksköterska gör en 
språkbedömning (Rikshandboken Barnhälsovård, 2018). Detta trots studier som visat att 
spädbarn visar en avvikande jollerutveckling tidigt om de har svårigheter som exempelvis 
autismspektrumstörning, språkstörning eller liknande diagnoser. Ett barn kan i värsta fall gå i 
flera år med exempelvis en hörselnedsättning, autismspektrumstörning, språkstörning eller andra 
diagnoser som påverkar barnets tal-och språkutveckling, utan att få den hjälp och det stöd som 
barnet behöver (Belardi et al. 2017). 
  

1.5.      Bedömning av tal- och språkutvecklingen hos spädbarn 

1.5.1.     LEAQ - ett verktyg för att undersöka den tidiga auditiva förmågan 
LittlEARS Auditory Questionnaire (LEAQ) är ett formulär som syftar till att undersöka den 
tidiga auditiva och kommunikativa förmågan hos barn i åldrarna 0–24 månader, för att på så sätt 
tidigt upptäcka barn med avvikande hörselbeteende och sätta in lämpliga resurser. Formuläret är i 
grunden tyskt, men har nu validerats i svensk kontext genom en longitudinell studie med 25 
normalhörande barn. Persson et al. (2019) hade både som syfte att validera instrumentet och även 
att undersöka i vilken utsträckning LEAQ korrelerade med auditiv förmåga (hörseltest) och 
barnens språkutveckling, mätt med Swedish Early Communicative Development (SECDI) och 
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Parents Evaluation of Aural/Oral Performance in Children (PEACH) (Persson et al. 2019). 
Studiens resultat visade att den auditiva förmågan hos spädbarn kan vara en faktor som förutspår 
hur barnens tal- och språkutveckling kan se ut i senare ålder. Slutsatsen var att LEAQ är ett 
pålitligt instrument även i svensk kontext och att det kan användas för att undersöka den tidiga 
auditiva förmågan hos svenska spädbarn. Något som Persson et al. (2019) diskuterade i sin studie 
var avsaknaden av screeningmaterial som undersöker spädbarns tidiga tal- och språkutveckling. 
Studien uppmärksammade också att även om LEAQ syftar till att undersöka just den auditiva 
utvecklingen hos spädbarn, har formuläret ett antal frågor som även berör den språkliga och 
kommunikativa utvecklingen.  

  

1.5.2.     LEESPQ – ett verktyg för att screena talspråksutvecklingen hos spädbarn 
LittlEARS Early Speech Production Questionnaire (LEESPQ) är ett tyskt formulär som skapades 
för att komplettera frågeformuläret LittlEARS Auditory Questionnaire (LEAQ). Den tyska 
valideringsstudien för LEESPQ genomfördes 2016 med målet att skapa ett valitt instrument som 
kunde undersöka den tidiga tal- och språkproduktionen hos spädbarn i åldrarna 0–18 månader 
(Wachtlin, Brachmaier, Amann, Hoffmann & Keilmann, 2017). För att göra detta, fick 600 tyska 
barn en pilotversion av LEESPQ och utifrån detta genererades sedan en normkurva som 
undersökte barnens förväntade tal- och språkutveckling. Av de 600 deltagande barnen var cirka 
hälften, 352 deltagare, med i studiens slutskede. Resultaten indikerade att LEESPQ är ett pålitligt 
mätinstrument för att undersöka den tidiga expressiva tal- och språkutvecklingen hos spädbarn 
och att desto äldre barnen blev, desto högre poäng fick de på formuläret. Testet visade sig ha en 
hög pålitlighet, en hög förutsägbarhet för barnens utveckling och det visade inte heller några 
skillnader på kön eller flerspråkighet hos barnen. Något Wachtlin et al. (2017) diskuterar är 
behovet av fler studier med LEESPQ som fokuserar på just flerspråkighet, för att på så sätt kunna 
komplettera materialet med ytterligare frågor som tar hänsyn till detta. Enligt Wachtlin, et al. 
(2017) ansågs LEESPQ, i tysk kontext, vara ett statistiskt pålitligt instrument för en snabb och 
enkel screening över de tidigaste milstolparna i ett spädbarns expressiva tal- och språkutveckling. 
Formuläret lämpar sig potentiellt för spädbarnsscreeningar, men även som uppföljning av barn 
med behov av hörselhjälpmedel samt normalhörande barn. Eftersom den tidiga expressiva 
utvecklingen hos spädbarn ser likadan ut oavsett språk, är LEESPQ ett lämpligt instrument att 
översätta för att kunna kartlägga alla spädbarns tal- och språkutveckling med. I nuläget finns 
inget liknande instrument i Sverige som via ett lättillgängligt föräldraformulär mäter den 
expressiva förmågan hos spädbarn.  I en senare prospektiv tvärsnittsstudie kommer LEESPQ 
digitaliseras tillsammans med LEAQ, SECDI (se nedan) samt frågeformulär om skärmtid i 
hemmet.  
  
  

1.5.3.     SECDI - Ett verktyg för att undersöka tidiga kommunikativa förmågor 
När det gäller undersökning av tidig tal- och kommunikationsutveckling används The Swedish 
Early Communicative Development (SECDI) I och II mest frekvent i Sverige. SECDI är en 
svensk version av “the MacArthur Communicative Development Inventory (CDI) (Fenson et al. 
1993). Den ämnar beskriva kommunikativa förmågor hos spädbarn genom föräldrabedömningar. 
Formuläret är uppdelat i två delar, SECDI I, “Ord och Gester” som är främst ämnat för barn 8–16 
månader, medan SECDI II, “Ord och Meningar” är ämnat för barn 16–28 månader (Berglund & 
Eriksson, 2000). För att optimera undersökning av spädbarns tidiga tal- och 
kommunikationsutveckling behövs dock instrument anpassat för yngre barn, då SECDI idag 
endast har normering från och med 8 månaders ålder. 
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1.6.      Skärmtid 
Det finns flera olika faktorer som kan påverka barns tidiga tal- och språkutveckling. De första 
åren i ett barns liv utvecklas hjärnan mycket och är därmed känslig för yttre påverkande faktorer, 
som exempelvis socioekonomiska faktorer. Desto lägre socioekonomisk bakgrund en familj har, 
desto mindre ordförråd har ofta barnen, samt en senare orddebut (Tella et al., 2018). Familjer 
med en högre socioekonomisk status tenderar att läsa mer för sina barn, samt stötta i större 
utsträckning deras utbildning och skapar på så sätt en språkligt aktiv miljö för barnet att utvecklas 
i, jämfört med föräldrar med lägre socioekonomisk status. Den socioekonomiska bakgrunden kan 
ha inverkan på den mängd språklig stimuli ett barn får, vilket i sin tur kan leda till att barnet har 
en senare språklig debut och en allmän tal- och språkförsening, då dessa barn inte i lika hög grad 
får samma språkliga stimuli som barn med högre socioekonomisk bakgrund. Genom exempelvis 
högläsning och en starkt språklig hemmiljö, utvecklas och främjas barns fonologiska 
medvetenhet samt förmågan till fonologisk diskrimination. Med fonologisk diskrimination avses 
förmågan att kunna avgöra om två ord är ett och samma ord eller två olika (Tella et al., 2018). 
  
