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Sammanfattning

Nedsatt talperception förekommer hos flera grupper barn som besöker audiologisk och
logopedisk klinik. Dessa är exempelvis barn med språkstörning, barn med kognitiva
nedsättningar, barn med hörselnedsättningar och barn med (centrala) auditiva
bearbetningsnedsättningar (CAPD). För närvarande saknas standardiserade
talperceptionstest som ger information om hur barn diskriminerar, identifierar och
producerar språkljudskontraster i ord. Det är därför av stor vikt att utveckla
diagnosverktyg för att öka möjligheten till ett reliabelt testförfarande och
differentialdiagnostisering. Föreliggande studie hade 2 syften. Dels att färdigställa och
standardisera ett nytt talperceptionstest, Lyssna-Säg. Dels att pröva hur typiskt
utvecklade barn i åk 1 och 2 presterade i betingelserna tyst och babbel. Studien
inkluderade 21 barn och visade att barnen diskriminerade signifikant fler korrekta
konsonantkontraster i tyst jämfört med babbel för alla konsonantkontraster
sammanslaget. Skillnader i resultat observerades även mellan några av de
konsonantkontraster som undersöktes, såväl mellan betingelserna tyst och babbel samt
mellan årskurserna, där årskurs 2 presterade bättre. Likaså observerades signifikant
kortare svarstiden för korrekt identifierade målord i babbel än i tyst. Studien visade att
det är nödvändigt att utveckla testet ytterligare inför användning i klinisk verksamhet.
Likväl har den första datainsamlingen kunnat belysa viktiga aspekter om hur barns
talperception av svenska konsonantkontraster i betingelserna tyst och babbel ser ut.

Nyckelord: talperception, auditiv diskrimination, standardisering, tal i babbel, barn

Abstract

Impaired speech perception occurs in several groups of children enrolled at Speech
Language Pathology and Audiological clinics. There may be children with language
impairment, cognitive impairments, hearing impairments and children with (Central)
Auditory Processing Disorders (CAPD). At present no standardized speech perception
test in Swedish provides information about how children discriminate, identify and
produce speech sound contrasts in words. It is therefore of great importance to develop
diagnostic tools to obtain a reliable test procedure and enable differential diagnostics.
The present study had two purposes, to prepare and standardize a new speech perception
test (the Listen-Say test) and to investigate how typically developing children in grade 1
and 2 perform in quiet and in babble noise. The study included 21 children. Results
showed that the children discriminated significantly more correct consonant contrasts in
quiet compared to babble noise for all consonant contrasts combined. The study also
showed differences in some of the contrasts that were examined, both between quiet and
babble noise and between grades, grade 2 discriminated more correct contrasts than
grade 1. Significantly shorter reaction times for correct recognition of target words in
babble noise compared to quiet was observed. It is necessary to develop the test
additionally prior to use in clinical practice. Nevertheless, the first data collection
highlights important aspects of speech perception of Swedish consonant contrasts in
quiet and in babble noise.

Keywords: speech perception, auditory discrimination, standardization, speech in-
babble, children
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1. Bakgrund

Inledningsvis presenteras kortfattat hörselsinnets utveckling och funktion, sedan en
beskrivning av språkljudens akustiska och artikulatoriska egenskaper och hur dessa
områden är relaterade till talperception. Därefter beskrivs talperception,
talperceptionssvårigheter och vilka test som finns i den logopediska och audiologiska
kliniken idag.

1.1. Hörsel

1.1.1. Hörselsystemet
Perifera hörselsystemet
Ytteröra, mellanöra, inneröra- (Engstrand, 2004) och hörselnerv (Andersson & Arlinger,
2007) bildar tillsammans det perifera hörselsystemet, se Figur 1. Signalen, i form av en
tryckvåg, fortplantas initialt genom luftledning då den samlas in i öronmusslan och går
genom hörselgången. Signalen fortsätter vidare genom örat med en vibrationsrörelse i
mellanörats vävnader i form av trumhinnan och hörselbenen i mellanörat (benledning). I
mellanörat sker en förstärkning av trycket vilket gör energiöverföring till innerörat
tillräckligt stor för att hörselns känslighet ska bli maximal. Vibrationen i hörselbenen
fortplantas via det ovala fönstret till vätskan och vävnaden i innerörat. Beroende på
vilken frekvens ljudvågen har kommer olika hårceller att retas vilket aktiverar
hörselnerven (Andersson & Arlinger, 2007).

Figur 1. Det perifera hörselsystemet

Centrala hörselsystemet
Det centrala hörselsystemet består av nervbanor som för signalen från det perifera
hörselsystemet till tinningloben samt de områden i hjärnan som tar emot och bearbetar
den lingvistiska informationen (Engstrand, 2004) och är mycket komplext, se Figur 2.
Olika delar av ljudinformationen analyseras och behandlas i olika områden längs de
centrala hörselbanorna samtidigt från båda öronen (Andersson & Arlinger, 2007).
Efferenta nerver leder signaler från det centrala nervsystemet (CNS) och afferenta
nerver leder signaler till CNS. Efferenta delar av centrala hörselsystemet har en
styrande funktion på det perifera hörselsystemet. Detta sker exempelvis när en person
vänjer sig vid ett ljud och inte längre uppmärksammar det (ljudadpatering), selektiv
uppmärksamhet och i bullriga miljöer som ställer högre krav på talförståelse (Ciuman,
2010).
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Figur 2. En schematisk bild över centrala hörselsystemet med en inramning av det afferenta systemet.
Bild tagen från avhandlingen: Bilateral hearing aids for bilaterally hearing-impaired persons – always the
best choice? Stockholm: Karolinska Institutet; 2007. Med tillstånd av Köbler, S.

1.1.2. Hörselutveckling
Hörselsystemet börjar utvecklas i tredje fosterveckan, reaktioner på ljudstimulering har
påvisats hos foster i 25:e graviditetsveckan och i den sjätte fostermånaden är innerörat
färdigutvecklat. Den strukturella och funktionella utvecklingen fortsätter sedan under
tiden barnet utvecklas (Andersson & Arlinger, 2007).

1.1.3. Typer av hörselnedsättningar
Hörselnedsättningar delas in i ledningshinder, sensorineurala och centrala
hörselnedsättningar. Vid ledningshinder är hörselgången blockerad och ljudsignalen
dämpas på sin väg mot innerörat. Vid ledningshinder påverkas alla frekvensområden
lika mycket. Sensorineural hörselnedsättning beror på dysfunktion i innerörat eller
hörselnerven och olika frekvensområden påverkas på olika sätt. De flesta sensorineurala
hörselnedsättningar orsakar störst nedsättning vid höga frekvensområden vilket bland
annat kan påverka förmågan att uppfatta och särskilja konsonanter (Andersson &
Arlinger, 2007). Vid nedsättning av funktionerna i hjärnstammens hörselkärnor,
hörselbanor och hjärnbarkens hörselområde uppstår en central hörselnedsättning
(Konradsson, 2011), exempelvis (Central) Auditory Processing Disorder.

1.1.4. Hörselundersökning
Vid hörselundersökning bedöms grad (lätt, måttlig, uttalad eller svår inklusive dövhet)
och typ av eventuell nedsättning, vilka redovisas nedan. Hörseltest delas in i
psykoakustiska och objektiva test. Psykoakustiska tester innebär att lyssnaren ska
identifiera, diskriminera eller detektera stimuli medan objektiva tester mäter fysiska
reaktioner, exempelvis elektrisk aktivitet vid akustiska stimuli (Andersson & Arlinger,
2007). Vid rutinmässiga hörselutredningar i Sverige ingår Tonaudiometri för luftledning
som är ett psykoakustiskt test. I testet fastställs en persons hörtrösklar, vilket definieras
av att personen kan uppfatta en viss procent, oftast 50 % av talmaterialet (Nilsson et al.,
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1994; SAME, 1996). med hjälp av rena toner inom frekvensområdet för mänskligt tal,
125Hz-8000Hz (SAME, 1990).