En annan faktor som får mer och mer uppmärksamhet idag är barns tid framför en skärm. I 
dagens samhälle ökar användandet generellt av teknologi och media. Detta har resulterat i ett ökat 
användande av media även i yngre åldrar. Kuhl, Tsao & Liu (2003) beskriver att skärmar kan 
vara skadliga för barn under två år. Spädbarn som tidigt exponeras för skärmar riskerar att lära 
sig färre ord. De fann att för varje timmes skärmtittande i veckan kan barns ordförråd minska 
med fem-sex ord jämfört med spädbarn i samma ålder som inte exponeras för skärmar. Kuhl et 
al. (2003) upptäckte även att just den sociala interaktionen mellan ett spädbarn och dess 
omgivning är grundläggande för tal- och språkutvecklingen. 
  
Även Lagerkrantz (2013) menar att ökad skärmtid hos spädbarn innebär en försämrad tal- och 
språkutveckling i tidiga åldrar. Eftersom barn spenderar mer tid framför skärmen, resulterar det i 
större risker att utvecklingen av korttidsminnet försämras och även en sämre 
kommunikationsförmåga, eftersom barnen har färre meningsfulla interaktioner med vårdgivarna. 
Skärmen stjäl värdefull tid för inlärning via dyadiskt samspel mellan barn och vuxna (Kuhl, 
2019). Barn utvecklar sin språkliga förmåga genom interaktion med sin omgivning. Spädbarns 
tal- och språkutveckling är kopplad till ”här och nu”, vilket innebär att barnen behöver 
information från alla sinnesorgan (auditiv, visuell, taktil bearbetning), så kallad multisensoriskt 
inlärning (Nettelbladt et al., 2007 ). World Health Organisation (WHO) gav våren 2019 ut en 
rapport om skärmvanor hos yngre barn och även nya rekommendationer kring antalet timmar 
som barn under två år högst bör spendera framför en skärm. Rekommendationerna om begränsad 
skärmtid för spädbarn bygger främst på att motivera en vardag med mer aktivitet och rörelse och 
inte en stillasittande vardag, som den blir när barn sitter framför skärm (WHO 2019). 
Denna rekommendation har dock fått kritik, då vissa menar att det är svårt att avgöra vad som 
ingår i begreppet skärmtid och att innehållet i vad barnen ser på påverkar deras utveckling. 
Frågan om skärmtid och spädbarns välmående och utveckling är en komplex fråga som har mer 
än ett svar (Nylander, 2019). 
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2.    Syfte 
Syftet med denna kvantitativa tvärsnittsstudie är att inleda en validering av en svensk 
översättning av det tyska formuläret LittlEARS Early Speech Production Questionnaire 
(LEESPQ) i svensk kontext samt undersöka eventuell korrelation mellan uppgivna skärmvanor 
och spädbarns expressiva tal- och språkförmåga mätt med LEESPQ. 
  

2.1.      Frågeställningar 
1.  Har svenska spädbarn en expressiv språkförmåga på LEESPQ som är jämförbar med 

tyska spädbarns? 
2.  Finns det ett samband mellan expressiv språkförmåga mätt med  LEESPQ och auditiv 

förmåga mätt med det svenska redan validerade testet, LEAQ? 
3. Finns det ett samband mellan angiven expressiv språk-och talförmåga hos spädbarn 

(mätt med LEESPQ) och familjens uppgivna skärmvanor? 
  
 

3.    Metod 

3.1.      Deltagare 
Rekrytering av deltagarna skedde på digitala plattformar och på plats på barnavårdscentraler och 
öppna förskolor i Uppsala. Den digitala rekryteringen skedde på både privata och öppna 
facebooksidor i olika delar av landet, där ett kort informationsbrev postades (se bilaga 5). Ett 
längre informationsbrev sattes upp på öppna förskolor och på barnavårdscentraler runtom i 
Uppsala (se bilaga 4). I informationsbilagan fanns information kring studiens syfte och upplägg 
samt kontaktuppgifter till författarna och handledare. Rekryteringen skedde i form av 
snöbollsurval, då deltagarna uppmanades sprida informationen vidare till andra potentiella 
deltagare (Borg & Westerlund, 2012). Det betonades att studien var frivillig och kunde avbrytas 
när som helst under hela studiens gång. 
  

3.1.1.     Inklusionskriterier 
Förälder till barn i ålder 0–18 månader vid tidpunkten för formulärens ifyllnad. Minst en av 
föräldrarna behövde vara svensktalande. 
  

3.1.2.     Exklusionskriterier 
Förälder till barn som hade andra kända funktionsnedsättningar inklusive hörselnedsättning 
exkluderades från denna studie då det primära syftet var att validera och sedan normera testet för 
screening av barn med misstänkt hörselnedsättning och/eller språkförsening.  
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3.2.      Material 

3.2.1.     LittlEARS Early Speech Production Questionnaire 
Föräldraformuläret LEESPQ är i pappersformat och består av 27 ja/nej-frågor som mäter den 
expressiva språkförmågan hos spädbarn. ”Ja” = 1 poäng, “nej” = 0 noll poäng och maxantalet 
poäng är 27 (Se bilaga 1). Det har tidigare validerats på tyska (Wachtlin et al., 2017) och sedan 
bland annat på turkiska (Kosaner et al., 2014). Formuläret utformades av företaget MED-EL som 
tillverkar hörselimplantat, och har översatts till svenska med hjälp av professionella översättare 
samt reviderats av kliniska logopeder och specialpedagoger på Karolinska Institutet.   
  

3.2.2.     LittleEARS Auditory Questionnaire 
Föräldraformuläret LEAQ består av 35 frågor och totalpoäng är 35 (Persson, Miniscalco, 
Lohmander & Flynn, 2019). Föräldrarna uppmanas att svara ja/nej på om barnet uppvisar det 
efterfrågade beteendet. Formuläret har en hierarkisk struktur från tidig till senare utveckling då 
det efterfrågas hur barnen svarar på auditiva och språkliga stimuli (se bilaga 2).  Den svenska 
översättningen av LEAQ validerades 2019  (Persson et al., 2019).   

3.2.3.     SECDI 
Vi hade initialt tänkt använda SECDI som en del av studieupplägget men på grund av att 
svarsintervallet på SECDI var förhållandevis lågt kunde materialet inte användas för validering 
av LEESPQ. Många av de SECDI-formulär som inkom var antingen inte korrekt ifyllda eller inte 
ifyllda alls. Det beslutades därmed att bortse från de svar som inkommit.    
  

3.2.4.     Frågor om skärmvanor 
Formuläret består av fem korta frågor om barnets skärmvanor. Författarna utformade 
enkätfrågorna utifrån frågeställningarna. Frågorna berör hur länge barnen exponeras för skärmar 
och hur ofta detta sker, då detta kan ha en påverkan på barns ordförråd (Kuhl et al. 2003). 
Formuläret består både av skattningsfrågor och längre frågor där föräldrarna med egna ord får 
beskriva vad barnet ser på. Formuläret gavs en skattningsskala där olika svar gav olika poäng 
(bilaga 3). Maxpoäng var 14 poäng.  
  

3.2.5.     Bortfall 
84 % (42 av 50) av alla formulär skickades till KI. En av de 42 deltagarna mötte inte 
inklusionskriterierna och uteslöts därmed från studien. 
 
 
  

3.3.      Studiens genomförande 
Deltagarna fick anmäla sitt intresse genom att maila studiens email-adress. Därefter fick samtliga 
deltagare utskickat ett informationsblad (se bilaga 4) gällande studiens syfte, upplägg och 
kontaktuppgifter till författarna samt handledare. Alla deltagare var ombedda att uppge sin adress 
för att sedan få ett samtyckesformulär (se bilaga 5) hemskickat. Dessa formulär sändes sedan av 
deltagarna till Karolinska Institutet (KI). Efter att samtycket signerats och anlänt till KI, 
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skickades resterande pappersformulär (LEESPQ, SECDI, LEAQ och formuläret kring 
skärmvanor) samt ett svarskuvert ut till deltagarna. Deltagarna fick två påminnelser att skicka in 
formulären under datainsamlingsperioden. Författarna åkte till KI vid två tillfällen för att kopiera 
formulären som inkommit. Svaren kodades därefter och lades in i Excel och SPSS. 
  
  

3.4.      Databearbetning och statistik 
Formulärens respektive totalpoäng beräknades och användes vid de statistiska beräkningarna. 
Deskriptiv statistik och korrelationsanalyser användes för att bearbeta datamaterialet. Pearsons 
korrelationsanalys användes för att undersöka korrelationer mellan de olika formulären. 
 
Valideringen av LEESPQ genomfördes genom att besvara frågeställningarna 1 och 2. Pearsons 
korrelationsanalys användes både för att undersöka en potentiell korrelation mellan barnens ålder 
i månader och resultatet på LEESPQ, samt även mellan LEESPQ och LEAQ. En 
korrelationsanalys utfördes mellan totalpoäng på LEESPQ och ålder. Den tyska valideringen av 
formuläret konstaterade att svårighetsgraden ökar och att de senare frågorna ställer ett större krav 
på språklig kunskap hos barnen (Wachtlin et al., 2017). Efter att samtliga deltagande föräldrar 
besvarat LEESPQ, valdes därför även de fem sista frågorna ut separat för att undersöka om 
svårighetsgraden ökar även i svensk kontext.  
 Frågorna var följande: 

●      Fråga 23: “Använder barnet 1–5 ord som andra människor kan uppfatta och förstå? 
●      Fråga 24: “Använder barnet 6–10 ord som andra människor kan uppfatta och förstå?” 
●      Fråga 25: “Använder barnet 11–30 ord som andra människor kan uppfatta och förstå?” 
●      Fråga 26: “Använder barnet mer än 30 ord som andra människor kan uppfatta och 

förstå?” 
●      Fråga 27: “Sätter barnet ihop två ord till en kort fras?” 

 
Efter att samtliga deltagande föräldrar besvarat hela LEAQ, valdes totalt åtta frågor ut separat, 
som bedömdes beröra främst tal- och språkutveckling hos barn mer än deras auditiva utveckling 
och resultaten från dessa åtta frågor undersöktes med Pearsons korrelationsanalys med resultatet 
på LEESPQ. 
 Frågorna var följande: 

●     Fråga 21: “Härmar ditt barn ljud då du ber henne/honom göra det?” 
●  Fråga 25: “Härmar ditt barn ljud eller ord som du säger?” 
●  Fråga 26: “Gör ditt barn rätt ljud till rätt leksak?” 
●  Fråga 28: “Försöker ditt barn härma ljud i omgivningen?” 
●  Fråga 29: “Kan ditt barn upprepa en serie av korta och långa stavelser korrekt?” 
●  Fråga 31:”Försöker ditt barn sjunga med i sång?” 
●  Fråga 32: “Upprepar ditt barn vissa ord när du ber henne/honom det? 
●  Fråga 35: “Försöker ditt barn sjunga välbekanta sånger?” 