1.2. Språkljudens akustiska och artikulatoriska egenskaper

Språkljud (fonem) är akustiska signaler som uppkommer genom rörelser i munhåla och
svalg (artikulation). Fonem är det talade språkets minsta betydelseskiljande enhet som
kan identifieras och diskrimineras (Svensson, 1998). Fonem är abstrakta enheter som
uppstått enligt konventionerna för ett visst språk och följaktligen är sambandet mellan
de akustiska signalerna och deras semantiska innehåll språkspecifikt (Johnsen, 2010).
Tre viktiga akustiska egenskaper i ljudsignalen som krävs för att uppfatta rätt fonem är
1) frekvens (tonhöjd) som avser antalet tryckvariationer per sekund och anges i Hertz
(Hz). 2) Intensitet (ljudstyrka) beskriver intensitet eller styrka av ljudstimuli och anges i
decibel (dB). 3) Duration (längd) anger ljudets utsträckning över tid och kan utgöra den
enda skillnaden mellan 2 fonem som produceras på samma sätt och ställe (Denes &
Pinson, 1963; Riad, 2014). Beroende på vilket fonem som produceras varierar de
akustiska egenskaperna, se Figur 3 för frekvens och intensitet i de svenska språkljuden.
När 2 ord endast åtskiljs med ett fonem kallas de minimala par, exempelvis katt/hatt
(Engstrand, 2004). Det är viktigt att påpeka i det här sammanhanget att fonem inte är
separata enheter, utan de går in i varandra, detta kallas koartikulation (Engstrand, 2004).
Fonemet /a/ i det minimala paret katt/hatt påverkas därmed olika beroende på vilket
fonem som kommer före.

Figur 3. Frekvens och intensitet för svenskans fonem (frekvens på x-axeln, dB på y-axeln). Med tillstånd
av Hörselboken.se http://www.horselboken.se/faktadel/horselmatning/talbananen/

Andra faktorer som kan påverka uppfattningen av fonem är talarens röststyrka, avstånd
till lyssnaren, talhastighet, talets ljudnivå, buller eller om det är ett främmande språk
eller dialekt (Andersson & Arlinger, 2007).

1.2.1. Konsonantfonem
När vokaler bildas har luftströmmen fri passage genom svalg, munhåla och
munöppning. Vokaler produceras genom de artikulatoriska särdragen tungposition,
läpprundning och öppningsgrad. I motsats till vokalerna bildas konsonanter oftast med
en förträngning eller avspärrning vid artikulationsstället (Nettelbladt & Salameh, 2007).
Vokalen och konsonanter skiljer sig främst åt genom att vokaler har en högre intensitet
och en längre duration (Riad, 2014). Svenskan innehåller 18 konsonantfonem och alla
konsonanter utom 2 (/h/ och /ç/) förekommer med både kort och lång duration vilket gör
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att svenskan kan anses ha 34 konsonantfonem (Riad, 2014). Konsonanter indelas efter
förekomst av grundton (tonande eller tonlösa), artikulationsställe (bilabialt, labiodentalt,
dentalt, alveolart, palatalt, velart och glottalt) och artikulationssätt (klusiler,
approximanter, frikativor, tremulanter och nasaler), (Engstrand, 2004), se Figur 4.

Bilab Labdent Dent Alv Pal Vel Glot

Klus p
b

t
d

k
g

Approx
v

l
r j

h

Frik f s ç ɧ

Trem

Nas m n Ŋ

Figur 4. Konsonantfonem i svenskan med vanliga variationer. Tonande står till höger och tonlösa till
vänster. Från Fonetikens Grunder av Engstrand (2004). Med tillstånd av studentlitteratur AB, Lund.

Klusiler bildas genom en total avspärrning vid artikulationsstället och består bland annat
av ett tyst intervall (ocklusionsfas). I de tonlösa klusilerna är ocklusionsfasen på
klusilen och durationen på den föregående vokalen längre än i de tonande. Tiden mellan
klusilexplosionen (när avspärrningen upphör) och röstansatsen kallas voice onset time
(VOT) och används ofta i forskning av auditiv diskrimination och kategorisk perception
(se avsnitt 1.3). I svenskan kan klusiler bildas på artikulationsställena bilabialt, dentalt
och velart. Frikativor bildas genom en förträngning vid artikulationsstället och består av
ett kontinuerligt brusljud. Frikativor kan vara tonande och tonlösa. I svenskan kan
frikativor bildas på alla artikulationsställen förutom bilabialt. Approximanter är tonande
och bildas genom en förträngning som är mer öppen än för frikativor men mer slutna än
för vokaler. I svenskan finns variationer där frikativor och klusiler kan närma sig
approximanterna (se Figur 4). Nasaler bildas genom att utandningsluften går via näsan
istället för munnen och har en fri väg från svalg till näshåla. Nasaler är alltid tonande
och är klangrikare än tonande klusiler då dämpningen av ljudvågorna är mindre i
näshålan. I svenskan kan nasaler bildas på artikulationsställena: bilabialt, dentalt och
velart (Engstrand, 2004).

1.2.2. Fonologisk utveckling
Fonologisk utveckling handlar om att använda fonem på rätt sätt och på rätt plats i
orden samt lära sig vilka fonem som är betydelseskiljande. Fonologisk utveckling kallas
också uttalsutveckling och innefattar den fonologiska och fonetiska utvecklingen.
Fonetisk utveckling handlar om att lära sig uttala fonem enligt språkets normer (Linell
& Jennische, 1980; Nettelbladt & Salameh, 2007).

Barns förspråkliga utveckling startar i samband med födseln och vid ungefär 1 års ålder
producerar barnet sina första ord. Barnet går från att använda enstaka ord till att
kombinera ord. Det fonologiska systemet utökas hela tiden i takt med att fler fonem
tillägnas och redan etablerade fonem uttalas med större precision (Core, 2012). Mellan
cirka 4 till 7 års ålder färdigställs barnets fonemförråd och den fonologiska utvecklingen
anses vara i princip färdig runt 7 års ålder hos barn med normal språkutveckling
(Nettelbladt & Salameh, 2007). Exakt när specifika fonem etableras är individuellt
(Linell & Jennische, 1980). Blumenthal och Jacobsson (2013) undersökte fonologin hos
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134 enspråkiga (svenska) barn med typisk språkutveckling med ett datorbaserat material
för benämning av 109 fotografiska bilder. Tabell 1 redovisar deras sammanställning av
etablerade och ej etablerade konsonantfonem i åldrarna 3;0 till 4;11 år.

Tabell 1. Etablerade och ej etablerade konsonantfonem i respektive åldersgrupp med utgångspunkt ur
Blumenthal och Jacobssons (2013) magisteruppsats ”Fonologi hos svenska förskolebarn med typisk
utveckling”.