 
Även för att besvara frågeställning 3 om samband mellan skärmvanor och barnens expressiva tal- 
och språkförmåga (mätt med LEESPQ) användes Pearsons korrelationsanalys och totalsumman 
av dessa jämfördes sedan med poängen från LEESPQ och ålder. Korrelationer som var mellan 
0.0–0.3 bedömdes som svaga, 0.3–0.5 som medel och 0.5–1 som starka (McLeod, 2019.) 
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3.5.      Etiska överväganden 
Information kring studiens utformning och syfte presenterades i en bilaga som skickades ut till 
BVC, öppna förskolor och på facebook. Samtyckesinformation togs upp i informationsbilagan. 
Allt deltagande var frivilligt och deltagarna informerades om möjlighet att avbryta sin medverkan 
i studien när som helst under studiens gång. 
 
Rådata förvarades på Karolinska Institutet och hanterades i ett låst skåp för sekretessbelagt 
material. Kopior togs av materialet och analyserades samt bearbetades i Uppsala. Samtliga kopior 
förstördes efter att studien var klar. Deltagarna har inte erbjudits ekonomisk ersättning eller andra 
förmåner för att delta i studien. 
 
Studien kommer att publiceras på Divaportalen, vilken är öppen för allmänheten. 
  
  

4.    Resultat 
Resultaten presenteras enligt studiens frågeställningar, och initialt med en mer övergripande 
deskriptiv tabell. 
  
Tabell 1. visar medelvärde, standardavvikelse (SD), median och lägsta och högsta poäng för samtliga instrumenten. 

Instrument Medelvärde SD Median Lägst-Högst 

LEAQ-total, 
maxpoäng 35 

20.21 9.05 22.50 7       34 

LEAQ-tal, 
maxpoäng 8 

2.73 2.82 2.00 0         8 

LEESPQ, 
maxpoäng 27 

16.61 5.14 16.00 7           27 

Skärmålder 
(mån) 

5.67 4.73 6.00 3        14 

Notering: Skärmålder: ålder i månader då barnet började använda någon form av skärm. 
	

4.1.1. Frågeställning 1: Har svenska spädbarn en expressiv språkförmåga på 
LEESPQ som är jämförbar med tyska spädbarns? 
  Det fanns en positiv, stark korrelation mellan LEESPQ och ålder (r=.90, p<.001). Med detta 
menas att i takt med ökande ålder, ökade även den expressiva tal- och språkförmågan (se figur 1). 
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Figur 1: Ålder i månader hos deltagarna i relation med totalpoäng på LittlEARS Early Speech Production 
Questionnaire (LEESPQ) (N=41).  

 
De fem sista frågorna (23, 24, 25, 26, 27) ur LEESPQ-formuläret handlar alla om ordproduktion. 
Det undersöktes huruvida barnets ålder relaterade till den ökade svårighetsgraden i LEESPQ. Vid 
fråga 23 svarade 41 % (N=41) av deltagarna ja (se figur 2). De yngsta barnen vars föräldrar 
svarat ”ja” på dessa fem frågor var elva månader gamla. De frågorna som kommer senare i 
formuläret ställer större kvar på språklig medvetenhet hos barnen och därmed minskar antalet 
“ja”, (se figur 2).    
  
 

 
Figur 2: Andel deltagande föräldrar i procent som uppnått de olika milstolparna för ordproduktion mätt med 
LittlEARS Early Speech Production Questionnaire (LEESPQ) (N=41).  
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4.1.2.     Frågeställning 2: finns det ett samband mellan expressiv språkförmåga mätt med  
LEESPQ och auditiv förmåga mätt med det svenska redan validerade testet, LEAQ? 
LEESPQ visade sig ha en positiv stark korrelation med LEAQ (r=0.89, p<.001). I figur 3 visas 
korrelationen mellan LEESPQ och LEAQ. Detta innebär att ju bättre expressiv språkförmåga 
barnen hade, desto bättre auditiv förmåga hade barnen. 
 

 
Figur 3: Korrelation mellan LittlEARS Auditory Questionnaire och LittlEARS Early Speech Production 
Questionnare (n=38). 
  
Det fanns en stark signifikant positiv korrelation mellan LEAQ-tals åtta frågor och LEESPQ 
(r=0.90, p<.001) (figur 4), vilket innebär att ju högre poäng ett barn fick på LEESPQ, desto högre 
fick de på LEAQ-tal. Utifrån Pearsons korrelationsberäkning fanns även en stark korrelation 
mellan LEAQ-tal och ålder (r=0.83, p<.001), vilket visar på att ju äldre barnen var, desto mer 



  
 

16 
 

utvecklad expressiv förmåga hade de.  

 
Figur 4: Korrelation mellan frågorna ur LittlEARS Auditory Questionnaire (LEAQ) (n=38) som berör tal och 
LittlEARS Early Speech Production Questionnare (n=38). 
  
  
Figur 5 visar deltagarnas svar i procent på LEAQ-tal (n=38). Fråga 21 fick flest antal “ja”. 58 % 
(n= 22) av deltagarna svarade “ja”. Även fråga 28 fick en hög andel “ja” på 52 % (n= 20). Fråga 
nr 35, den sista frågan i formuläret fick lägst andel “ja” med cirka 18 % (n= 7). Resultatet tyder 
på att antal “ja” sjunker i antal på frågor som kommer senare i formuläret då frågorna ställer 
högre språkliga krav. Figur 6 visar att 37% (n= 14) av deltagarna fick 0 poäng på LEAQ-tal, 
vilket stämmer överens med den hierarkiska strukturen i LEAQ, då de svårare frågorna kommer 
allt senare i formuläret.  
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Figur 5: Andel deltagare i procent som svarat ja på de olika frågorna som berörde tal ur formuläret LittlEARS 
auditory questionnare (LEAQ) (n=38).  
 
  
Figur 6 visar poängspridningen över de 38 deltagarna som fyllt i LEAQ. Ett ja var värt 1 poäng, 
ett nej var värt 0 poäng.

 
Figur 6: Deltagarnas maxpoäng redovisat i % på frågorna som berör tal ur formuläret LittlEARS Auditory 
Questionnaire (LEAQ) (n=38).  
  