Ålder Etablerade konsonantfonem Ej etablerade konsonantfonem
3;0-3;5 Frikativa: h

Nasaler: m, ŋ
Approximant: j

Klusiler: p, b, t, d, g, k, ʈ, ɖ
Frikativor: f, v, s, ɕ, ɧ
Nasaler: n, ɳ
Lateral: l
Tremulant: r

3;6-3;11 Klusiler: p, t, k
Frikativor: f, v, h
Nasal: m, n
Apprixomant: j
Lateral: l

Klusiler: b, d, g, ʈ, ɖ
Frikativor: s, ɕ, ɧ
Nasaler: ɳ, ŋ
Tremulant: r

4;0-4;5 Klusiler: p, t, k
Frikativor: f, v, h
Nasal: m, n, ŋ
Apprixomant: j
Lateral: l

Klusiler: b, d, g, ʈ, ɖ
Frikativor: s, ɕ, ɧ
Nasal: ɳ
Tremulant: r

4;6-4;11 Klusiler: p, b, t, k, g, ʈ
Frikativor: f, h
Nasaler: m, n, ŋ
Approximant: j
Lateral: l

Klusiler: d, ɖ
Frikativor: v, s, ɕ, ɧ
Nasaler: ɳ
Tremulant: r

1.3. Talperception

Utvecklingen av talperception kräver att den språkliga och kognitiva utvecklingen följs
åt. Förmågan att uppfatta och urskilja ljuds akustiska egenskaper kallas för auditiv
diskrimination och innefattar förmågan att diskriminera mellan både talljud och
ickespråkliga ljud. För att diskriminera mellan fonem krävs även en förmåga till
kategorisk perception. Detta innebär kategorisering av de fonem och allofoner (varianter
av ett fonem) som inte är betydelseskiljande i målspråket och som därmed ingår i
samma fonemkategori (Engstrand, 2004; Gårding & Kjellin, 1998). Förmågan att
diskriminera tid, frekvens, ljudnivå och ljudriktning finns redan hos nyfödda. Den
fortsätter sedan att utvecklas under barndomen i likhet med den kategoriska
perceptionen som utvecklas fram till 5-6 års ålder (Andersson & Arlinger, 2007).

Redan i fosterstadiet, runt den femte graviditetsmånaden, kan barnet höra filtrerade
talljud (Cole & Flexer, 2011). Studier har visat att nyfödda barn kan upptäcka
prosodiska skillnader, diskriminera mellan en känd och en okänd röst samt gör försök
till att producera liknande intonation och rytmik som det omgivande språket (Höhle et
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al., 2009; Kisilevsky et al., 2003; Sambeth et al., 2008). Vid spädbarnsålder har man
också sett att barn har förmåga att diskriminera mellan olika fonem (Linell & Jennische,
1980). Kuhl et al. (1992) fann att barn vid 6 månaders ålder har börjat utveckla
språkspecifik kategorisk perception. De såg att svenska barn hade svårare att höra
skillnader mellan fonemet /y/ och dess allofoner som inte är betydelseskiljande i
svenskan, än mellan det amerikanska fonemet /i/ och dess allofoner som inte finns i
svenskan och därmed inte ingår i samma kategori. Studien visade motsvarande resultat
för amerikanska barn i samma ålder. Då talperceptionen inkluderar språkliga, kognitiva
och auditiva färdigheter som kan vara svåra att särskilja från varandra är utvecklingen
av de rent auditiva färdigheterna svåra att undersöka med fysiologiska metoder
(Andersson & Arlinger, 2007). Enligt Nationalencyklopedin är forskning om
talperception ofta tvärvetenskaplig och inkluderar vanligen medicinsk, teknisk,
pedagogisk och logopedisk disciplin.

1.3.1. Modeller för att förklara talperception
Flera modeller för talperception har presenterats, exempelvis TRACE-modellen,
motorteorin (MT) och Direct Realist Theory of Speech Perception (DRT). TRACE-
modellen är en av de mest erkända och handlar om att talet uppfattas perceptuellt på 2
nivåer, fonem och ordnivå (McClelland & Elman, 1986). På dessa nivåer finns
detektorer för fonem, tystnad och hela ord. När en talsignal uppfattas aktiveras dessa
och skapar ett mönster/spår (trace) som lagras i det mentala lexikonet. Spåret är
dynamiskt och detektorerna påverkar varandra och ändras utifrån kontext. När dessa
detektorer aktiveras influeras ordet i lexikonet och vissa fonem kan omtolkas för att
stämma överens med tidigare inlagringar (Lieberman, 1996). Motorteorin (MT) har
utvecklats genom åren och utgår från att talperception är en artikulatorisk uppgift
snarare än akustisk eller auditiv (Lieberman, 1996). DRT grundades på 1980-talet som
ett alternativ till MT och anser, precis som MT, att talperception är artikulatorisk men
att den artikulatoriska uppgiften består av fonetiskt strukturerade talapparatsrörelser
(Fowler, 1996).

1.3.2. Talperception vid tvåspråkighet
Tvåspråkighet kan vara simultan eller successiv. Simultant tvåspråkiga har hört båda
språken sedan födseln eller kort därefter. Successivt tvåspråkiga lär sig sitt andraspråk
efter att stora framsteg i tillägnandet av det första språket redan gjorts (Paradis et al.,
2011). De flesta forskare är överens om att gränsen för simultan tvåspråkighet går vid 3
års ålder (de Houwer, 2009). Viktiga milstolpar i språkutvecklingen sker ungefär
samtidigt hos en- och tvåspråkiga barn. Tidpunkten för när simultant tvåspråkiga har en
målspråklig kategorisering av fonem varierar stort mellan studier: 14-21 månader
(Sebastián-Gallés & Bosch, 2005), 10-12 månader (Burns et al., 2007). Byers-Heinlein
et al. (2007) visar också att tvåspråkiga barn vid 20 månaders ålder använder fonetiska
detaljer i ljudsignalen för att lära sig nya ord på samma sätt som enspråkiga. Forskning
på tvåspråkigas språkliga utveckling i skolåldern indikerar att det finns en stor variation
hos dessa barn. Studier på vuxna visar på en fördel hos simultant tvåspråkiga avseende
diskriminationsförmåga, uttal och lexikon jämfört med successivt tvåspråkiga (de
Houwer, 2009).

1.3.3. Talperception i olika betingelser
Den auditiva bakgrundsmiljön varierar konstant i vardagen. För att öka den ekologiska
validiteten i testning bör undersökningar av talperception ske i flera betingelser.
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Litteraturen indikerar att de betingelser som främst används vid undersökning av
taluppfattning/talperception är statiskt brus (brus), inget pålagt ljud (tyst) eller störande
tal (benämns hädanefter som babbel) med 2 eller flera personer som talar.
Bakgrundsmiljön har en stor påverkan på talperceptionsförmågan genom att den kan
maskera talsignalen. Maskering kan vara energetic (energirik) och/eller informativ
(Pollacks, 1975). Energirik maskering av talsignalen består av både temporal och
frekvensmaskering (Brungart et al., 2006) medan informativ maskering aktiverar
samma semantiska och fonetiska system som talsignalen och är mer minnes- och
uppmärksamhetskrävande (Heinrich & Schneider, 2011). De förekommer ofta samtidigt
och är svåra att särskilja från varandra (Lidestam et al., 2014). I denna studie har
betingelserna tyst och babbel med 4 personer inkluderats (se avsnitt 5.2.1 Diskussion för
anledning till detta) Forskning visar tvetydiga resultat om huruvida det finns en skillnad
i talperceptionsförmåga och taluppfattning mellan tyst och babbel hos typiskt
utvecklade barn. De flesta studier som gjorts tidigare indikerar att det finns en skillnad,
men att det är beroende av signalstörförhållandet (S/N) vilket är skillnaden i dB mellan
talsignalen och babbelnivån. Vance et al. (2009) fann att det var signifikant svårare att
diskriminera minimala nonordspar (ord som är uppbyggda som svenska ord men saknar
betydelse) och upptäcka uttalsfel i babbel jämfört med tyst, Vance och Martindale
(2012) kunde däremot inte påvisa några skillnader vid diskrimination av minimala
nonordspar. Fallon et al. (2000) observerade en signifikant skillnad i ordidentifiering
mellan en ”låg” babbelnivå och en ”hög” babbelnivå där babblet ökade med 7 dB.
Enligt författarna beror resultatet på perceptuella begränsningar och inte kognitiva eller
uppmärksamhetsbegränsningar eftersom resultat var jämförbart mellan samtliga grupper
som testades (5-, 7- och 9 år samt vuxna). Få studier har undersökt hur svarstid
påverkas på taluppfattning och vid talperceptionsuppgifter i olika ljudmiljöer. Moradi
(2014) fann att isolationspunkten (IP, vilket innebär den tidigaste tidpunkt när ett talat
stimulus kan identifieras korrekt) och korrekthet påverkades vid identifiering av olika
typer av bakgrundbuller. Hon fann även att babbel påverkade korrektheten vid
identifiering av ord till skillnad från vitt brus vilket kan tyda på att babbel konkurrerar
med den fonologiska bearbetningen (Moradi, 2014).