  

4.1.3.     Frågeställning 3: Finns det ett samband mellan angiven expressiv tal- och  
språkförmåga hos spädbarn (mätt med LEESPQ) och familjens uppgivna 
skärmvanor? 
 
 
Frågorna delades upp separat och svarsresultaten beräknades sedan i procent. Figur 7 visar 
skärmtid i minuter, där majoriteten av barnen såg på 0–30 minuter om dagen.  
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Figur 7: visar fördelningen (n=41) av enkätfråga 2: “Hur många minuter spenderar barnet framför skärm per dag”.  
  
Det varierade i vilken ålder barnen var när de började använda någon typ av skärm. Närmare en 
tredjedel av barnen var mellan 0–6 månader gamla. Ungefär lika många var mellan 6–12 månader 
gamla (figur 8). Det interna bortfallet var stort; närmare 20 % (n = x av 41) hade inte fyllt i när 
barnen började använda skärm.  
  

 
Figur 8: Visar fördelningen (n=41) för enkätfråga 3: “Vid vilken ålder började ditt barn använda någon form av 
skärm?”.  
  
.  
 
På frågan om barnen såg ensamma på skärm eller med någon familjemedlem, svarade majoriteten 
att de alltid såg på skärm tillsammans med någon, eller ibland ensamma och oftast med en 
familjemedlem. Majoriteten av föräldrarna ansåg att barnen hade lagom mycket skärmtidoch bara 
några enstaka tyckte att barnen hade för mycket skärmtid. Flera av barnen såg även på mer än en 
sorts skärm, oftast använde barnen en kombination av skärmar som Ipad, mobil och teve. När 
föräldrarna tillfrågades om vad barnen såg på skärmen svarade en övervägande majoritet att de 
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såg på barnprogrammet Babblarna. De skrev även att barnen skypeade med släktingar, såg på 
foton eller på teve tillsammans med syskon. 
 
Ju mer skärmtid barnen hade, desto mer utvecklad var deras expressiva förmåga (r=.32, p=.04). 
Ju äldre barnen var, desto mer tid spenderade de framför en skärm (r=0.57, p<.001). Det visade 
sig inte ha någon betydelse vad för slags skärm barnen såg på, om det var teve, Ipad, dator eller 
mobil, för den expressiva språkförmågans utveckling (r=.21, p>.05).  
 
Det undersöktes hur skärmvanor eventuellt var associerade till varandra (skärmtid, skärmstart, 
typ av skärm, tid tillsammans med skärm). Eftersom majoriteten som använde skärm redovisat att 
man ansåg att barnets skärmanvändning var ”lagom” ingick inte den variabeln i analysen. En 
stark positiv korrelation fanns mellan skärmtid och typ av skärm, r=72, p<.001. Det innebar att 
högre andel skärmtid var associerat med att barnen använde flera typer av skärmar. Inga av de 
deltagande föräldrarna uppgav att deras barn enbart eller oftast hade egen skärmtid 
(svarsalternativ 1-2), se bilaga 3. 
 
  

 5.    Diskussion 

5.1.      Resultatdiskussion 
I följande diskuteras resultatet utifrån studiens frågeställningar. 
  

5.1.1.     Frågeställning 1: Har svenska spädbarn en jämförbar expressiv språknivå med 
tyska spädbarn? 
Enligt denna studie så har svenska barn en jämförbar expressiv språknivå på LEESPQ med de 
tyska spädbarnen. Det finns en stark positiv korrelation mellan ålder och resultat på LEESPQ, 
vilket överensstämmer med den tyska normkurvan (Wachtlin et al., 2017). I den tyska studien 
kunde en normkurva etableras utifrån barnens ålder och slutsatsen nåddes att LEESPQ är ett 
valitt screeningverktyg för att undersöka de viktigaste milstolparna i den tidiga tal- och 
språkutvecklingen. Utifrån korrelationen som visats i denna studie, mellan ålder och resultat på 
LEESPQ (se figur 1), borde LEESPQ även kunna användas för detta syfte i svensk kontext. Detta 
överensstämmer även med resultatet med den turkiska valideringsstudien av LEESPQ (Wachtlin 
et al., 2014). I denna studie noteras det att de äldre barnen får ett högre resultat då de producerar 
fler ord (se figur 1). Om ett äldre barn får en låg totalpoäng på LEESPQ och framförallt på just de 
senare frågorna, kan detta vara tecken på en potentiell hörselnedsättning eller andra svårigheter. I 
figur 2 har de sista fem frågorna (23, 24, 25, 26 och 27) undersökts för att kontrollera 
jämförbarheten till Wachtlin et al. (2017), som anser att sämre resultat beror på en ökad 
svårighetsgrad. Svarsresultaten i denna studie överensstämmer med Wachtlin et al. (2017) då det 
är de äldre barnen som bäst klarat de språkliga kraven som de senare frågorna kräver. Detta 
stärker hur LEESPQ potentiellt kan användas som screeningmetod för att upptäcka barn med 
försenad joller- och ordproduktion. 
  
På barnavårdscentraler gör i nuläget en sjuksköterska en språkbedömning på barn först vid 2,5-3 
års ålder. I och med den starka korrelationen som visats mellan LEESPQ och ålder, kan LEESPQ 
potentiellt vara ett screeninginstrument som kan användas för att upptäcka avvikelser i den tidiga 
talspråksutvecklingen, och därmed möjliggöra en remiss för dessa barn till en logoped i en 
tidigare ålder än vad som görs idag. Genom att använda LEESPQ på antingen sjukhuset, BVC 
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eller logopedmottagningar skulle det också kunna vara möjligt att tidigare upptäcka barn med 
autismspektrumstörning och/eller andra språkliga svårigheter. LEESPQ skulle även potentiellt 
kunna användas tillsammans med SECDI, som kartlägger barns expressiva kommunikation från 
åtta månaders ålder som ett komplement. 
  