1.4. Talperceptionssvårigheter

Nedsatt talperception kan bero på såväl perifer som central nedsättning. Således är det
viktigt att kartlägga skadans lokalisation. Om tonaudiometri ger normalt resultat kan
perifer nedsättning uteslutas. Central nedsättning innefattar bland annat nedsatt
taluppfattning i buller, nedsatt auditiv diskrimination av tal samt ger ofta typiska eller
nästan typiska resultat på tonaudiometri. Atypiska resultat förekommer däremot ofta vid
test där information förloras till följd av att delar av talsignalen tas bort. Exempel på
sådana test är talaudiometriska test i brus eller test med frekvensfiltrering (Andersson &
Arlinger, 2007).

1.4.1. (Central) Auditory Processing Disorder
Central Auditory Processing (central auditiv bearbetning) omfattar förmågan att
perceptuellt bearbeta auditiv information i det centrala nervsystemet samt den
underliggande neurobiologiska aktiviteten (American Academy of Audiology, 2010).
Central Auditory Processing Disorder (CAPD) påverkar auditiva mekanismer som
ligger bakom bland annat ljudlokalisation och lateralisering som handlar om att kunna
avgöra varifrån ljud kommer samt auditiv diskrimination. Enligt ASHA (2005) bör
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begreppet ”störningar i auditiva processen” (APD) användas istället för CAPD. Det har
dock beslutats att begreppen kan användas synonymt med varandra.

Svårigheter med auditiv bearbetning visar sig genom nedsatt förmåga inom en eller flera
auditiva mekanismer, exempelvis att bearbeta förändringar i den akustiska signalen över
tid, bearbeta tal i en brusig miljö eller bearbeta komplexa stimuli (Musiek & Chermak,
2007). Oftast har barn med CAPD normal hörsel vid undersökning med tonaudiometri
och den nedsatta förmågan ska heller inte bero på högre språkliga, kognitiva eller andra
relaterade faktorer. CAPD kan dock lätt associeras med en nedsättning i någon av de
ovanstående funktionerna och även om CAPD kan förekomma tillsammans med andra
diagnoser så ska CAPD inte vara ett resultat av den andra diagnosen (ASHA, 2005).
CAPD är ett avgränsat men ändå stort område. Definitionen av CAPD är fortfarande
ospecifik när det kommer till diagnostisering, forskning och rehabilitering. Att i kliniskt
arbete dra gränsen mellan kognitiva förmågor och att skilja CAPD från språk- och
inlärningsstörningar kräver stora kunskaper och ett multiprofessionellt team bestående
av audionom, audiolog, neurolog och logoped. Inga standardiserade test eller
testbatterier finns för diagnostisering i dagsläget (Ahmmed et al., 2014). CAPDs
existens och natur debatteras flitigt (Cacace & McFarland, 2005; Moore et al., 2013;
Musiek et al., 2005) och Moore (2010) presenterade en hypotes att problem med
arbetsminne och uppmärksamhet ligger bakom CAPD.

1.4.2. Talperceptionssvårigheter och dyslexi
Forskning inom dyslexi har undersökt den perceptuella förmågan hos personer med
dyslexi. Tallal (2004) menade att de har svårigheter att uppfatta korta, snabba akustiska
förändringar, såsom formantövergångar (övergångar mellan olika fonems
intensitetsmaximum som skapas i munhåla, gom och svalg) över tid. Hon visade att
personer med dyslexi på gruppnivå hade nedsatta trösklar för snabbt auditivt
processande (RAP – rapid auditory processing), vilket innebär att de processade
auditiva stimuli långsammare än en kontrollgrupp. Goswami et al. (2011) menade att
diskrimination av formantövergångar är en del i den typiska fonologiska utvecklingen,
men inte i den atypiska utvecklingen som förekommer vid dyslexi. De visade att
personer med dyslexi snarare hade en nedsatt förmåga att uppfatta och diskriminera hur
snabbt styrkan på ljudet ökade (amplitudens rise time). Amplitudens rise time varierar
mellan olika fonem, de fonem som har låg frekvens har långsammare rise time. Dole et
al. (2012) undersökte vuxna med dyslexi när tal/brus presenterades i ett öra (monauralt).
De fann att vuxna med dyslexi hade svårare att uppfatta tal i babbel jämfört med brus
samt i ett varierat talliknande brus utan lingvistiska detaljer såsom fonem eller ord. I
likhet med det fann Boets et al. (2007) att barn med lässvårigheter i risk för dyslexi
uppfattade ca 10 % färre ord än sina jämnåriga i babbel. Litteraturen indikerar dock en
stor oenighet om huruvida nedsatt perception av tal och ickespråkliga ljud är en del av
läs- och skrivsvårigheter och de studier som har gjorts har gett inkonsekventa resultat
(Catts & Kamhi, 2005; Snowling, 2000). Forskningen visar också en tvetydighet kring
huruvida det finns individuella skillnader i talperception hos personer med dyslexi
(Snowling, 2000).

1.4.3. Talperceptionssvårigheter och språkstörning
I svensk logopedisk klinik och litteratur används begreppet språkstörning, medan
termen specifik språkstörning (Specifik Language Impairment - SLI) främst används i
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internationella forskningssammanhang (Hartelius, 2008) och har striktare kriterier än de
som används kliniskt i Sverige (Nettelbladt & Salameh, 2007).

Schwartz et al. (2013) tar upp 2 ledande synsätt om orsakerna till nedsatt talperception
hos barn med SLI. Det första synsättet menar att det beror på nedsatt temporal
bearbetning/svårigheter att bearbeta temporala detaljer eller enligt senare forskning
nedsatt frekvensdiskrimination. Det andra synsättet fokuserar på att nedsättningar i
talperception beror på eller samspelar med kognitivt-lingvistiska nedsättningar så som
svårigheter med kategoriska gränser, lexikal representation och uppmärksamhet. Studier
har visat signifikanta skillnader mellan förmågan att uppfatta tal i tyst kontra babbel
(Vance et al., 2009) och stationärt/fluktuerande brus (Ziegler et al., 2005). Ziegler et al.
(2005) fann även att barn med SLI har sämre resultat på diskrimination av
glottisvibration än diskrimination av artikulationssätt och ställe när bakgrundsljud
förekommer, vilket är tvärtom jämfört med barn med sensorineural hörselnedsättning.
Coady et al. (2005) fann i enlighet med tidigare forskning att barn med SLI hade lättare
att identifiera och diskriminera naturligt tal än syntetiskt tal, men de fann inga skillnader
i identifieringsförmågan mellan barn med SLI och en kontrollgrupp. Det fanns däremot
en skillnad i kategorisk perception som indikerar att barn med SLI kräver större
akustiska skillnader för att kunna diskriminera mellan närliggande allofoner. Davids et
al. (2011) visade att femåriga barn med SLI hade svårare än en kontrollgrupp att
diskriminera mellan fonem vid uppgifter som krävde aktiv medverkan och även vid
passiva uppgifter där diskriminationsförmågan mättes med hjälp av neural aktivitet.

1.4.4. Talperceptionssvårigheter och kognition
Diskrimination och identifiering av fonem fordrar kognitiva färdigheter,
minnesfunktioner och uppmärksamhet (Andersson & Arlinger, 2007) vilka påverkar
talperceptionen. I en studie av Davids et al. (2011) observerades positiva samband
mellan uppmärksamhet och de språkliga uppgifter som ingick i testningen, varav auditiv
diskrimination var en. Moore (D. Moore, personlig kommunikation, 2014-04) betonar
vikten av att kontrollera den generella kognitiva förmågan vid alla undersökningar av
talproduktion och talperception för att fastställa om den prövade språkliga förmågan är
generell eller specifik. Murphy et al. (2000) visade att babbel påverkade unga personers
korttidsminnesförmåga. Framtida studier bör undersöka hur babbel påverkar den
kognitiva processen eftersom babbel kan påverka förståelsen och minnet även om
förmågan att identifiera talsignalen är god (Heinrich et al., 2008).

1.4.5. Talperceptionssvårigheter och hörselnedsättning/ cochleaimplantat
Vid hörselnedsättning är det av stor betydelse att undersöka talperceptionen för att
bedöma hur individen påverkas av hörselnedsättningen (Andersson & Arlinger, 2007).
Sensorineural hörselnedsättning korrelerar med nedsatt talperception (Boothroyd,
1984). Svårigheter för barn med hörselnedsättning att uppfatta ord kan bero på nedsatt
talperception, begränsningar hos hörselhjälpmedlen (Öster, 2006) eller nedsatta
fonologiska representationer av ordet lagrat i hjärnan (McQuarrie & Parrila, 2008). Det
finns en signifikant korrelation mellan hörselnedsättning och perception av
konsonantkontrasterna tonande/tonlös, artikulationsställe samt duration. Vokaler och
suprasegmentella egenskaper (prosodi, egenskaper i talet utöver enskilda konsonanter
och vokalers egenskaper) i den akustiska signalen är däremot lättast att kontrastera
(Boothroyd, 1984).
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Cochleaimplantat är ett hörselhjälpmedel som stimulerar den nervvävnad som finns
kvar i innerörat hos barn med grav hörselnedsättning (Flynn, 2003). Litteraturen slår
fast att cochleaimplantat (CI) har en positiv effekt på talperceptionen hos döva personer
men att det finns en variation inom CI–populationen. Variationen i
talperceptionsförmåga har främst setts i miljöer som inte är tysta (Pisoni et al., 2008;
van Wieringen & Wouters, 2014) exempelvis i bakgrundsmiljön babbel (Nelson & Jin,
2004). CI leder dock till en förbättrad talperceptionsförmåga (Davcheva-Chakar et al.,
2014; Helbig et al., 2014) och en tidig insättning av CI tenderar att leda till en bättre
talperception (Miyamoto et al., 2003).

1.5. Aktuella talperceptionstest

För barn med språkproduktionsproblematik ger talet ofta en god bild av barnets
svårigheter men för att undersöka talperception krävs andra undersökningsmetoder.
Inom audiologin undersöks olika parametrar som påverkar talperceptionen (exempelvis
talsignalens ljudnivå) genom antalet rätt återgivna enheter såsom fonem, ord och
meningar (Andersson & Arlinger, 2007). I logopedisk klinik används vanligen bilder
eller verbala svar för att undersöka talperceptionen.

1.5.1. Tal i brus
Fonetiskt balanserade (FB) listor används vid testning av taluppfattning i brus samt för
att kartlägga talperceptionströsklar. När Lidén och Fant (1954) utformade de svenska
FB-listorna var fonetiskt balanserade ord den främsta källan till kunskap inom
taluppfattning och de utformade därför 25 listor à 50 ord konstruerades som hade
samma distribution avseende vokalförekomst, korta/långa vokaler samt av initiala
konsonanter. Magnusson (1995) mixade talsignalen med brus på 6 av FB-listorna.
Andra svenska taluppfattningstest är Hagermans meningar (Hagerman, 1982; Hagerman
& Kinnefors, 1995) och Hearing in Noise Test (HINT) av Hällgren et al. (2006) som är
en svensk översättning på det engelska testet HINT av Nilsson et al. (1994). I samtliga
test ska försökspersonen upprepa det sista ordet eller hela meningen och bedöms utifrån
antalet korrekta svar. I Hagermans meningar och HINT är testningen adaptiv, vilket
innebär att ljudnivån på talstimuli inte är fixerad utan anpassas utifrån försökspersonens
prestation under testningens gång. I FB-listorna bestämdes det utifrån elektroakustiska
mätningar och psykoakustiska normalvärden att (S/N) +4dB var lämpligt för vuxna då
det inte gav några tak- eller golveffekter (Magnusson, 1995).

1.5.2. HöraTal
HöraTal (Öster, 2006) är ett datoriserat talperceptionstest för barn med CI som
inbegriper svenska fonemskontraster i form av minimala par. Testet innehåller enkla,
familjära ord som otvetydigt kan representeras av en bild, i syfte att passa för barn från
4 års ålder som inte har lärt sig läsa. HöraTal är ett screeningmaterial för framtida
talförstålighet och består av 18 deltest som var och ett testar specifika fonologiska
kontraster som är viktiga i svenskan. Varje deltest består av 6 ordpar som testas 2
gånger. Barnets uppgift är att lyssna på 2 ord som representeras av frågetecken på
skärmen. Barnet ska sedan peka på det frågetecken vars ord motsvarar det målord som
en tredje bild visar. Resultat presenteras i andel korrekta svar för varje deltest och ger en
överblick av den funktionella hörseln hos barnet.
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1.5.3. Johnsens Auditiva Diskriminationstest
Johnsen (1989) utvecklade ett auditivt diskriminationstest i syfte att användas som
testnings- och övningsmaterial för personer med språkstörning. Testet består av 122
minimala par som är uppdelade i 3 deltest. I deltest I skiljer sig ett vokalfonem inom de
minimala paren, i deltest II skiljer sig ett konsonantfonem inom de minimala paren i
initial, medial och final ordposition (fonemets placering i ordet), i deltest III skiljer sig
en ton- eller tryckaccent inom de minimala paren. Testet kan användas både som
lyssnings- och eftersägningsprov. I lyssningsprovet ska personen bedöma om de ord
som testledaren säger är likadana (med eller utan visuellt stöd). I eftersägningsprovet
finns 2 varianter: 1) personen bedömer om de ord försöksledaren säger är lika och
repeterar sedan båda orden eller 2) personen säger endast efter försöksledaren. Testet är
inte normerat utan används endast i kvalitativt syfte (M. Jennische & B. Johnsen,
personlig kommunikation, 2014-02/03).

1.5.4. Övriga test
I logopedisk klinik undersöks auditiv diskrimination av tal oftast med bilder eller
verbala svar (som nämnts ovan) och det är då vanligt med 2 bilder på ett minimalt par.
För att minska slumpmässigt korrekta svar bör båda orden vara målord och korrekta för
att ge poäng. Vid testning av fonemdiskrimination med hjälp av verbala svar säger
logopeden 2 ord som utgör delar av ett minimalt par som barnet får bedöma om de är
likadana (Nettelbladt & Salameh, 2007). Dessa test är inte normerade och används ofta i
kvalitativt syfte. Nya Nelli (Holmberg & Sahlén, 2000) innehåller ett deltest med
auditiv diskrimination där försöksledaren säger minimala par som försöksdeltagaren
sedan ska peka ut på bilder.