  

5.1.2.     Frågeställning 2: Finns det ett samband mellan resultat på det svenska formuläret 
LEESPQ och det svenska, redan validerade, testet LEAQ? 
Studien visade en stark korrelation mellan resultatet på formuläret LEAQ, som mäter barns 
auditiva förmåga i svensk kontext och LEESPQ. Desto högre poäng barnen fick på LEAQ, desto 
högre poäng fick de ofta även på LEESPQ (figur 3). Resultatet överensstämmer med LEAQs 
hierarkiska struktur då de frågor som kommer senare i formuläret kräver att barnen behöver vara 
äldre och mer språkligt aktiva för att föräldrarna ska kunna svara “ja”. Detta bedöms stärka 
LEESPQs validitet i svensk kontext och att de båda formulären kan användas för att komplettera 
varandra och på så sätt nå en sådan korrekt kartläggning av spädbarns auditiva och språkliga 
utveckling som möjligt.  
  

5.1.3.     Frågeställning 3: Finns det ett samband mellan angiven expressiv språkförmåga hos 
spädbarn (utifrån LEESPQ) och familjens uppgivna skärmtidsvanor? 
En positiv medelstark korrelation fanns mellan barnens expressiva språkförmåga och ålder för 
skärmstart. Denna korrelation kan bero på flera aspekter, exempel att barnen fått en stark tidig 
tal-och språkutveckling innan de började med skärmar, eller att de såg på skärm aktivt med sina 
föräldrar. Hur gamla barnen är när de började se på någon form av skärm skulle kunna vara en 
avgörande faktor för deras fortsatta tal- och språkutveckling. Om de är äldre, exempelvis 10 
månader, har de ett mer utvecklat talspråk jämfört med ett yngre barn. 
 
Studien visade även en signifikant positiv relation mellan skärmtid i minuter och resultatet på 
LEESPQ. Detta kan bero på att många av barnen såg på skärm med någon av sina föräldrar 
och/eller syskon och fick på så sätt en aktiv skärmtid som skapade en språkligt stimulerande 
miljö. Det är just den passiva skärmtiden som kan påverka barns expressiva tal- och 
språkutvecklingen negativt. Kuhl et al. (2003) menar i sin studie att barns ordförråd utvecklas 
långsammare, med fem-sex ord med mindre i veckan för barn med mer skärmtittande jämfört 
med barn utan någon skärm. En sådan minskning är inte möjlig att se med LEESPQ, då 
valideringsstudien inte mätt ordförrådet över tid och flera av deltagarna är för unga för att ha ett 
så stort ordförråd. 
   

5.2.      Metoddiskussion 

5.2.1.     Studiens dataanalyser 
Studien bestod av två enkätformulär med ja/nej frågor samt ett formulär med slutna och öppna 
frågor. Formulären analyserades kvantitativt med hjälp av programmen Excel och SPSS. 
Metoden för studien har fungerat väl genomgående under analysen. Eftersom syftet med studien 
var att validera LEESPQ och utvärdera korrelationen mellan skärmtid och barns tal- och 
språkutveckling, ansågs enkätformatet vara den datainsamlingsform som var lämpligast och 
möjliggjorde flest deltagare till studien. 
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5.2.2.     Studiens brister 
Vissa brister bör dock uppmärksammas. Studien var planerad att vara digitaliserad, dvs. att 
enkäterna skulle skickas ut som webenkäter, men på grund av förseningar var det inte möjligt vid 
denna tidpunkt. Detta innebar att det blev fler steg från det att samtyckesformulären skickades ut, 
inkom till KI och att resterande formulär kunde skickas ut till deltagarna för att sedan samlas in 
på KI. Eftersom alla svarsenkäter tog olika lång tid att samla in, dröjde även bearbetningen av all 
data. En digitalisering av studien hade inneburit kortare tid för datainsamling samt potentiellt 
kunnat rekrytera fler deltagare då det skulle krävt mindre arbete för deltagarna. 
  
Rekrytering skedde via barnavårdscentraler (BVC), öppna förskolor och på olika sidor på 
facebook. Att sociala medier användes för rekrytering kan diskuteras. Det forum som författarna 
har använt kanske inte nås av alla potentiella deltagare, utan enbart dem som hade just facebook 
och var aktiva på sidan. Sociala medier har dock medfört en stor geografisk spridning, något som 
inte hade varit möjligt att genomföra om rekrytering endast skett via BVC och öppna förskolor. 
  

5.2.3.     Utformande av enkät 
LEESPQ-formuläret översattes av professionella översättare, först till svenska och sedan tillbaka 
till engelska för att få en sådan korrekt översättning som möjligt. Därefter fick författarna justera 
formuläret för att förtydliga frågorna ytterligare under överinseende av handledaren. 
  
 

5.2.4.     LEAQ 
LEAQ-formuläret avser att undersöka auditiv och perceptuell förmåga. Person et al. (2019) 
beskriver dock att åtta frågor från formuläret snarare avser talproduktion. Detta visar brister i 
validitet i LEAQ då detta formulär inte endast avser auditiv och perceptuell förmåga, vilket är 
syftet med formuläret. För att få ett sådant korrekt auditivt screeningmaterial som möjligt, hade 
det varit lämpligare om dessa frågor ändrats, så att de berörde barnets auditiva förmåga istället. 
  

5.2.5.     Skärmtid 
Skärmtidsformuläret utformades av författarna och handledare, vilket kan vara en brist i studien. 
En enkät bör utformas utifrån ett standardiserat frågeformulär. Ett sådant frågeformulär fanns 
dock inte tillgängligt. Enkäten är den första i sitt slag att undersöka skärmtidens påverkan på 
spädbarns tal- och språkutveckling. Ett antal aspekter av enkäten kunde ha gjorts annorlunda: 
enkäten hade kunnat dra nytta av ännu en fråga kring vad föräldrarna jobbade med. Detta för att 
undersöka huruvida socioekonomisk status korrelerar med barnens skärmvanor. Frågan “Tycker 
du att ditt barn har för lite, lagom eller för mycket skärmtid” hade kunnat formuleras annorlunda. 
Istället hade frågan kunnat lyda “Hur ser du på ditt barns skärmtid?” för att på så sätt kunna 
vidareutveckla deltagarnas svar. 
  