1.6. Utveckling av Lyssna-Säg

Alla de nämnda testerna bidrar till kartläggning av talperceptionsförmågan och de
innehåller viktiga aspekter som hafts i åtanke vid färdigställandet och standardiseringen
av Lyssna-Säg. Det saknas dock ett normerat, datoriserat testmaterial som kartlägger
skolbarns perceptions- och produktionsförmåga av svenska fonemkontraster i olika
betingelser på individnivå.

Tidigare test har utvecklats/använts antingen inom logopedi eller audiologi men inte i
samarbete. Talperception är ett område där audiologi och logopedi går in i varandra.
Audiologer undersöker talperception för att se hur den aktuella hörselskadan/CI-
implantatet påverkar patienten. Logopeder undersöker talperception för att kartlägga
och diagnostisera språkliga nedsättningar. Inom båda disciplinerna behövs Lyssna-Säg
för att ge en nyanserad bild av den aktuella nedsättningen samt möjliggöra tidiga
kontakter med andra discipliner när profilen inte stämmer överens med den aktuella
nedsättningen. Tanken med Lyssna-Säg är därför att det ska fungera som en brygga
mellan disciplinerna och kunna användas inom båda.

Vid pilottestning och testning har den generella kognitiva förmågan, hörsel samt läs-
och skrivförmågan undersökts hos deltagarna (se avsnitt 3, Metod). Detta gjordes i
syfte att fastställa att försöksdeltagarna är typiskt utvecklade vilket vi inte har funnit i
normeringsstudier av de test som beskrivs ovan (Gadeborg & Lundgren, 2008;
Granström & Ilstedt, 2009).
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2. Syfte

Denna studie hade 2 syften: färdigställa och standardisera ett datoriserat
talperceptionstest (Lyssna-Säg) för barn i skolåldern samt att undersöka insamlad data
utifrån följande frågeställningar:

1. Hur ser talperceptionsförmågan av konsonantkontraster i tyst respektive babbel
ut hos barn i årskurs 1 och 2?

2. Hur skiljer sig talperceptionsförmågan av konsonantkontraster i tyst respektive
babbel på Lyssna-Säg mellan åk1 och 2?
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3. Metod

3.1. Etiska aspekter

Studien har godkänts av etikprövningskommittén på Uppsala universitet. Informations-
och samtyckeskraven uppfylldes genom att informationsbrev och samtyckesblankett
skickades ut till berörda vårdnadshavare via personal på skolan, se Bilaga 1 och 2. Inga
barn testades där samtyckesblankett inte insamlats eller där samtycke nekats via
blankett. Barnen informerades före testning om att de när som helst kunde avbryta sin
medverkan. All data avidentifierades genom en löpande kodlista som innehöll
personuppgifter samt kodnummer. Avkodningen utfördes av försöksledarna och all
insamlad data förvarades i ett låst arkivskåp på Institutionen för Neurovetenskap på
Uppsala universitet. Kodlistan förvarades i ett lösenordskyddat Word-dokument sparad
i en lösenordskyddad mapp på en dator tillsammans med övrigt material. Handledande
logoped Cecilia Nakeva von Mentzer hade tillgång till allt material inklusive kodlistan.
Då studien ingår i ett större forskningsprojekt sparades allt råmaterial och data på
Institutionen för Handikappvetenskap på Linköpings universitet, men endast Cecilia
Nakeva von Mentzer kan tillgå kodlistan. Om tonaudiometri visade att
försöksdeltagaren hade en hörselnedsättning kontaktades skolsköterska som efter samtal
med vårdnadshavare remitterade vidare till audiologisk klinik/hörcentral för utredning.

3.2. Standardisering av talperceptionstest

3.2.1. Urval av kontraster
Under utvecklingen av Lyssna-Säg reducerades de 122 minimala paren i Johnsens
(1989) auditiva diskriminationstest till 62 stycken och delades upp i 7 script utifrån
deras kontrastegenskap i enlighet med Johnsen (1989) och Östers (2006) indelningar.
Varje script bestod av 3-13 minimala par som representerade olika kontraster, se Tabell
3. Vid varje genomförd testning lyssnade barnen på totalt 186 ordpresentationer:
målordet (det ord som barnen uppmanades lyssna efter) förekom 98 gånger och det
kontrasterande ordet 88 gånger. Urvalet av kontrasterna gjordes med syfte att uppnå
balans mellan antal stavelser (1-2), de omgivande vokalernas duration och
artikulationssätt samt författarnas subjektiva skattning av ordfrekvens i vardagligt tal
(Denes & Pinson, 1963; Öster, 2006). Hela C- scriptet med kontrasterna
dentaler/supradentaler exkluderades efter studiens första pilottestning (se avsnitt 3.2.6)
och finns därför inte med i Tabell 2. Öster (2006) tar upp 18 viktiga kontraster i svenska
språket, (för bedömning av barn med hörselskador), varav 10 är konsonantkontraster.  I
Lyssna-Säg inkluderades 6 av dessa kontraster plus konsonantkluster, de övriga finns
också representerade i olika script men analyseras inte separat.
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Tabell 2. Kontrasterna som inkluderades i Lyssna-Säg med deras artikulatoriska och akustiska skillnader
enligt indelning av Denes och Pinson (1963); Engstrand (2004) och Öster (2006) med översättning av
Gadeborg och Lundgren (2008).

Script Kontrast Artikulatorisk
skillnad

Akustisk skillnad Exempel

A Diskrimination
mellan

artikulationsställe

Dentala - Velara
Klusiler/nasaler

Frekvensskillnader,
skillnader i

formanttransitioner

Kunna-
tunna

B Diskrimination
mellan tonande

klusiler och
nasaler

Nasalitet Durationsskillnader,
skillnader i

formanttransitioner

Bu – mu

D Diskrimination
mellan tonande

och tonlösa
konsonanter

Med eller utan
glottisvibrationer

Närvaro av grundton Beta –
peta

E Diskrimination
mellan

artikulationssätt

Artikulationssätt för
R – L – J

Frekvens- och
intensitetsskillnader

Len – ren

F Diskrimination
mellan tonlösa

frikativor

Artikulationsställe Frekvens- och
intensitetsskillnader

Sjal – sal

G Diskrimination
mellan tonlös

frikativa /s/ och
klusil /t/

Artikulationssätt
Kontinuerlig/

hindrad luftström

Durationsskillnader Sal – tal

H Diskrimination
mellan stavelse-

komplexitet
ordinitialt

Antal
artikulationsställen

och sätt i CV/CCV –
stavelser

Varierar beroende av
vilka fonem som

ingår i
konsonantklustret

Blomma –
bomma

3.2.2. Testordning
Alla barn genomförde testningen i samma ordning, först babbel och sedan tyst. I babbel
inleddes testningen med script H och avslutades med script A, i tyst var ordningen
omvänd. Efter pilotstudierna visade både insamlad data och försöksledarnas kvalitativa
uppskattning att resultatet på det första ordet i det första scriptet var jämlikt med de
övriga scripten. Ingen inledande testomgång användes därför i huvudstudien.