  

6. Fortsatt forskning 
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De språkliga milstolparna som mäts i tyska LEESPQ är baserade på enspråkiga barn och kan 
behöva kompletteras med frågor som har flerspråkighet i större fokus än vad den nuvarande 
valideringsstudien har. Det är möjligt att flerspråkiga barn inte når de språkliga milstolparna i 
samma takt som enspråkiga barn, vilket gör att resultat från instrumentet kan leda till ett felaktigt 
antagande om barnets tal- och språkutveckling. Med tanke på att flerspråkigheten ökar i Sverige 
(Statistiska Centralbyrån, 2019) så är denna forskningsfråga aktuell och det är därför viktigt att 
undersöka om och hur tal- och språkutvecklingen skiljer sig mellan flerspråkiga och enspråkiga 
barn utifrån LEESPQ. 
  
En annan faktor som kan behöva tas i åtanke är könsskillnader. Wacthlin et al. (2017) menar på 
att den tyska valideringen av LEESPQ är könsneutralt. För att kunna konstatera detta i svensk 
kontext behövs mer forskning med fler deltagare. 
  
Det skulle även vara av vikt att undersöka LEESPQ i relation till olika omgivningsfaktorer, så 
som socioekonomisk status men även typ av verbal språkmiljö. Tidigare studier kring sambandet 
mellan socioekonomisk status och barns språkliga utveckling har visat att ju lägre utbildningsnivå 
föräldern har, desto lägre är barnets språkliga förmåga (Tella et al., 2018). Genom att upptäcka 
eventuella skillnader mellan familjer med olika utbildningsnivåer och bakgrunder kan detta 
resultera i en ökad förståelse hur socioekonomisk status eventuellt kan påverka användningen av 
skärm men också utveckling av expressiv tal- och språkutveckling. Den verbala språkmiljön kan 
mätas med till exempel kvalitativa videoanalyser eller mer objektiva heldagsmätningar med 
Language Environmental Analysis (LENA), som innebär att man kan mäta antal ord, yttranden 
och typ av ljudmiljö i små barns vardag (www.lena.org). Vid potentiella svårigheter finns det då 
större möjligheter att ge bäst anpassad intervention till barnet och dess omgivning. 
  
Skärmtid är ytterligare en faktor som kräver mer forskning. Lagerkrantz (2013) skriver att ökad 
skärmtid hos spädbarn leder till en försämrad tal- och språkutveckling, korttidsminne och sämre 
kommunikationsförmåga. Förmågor som dessa är svåra att bedöma vid ett engångstillfälle som 
denna studie försökte göra, och det behövs mer longitudinella studier som syftar till att undersöka 
skärmens påverkan på barnens språkliga förmågor över tid. Forskning visar att skärmen påverkar 
barns utveckling, men då sambanden är komplexa så behöver skärmar och skärmtid forskas 
vidare på för att några konkreta slutsatser ska kunna tas. En longitudinell studie skulle kunna 
möjliggöra en bättre/större kartläggning av hur och när skärmar eventuellt påverkar barns 
expressiva utveckling. I en sådan typ av studie är det även av vikt att ta hänsyn till föräldrars 
kunskap om och syn på skärmanvändande samt föräldrarnas egna skärmvanor, då det kan 
påverka sättet barnen använder skärmarna på samt vilket innehåll de konsumerar.  
 
 

6.    Slutsats 
För att tidigt kunna identifiera spädbarn med en avvikande tal- och språkutveckling krävs ett 
tydligt instrument för sjukvården att arbeta utifrån. Denna studie har ämnat påbörja en validering 
av det tyska materialet LEESPQ i svensk kontext. I resultatet redovisades ett samband mellan den 
tyska och svenska LEESPQ. Detta resultat tyder på att LEESPQ är valitt i svensk kontext och 
därmed potentiellt kan användas som ett komplement till LEAQ för att kartlägga spädbarns 
auditiva och expressiva utveckling. LEESPQ kan även användas enskilt för att upptäcka spädbarn 
med avvikande tidig tal-och språkutveckling. 
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9.    Bilagor 
Bilaga 1: LEESPQ 
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Frågeformulär gällande Tidig Talproduktion: 

LittlEARS Early Speech Production Questionnaire (LEESPQ-1) 0–18 månader (talbeteende) 

Kriterium för vårdnadshavare som svarar på frågorna:  

JA/NEJ - frågor som förutsätter att Du som vårdnadshavare har hört barnet använda 
språkljudet/språkljuden eller de talade orden, åtminstone en gång. Kryssa ja eller nej i formuläret 
nedan. 

Fråga Exempel  JA NEJ 

1. Skriker barnet för att få uppmärksamhet?    

2. Skriker barnet på olika sätt?  
 

t.ex. när hen han/hon är 
hungrig, eller trött 

  

3. Rör barnet på sina läppar någon gång 
förutom när hen blir matad? 

t.ex. spänner eller pressar ihop 
läpparna 

  

4. Har barnet tungrörelser vid andra tillfällen 
än när hen blir matad? 

t.ex. sticker hen ut tungan   

5. Använder barnet glada yttranden? t.ex. när hen leker, eller när hen 
tar ett bad 

  

6. Gör barnet ”brumljud” eller smackar hen 
med läpparna? 

   

7. Använder barnet ljusa , ”skrikande” ljud? t.ex. “iii,” “aiii”   

8. Använder barnet språkliknande ljud från 
halsen? 

t.ex. “uk” “goo” “ng”   

9. Använder barnet “morrande” ljud? t.ex. “grrr,” “errr,” “arrr”   

10. Använder barnet vokalljud? t.ex. “a”, “e”, “i”, “å“   

11. Växlar barnet mellan korta och långa 
vokaler och tvärtom när hen använder 
rösten? 

t.ex. “aaaa-a,” “e-eeee”   

12. Kan barnet producera olika  
konsonantljud? 

t.ex. m, b, p, v, h, g   

13. Kan barnet kombinera två olika 
konsonantljud ? 

t.ex. “mb,” “bd”   
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14. Varierar barnet språkmelodi när hen 

pratar? 
t.ex. har ljudanden som ändrar 
tonhöjd 

  

15. Gör barnet ”klickande ljud” med tungan?  ”hästljud”   

16. Kombinerar barnet samma stavelse (ba, 
mu eller do) i sammanhängande  
 stavelsekombinationer? 

t.ex. “baba,” “mumum,” “dodo”   

17. Låter barnet samtidigt som hen hör musik?    

18. Kombinerar barnet olika stavelser (ma, ba 
och da) till sammanhängande  
stavelsekombinationer? 

t.ex. “mabada “   

19. Låter barnets tal som ett samtal? Kombinationer av olika 
språkljud som låter som ord 
med olika tonlägen, som ibland 
kallas för jargongtal 

  

20. Härmar barnet djurläten eller hur bilar 
låter? 

t.ex. “mu” för ko, “vrrm” för bil   

21. Brukar barnet hitta på egna namn på olika 
saker, djur eller människor? 

t.ex. “nam nam” för mat eller 
”plingplung” för flygplan 

  

22. Låter orden som barnet använder själv som 
«riktiga talade ord» för saker, djur eller 
människor? 

t.ex. “at” för katt, “nan” för 
banan 

  

23. Använder barnet 1-5 meningsbärande ord 
som andra människor kan uppfatta och 
förstå? 

t.ex. “bil”, “mamma”   

24. 6-10 ord?    

25. 11-30 ord?    

26. Mer än 30 ord?    

27. Sätter barnet ihop två ord till en kort fras? t.ex. “mamma borta”, “boll 
där”? 

  

 

Hur många JA har du kryssat för?  

________ /27 







Skärmvanor hos småbarn	

	
	

Formulärets syfte är att undersöka småbarns skärmvanor. 	

	
	

Ditt barns ålder: 	

	
	

Använder ditt barn något av följande (ringa in svar): ipad   mobil dator teve	

	
	

Om ja, skatta hur mycket/dag: 0-30 min    30-60 min 60-90 min mer än 90 min	

	
	

Vid vilken ålder började ditt barn använda någon form av skärm?	

	

Ser ditt barn ensam skärmen eller deltar någon familjemedlem, såsom syskon, förälder?	

1. alltid ensam 	
2. oftast ensam, ibland med familjemedlem	
3. oftast med familjemedlem, ibland ensam	
4. alltid med familjemedlem	

	
	

Beskriv med några korta meningar vad ditt barn kollar på/vad ni gör framför skärmen:	
	

Tycker du att ditt barn har:	

för lite	

lagom	

för mycket med skärmtid?	

	

	

	

	



	

	

Poängskala för skärmtidsformulär 
Nedan beskrivs poängsättning av skattningsfrågorna i formuläret. 

 

0-30 min – 1 poäng 

30-60 min – 2 poäng 

<90 min – 3 poäng  

 

Ipad – 1 poäng 

Mobil – 2 poäng  

Tv – 3 poäng  

Dator - 4 poäng  

 

Alltid med familjen – 1 poäng 

Oftast med familjen – 2 poäng 

Oftast själv - 3 poäng 

Alltid själv -4 poäng  

 

För lite tid – 1 poäng 

För mycket tid - 2 poäng 

Lagom – 3 poäng  

	
	
	
	
	



 
Vill Du delta i forskning kring barns språkutveckling? 
Hur kommunicerar DITT barn? 
 
Hur jollrar ditt barn? Joller är barns sätt att öva sin uttrycksförmåga och en del av den 
språkliga utvecklingen som redan börjar när barnen är i magen, och de då börjar uppfatta ljud 
och intryck från omvärlden. Om ett barn har hörselnedsättning eller språkliga svårigheter 
kommer deras tal- och språkförmåga påverkas. Idag saknas medel att hitta dessa barn tidigt 
och därmed kunna ge barnen och familjerna det stöd och den hjälp de behöver för att barnen 
ska utvecklas på bästa sätt. 
Vi kommer under hösten 2019 genomföra ett projekt kring barns talförmåga i åldrarna 0-18 
månader, som examensarbete vid logopedutbildningen vid Enheten för logopedi, Uppsala 
universitet. Syftet med projektet är att kartlägga tal- och språkförmåga hos spädbarn med 
hjälp av ett nytt frågeformulär. Vi kommer även att undersöka huruvida det finns något 
samband mellan skärmvanor i familjen (t.ex kolla på tv, surfplatta etc) och barnets tal- och 
språkförmåga.undersöka om det finns några samband mellan skärmvanor i familjen och 
barnets uttrycksförmåga. 
Handledare för projektet är Ulrika Löfkvist, logoped och forskningskoordinator på Karolinska 
Institutet. 
 
Vad innebär deltagande? 
Deltagandet innebär att ni får fylla i en enkät via datorn, och sedan får fylla i tre formulär som 
handlar om barnets tidiga utveckling, samt ett telefonsamtal från oss för att besvara eventuella 
frågor eller funderingar som uppstått. Den digitala enkäten tar ca 10 min att fylla i, 
pappersenkäterna ca 30 min sammanlagt och telefonsamtalet ca 5-10 min. Dessa enkäter 
kommer att avidentifieras. 
Deltagare: 
Vi söker föräldrar till barn i åldern 0-18 månader. Åtminstone en av föräldrarna ska tala 
svenska flytande och barnet ska inte ha några kända neurologiska funktionsnedsättningar eller 
hörselnedsättning. 
 
Personuppgifter: 
Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. Studiens resultat kommer presenteras i 
vetenskapliga artiklar samt kan komma att ingå i en eller flera doktorsavhandling(ar) där dina 
eller barnets identitet inte kommer att framgå. Ni har rätt att ansöka om att ta del av 
informationen och få rättelse av eventuellt felaktiga personuppgifter. Ansvarig för hantering 
av personuppgifter är Karolinska Institutet. Deltagandet är helt frivilligt och avbryts om du/ni 
inte längre vill delta. 
Intresseanmälan görs enklast via: leespqvalidering@gmail.com 
Eller via telefon: 0724532867 (Sara), (Linn): 0737247343 
Med vänliga hälsningar, 
Linn Näslund & Sara Jansson, 
logopedstudenter 
Enheten för logopedi 
Uppsala universitet 
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Jag/vi har tagit del av informationen kring studien om yngre barns tal- och 
språkförmåga 
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Deltagandet är frivilligt.    
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Jag/vi samtycker till att delta i studien.    
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