3.2.3. Stimuli
Orden spelades in av en kvinnlig logoped med klassiskt skolad sångbakgrund som talar
standardsvenska. Inspelningen skedde i ett ljudisolerat rum på Linköpings universitets
sjukhus och var en högkvalitativ inspelning med 44,1kHz, mikrofon AKG C 480 B.
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Varje ord sparades ner separat från den ursprungliga ljudfilen. En uppskattning på
längden av varje ord gjordes genom att plocka ut 10 ord, dessa var i snitt 2 sek långa.
Babblet bestod av 4 personer som läser högt ur en tidning och har anpassats för att ligga
på samma ljudnivå och är samma inspelning vid varje kontrast.

3.2.4. Programvara
Programvaran utvecklades av en teknisk audiolog i programmet MatLab. Programvaran
presenterade orden och registrerade svaren i ett Exceldokument. Babbel presenterades i
65 dB SPL (Sound Pressure Level) och talsignalen i 70 dB SPL vilket är i nivå med
normal talnivå. Ljudnivån för babblet valdes utifrån Magnussons (1995) studie som
visade att +4dB gav en taluppfattning på 82 % för vuxna. Nivån överensstämmer även
med Blandy och Lutman (2005) som visade att +4dB gav en taluppfattning på 71 % hos
sjuåringar med talsignalen på 65 dB SPL. Då Lyssna-Säg ska användas på barn med
nedsättningar valdes +5dB.

3.2.5. Inklusions- och exklusionskriterier
Inklusionskriterierna var normal hörsel enligt tonaudiometri, enspråkighet (svenska)
eller simultan tvåspråkighet (hört svenska sedan födseln). Barnen skulle likaså gå i
grundskola och ha en typisk språklig och kognitiv utveckling enligt vårdnadshavares
och klasslärares skattning. Kriterierna kontrollerades för via barnenkät, föräldraenkät,
lärarenkät samt tonaudiometri. Data från de barn som inte uppfyllde något eller några av
inklusionskriterierna uteslöts ur studien då resultaten inte kan likställas med resultaten
från typiskt utvecklade barn. Exklusionskriterierna omfattade därmed bland annat barn
med hörselnedsättning och barn med successiv tvåspråkighet. Barnen med
hörselnedsättning uteslöts på grund av att deras nedsättning kan påverka testresultatet på
ett missvisande sätt medan barnen med successiv tvåspråkighet uteslöts på grund av att
tidigare studier påvisat att vuxna flerspråkiga personer har sämre auditiv
diskrimineringsförmåga i det språk de lärt sig som andraspråk jämfört med språk som
de hört sedan födseln (de Houwer, 2009). Barnen som föll utanför inklusionskriterierna
testades samtidigt som de övriga barnen i klassen för att de inte skulle känna sig
utpekade/bortvalda, deras data plockades bort i efterhand.

3.2.6. Pilotstudier
Huvudstudien föregicks av 2 pilotstudier på totalt 9 barn i årskurs 2 (4 flickor, 5 pojkar)
på 2 skolor i maj och juni 2014. All testning genomfördes av författarna (som
hädanefter kommer att benämnas som försöksledare) till studien. Pilotstudiernas syfte
var att kontrollera testets funktioner, tidsåtgång, apparatur samt testprocedur. Skolorna
valdes ut via Uppsala och Tierps kommuns hemsida och var ett bekvämlighetsurval.
Testningarna genomfördes på barnens skola i ett avskilt rum och inkluderade alla delar
som ingår i huvudstudien förutom lärarenkäten. Föräldraenkät och samtycke samlades
in före testningarna. Den första pilottestningen inleddes med ett inledande samtal,
följdes av 2 ordflödestest (FAS och Djur), testningen med Lyssna-Säg med en paus
inkluderad samt avslutningsvis ifyllning av skattningsskala. Den andra pilottestningen
inleddes med inledande samtal, följdes av testning med Lyssna-Säg med en paus
inkluderad samt avslutningsvis ifyllning av skattningsskalan. Från den första
pilottestningen till den andra reducerades antalet testomgångar från 5 till 3, antalet
betingelser reducerades från att inkludera tyst, brus och babbel till att inkludera tyst och
babbel och testtiden förlängdes från 45 minuter till 60 minuter. För att säkerställa att
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alla barnen fick så likartade instruktioner som möjligt använde försöksledarna ett manus
som författats innan testning vid båda pilottestningarna.

3.3. Huvudstudie

3.3.1. Deltagare
Tjugoen barn (10 flickor, 11 pojkar) i åldrarna 6;11 till 8;6 år (M = 7;9, SD = 0;5)
deltog i studien. Barnen gick i årskurs 1 (7 barn, M = 7;4, SD = 0;4) och årskurs 2 (14
barn, M = 8;1, SD = 0;3). De skolor som deltog i pilotstudiernas tackade ja till att
fortsätta delta i studien tillsammans med ytterligare en skola. Sammanlagt utfördes
testning på 3 skolor i en klass per skola (en klass i årskurs 1 och två klasser i årskurs 2).
Ingen av de barn som testats i pilotstudierna deltog i huvudstudien då ett nytt läsår
påbörjats. Av de 39 barn där vårdnadshavare gett sitt samtycke till att delta i studien föll
18 barn bort, se Tabell 5.

3.3.2. Procedur
Proceduren var samma som vid den andra pilottestningen om inte annat nämns nedan. I
huvudtestningen utökades antalet testtillfällen från 1 till 2 för samtliga försöksdeltagare.
Vid det första tillfället utfördes tonaudiometri (cirka 5 minuter) och vid det andra
testtillfället utfördes övriga test (cirka 60 minuter). Hela det andra testtillfället spelades
in med inspelningsprogrammet Audacity i syfte att öka reliabiliteten. Test- och
pausordningen ändrades från pilottestningarna och var följande: ifyllning av
barnenkäten, script H till E i babbel, paus, script D till A i babbel, ordflödestest, script A
till D i tyst, paus, script E till H i tyst och avslutningsvis ifyllning av skattningsskalan.
En lärarenkät samlades in för att kontrollera för barnens kognitiva utveckling.

3.3.2.1 Enkäter
Information om studien, en föräldraenkät och en samtyckesblankett skickades ut innan
testning. Även en lärarenkät skickades ut innan påbörjad testning, se Bilaga 3. Syftet
med enkäterna var att kontrollera för typisk utveckling och övriga exklusionskriterier.

3.3.2.2 Inledande samtal
Barnen svarade muntligt på en kort enkät innehållande 5 frågor ställda av
försöksledaren. Frågorna handlade om intressen, läsvanor och språk. Syftet med enkäten
var att skapa kontakt innan testproceduren samt ge en översiktlig bedömning av barnets
språk och deras läsförmåga, se Bilaga 4.

3.3.2.3 Screening Tonaudiometri
Screening med tonaudiometri (SA 204) utfördes av försöksledarna på barnen för att
säkerställa funktionell hörselfunktion. Hörtrösklar för talets nyckelfrekvenser (0.5, 1, 2
och 4 kHz) i 40 dB HL (Hearing Level) fastställdes via tonaudiometri med bärbar
tonaudiometer. Metoden valdes då miljön runtomkring inte var helt tyst och att
mätmetoden ger ett bra mått på den funktionella hörseln (M. Zeitooni, personlig
kommunikation 2014-05).

3.3.2.4 Ordflödestest
Ordflöde prövades via testen FAS, som mäter fonologiskt ordflöde, och Djur som mäter
semantiskt ordflöde (Carlsson, 2009; Tallberg, 2011). Deltagarna fick muntliga
instruktioner innan testen genomfördes och för att säkerställa tiden använde
försöksledarna tidtagarur. Testen rättades manuellt av försöksledarna i efterhand.
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3.3.2.5 Lyssna-Säg
Barnen fick lyssna genom hörlurar (dämpade hörtelefoner för tonaudiometri, HO PD-
81) som kalibrerats till 70 dB SPL av en teknisk audiolog anpassat efter respektive
dator. Försöksledaren lyssnade i egna hörlurar under hela testningen. Testningen
började med babbel och avslutades med tyst, scripten förekom i omvänd ordning i tyst
och babbel. Varje testomgång med kontrasterande minimala par inleddes med
uppmaningen ”lyssna efter” och sedan målordet. Målordet och det kontrasterande ordet
presenteras sammanlagt 3 gånger per minimalt par (en testomgång), se Tabell 3 för
testets design och bilaga 6 för samtliga ord och testomgångar. Barnen höll i en
tryckkontroll med en blå och en röd knapp och instruerades att trycka på den blåa
knappen när hen hörde målordet och den röda knappen när det kontrastersande ordet
hördes. Barnen fick sedan instruktionen ”Säg ordet” varpå de skulle upprepa målordet.
Uttalet/svaret transkriberades löpande av försöksledaren och sparades i
datorprogrammet.

Tabell 3. Designen på Lyssna Säg.  Exemplet visar 3 av de 62 minimala paren i form av kontrasterna /t/
och /k/ i samtliga ordpositioner. Ordet som står i spalten ”Lyssna efter” är målordet. Målordet och det
kontrasterande ordet presenteras totalt 3 gånger. Avslutningsvis ska barnet säga målordet högt efter
instruktionen ”Säg ordet”.

Språkljud Lyssna
efter

1 2 3 Säg ordet!
Initialt kunna tunna tunna kunnaMedialt rika Rika rita rikaFinalt rått Rått rått rock

3.3.2.6 Självskattningsformulär
Efter avslutad testning ombads barnen att svara på ett självskattningsformulär om
upplevd ansträngning av varje moment av testningen, se Bilaga 5. Försöksledaren gick
tillsammans med barnen igenom svarsalternativen. De ombads sedan kryssa i det
påstående som bäst stämde överens med upplevd ansträngning.

3.4. Statistisk analys

Rättning av Lyssna-Säg utfördes i datorprogrammet under testningen samt av
försöksledarna under testningen och i efterhand vid otydliga fall. Rådata från
talperceptionstestet analyserades i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 21 som
accepterad signifikansnivå valdes p < 0,05. Normalfördelning undersöktes med Shapiro
– Wilks test (Shapiro & Wilk, 1965) samt genom visuell inspektion av histogram. Då
data inte var normalfördelad användes det icke-parametriska testet Wilcoxon Signed
Rank Test för analys inom gruppen och Mann-Whitney U-test för analys mellan
grupperna. Beroende och oberoende t-test gjordes på normalfördelad data. Beroende t-
test gjordes som komplement för att kontrollera effekten av extremvärden på data som
inte var normalfördelade på gruppnivå. Inga extremvärden plockades bort på grund av
urvalsstorleken och några barns ojämna prestation mellan betingelser och script.
Korrelation undersöktes med Pearsons produktmomentskoeffcient (r) för parametrisk
data och Spearmans rangkorrelationskoefficient (rs) för icke-parametrisk data.
Effektstorlek undersöktes med Cohens d utifrån värdena 0,2 = liten, 0,5 = måttlig, 0,8 =
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stor (Borg & Westerlund, 2006). Fördelningen av resultatet har undersökts med z -
värdet för skevhet (Z = +/-1.96 har antagits vara normaldistribuerat). FAS och Djur
analyserades utifrån normering av Tallberg et al. (2011).

3.5. Interbedömarreliabilitet

Interbedömarreliabilitet kontrollerades på Lyssna-Sägs resultat från 4 deltagare (19 %) i
både tyst och babbel på 1 av de 7 scripten (14 %) avseende alla undersökta parametrar
av försöksledarna samt handledaren. Då en visuell inspektion visade att samtliga
bedömningar stämde överens gjordes ingen ytterligare statistisk analys.

3.6. Material och utrustning

Följande material och utrustning användes i studien:
Tonaudiometer (GSI68)
Ordflödestestet FAS/Djur
Bärbara datorer (Samsung 525U, HP Probook 4510s och HP Probook 4520s)
Hörlurar Dämpad hörtelefon för tonaudiometri, HO PD-81
Tryckknapp: USB HID Programable Dual Button Switch, Delcom
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4. Resultat

Analysen utgår från konsonantkontraster, se Tabell 2 och 4. Jämförelser gjordes mellan
tyst och babbel för samtliga barn (gruppnivå) och mellan årskurs 1 och 2. Antalet
korrekt diskriminerade kontraster analyserades utifrån samtliga kontraster (186) medan
svarstid för korrekt identifiering av målord endast innefattade identifiering av målorden
(98), se Tabell 4.

Tabell 4. Statistik för alla undersökta kontraster avseende minimala par (N), möjliga identifieringar av
målord (m), möjliga identifieringar av kontrasterande ord (k) samt totalt möjliga identifierade kontraster
(t).

Script N Max antal
m k t

A 8 13 11 24
B 7 11 10 21
D 12 19 17 36
E 9 14 13 27
F 11 17 16 33
G 3 4 5 9
H 12 20 16 36

Alla 62 98 88 186

4.1. Deltagare

Trettionio barn och deras föräldrar tackade ja till att delta i studien. Av dessa
exkluderades 18 barn (46 %) varav 4 i årskurs 1 (36 %) och 14 i årskurs 2 (50 %).
Kvarstod gjorde 21 barn som genomförde hela testningen varav 7 i årskurs 1 och 14 i
årskurs 2. I Tabell 5 redovisas anledningar till exklusion och bortfall.

Tabell 5. Anledningar till exklusion och bortfall i studien för årskurs1 och årskurs 2.

Anledning till exklusion och bortfall Antal barn

Årskurs 1 Årskurs 2

Flerspråkighet 6
Neuropsykiatrisk diagnos 1 2
Språklig nedsättning 1 2
Avbröt testning 1
Frånvarande 3
Förstod inte instruktioner 2
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4.2. Normalfördelning

På gruppnivå var data från 1 script (H i babbel) av 14 script (7 för vardera betingelse)
normalfördelad för korrekt diskriminerade kontraster. Motsvarande analys av svarstiden
för korrekt identifierade målord visade normalfördelning i 10 script (A, B, D,E, F och G
i tyst samt A, B, D och G i babbel). Tydliga takeffekter noterades för korrekt
diskriminerade kontraster (normaldistribution av skevhet: Z = -1,96). Medelvärde på
skevhet på scripten i tyst var (Z = -4,06) med ett maxvärde i script D (Z = -6,633).
Medelvärdet på scripten i babbel var (Z = -2,25) med maxvärde i script E (Z = -4,564).

4.3. Analys av samtliga konsonantkontraster

4.3.1. Korrekt diskriminerade kontraster
Analys av samtliga 186 kontraster på gruppnivå visade signifikanta skillnader i korrekt
diskriminerade kontraster mellan tyst och babbel (Z = -4,02, p = 0,000) med
effektstorlek (d = 0,86), se Figur 5. Stark positiv korrelation (rs = 0,86, p = 0,000)
observerades mellan tyst och babbel, se Figur 6. Signifikanta skillnader mellan tyst och
babbel för korrekt diskriminerade kontraster observerades i årskurs 1 (t(6) = 4,61, p =
0,01), (d = 0,74) och årskurs 2 (t(13) = 0,26, p = 0,001, d = 0,94). Starkt positiva
korrelationer observerades mellan resultaten i tyst och babbel i årskurs 1 (r = 0,95, p =
0,001) och i årskurs 2 (r = 0,81, p = 0,000).

Figur 5. Korrekt diskriminerade kontraster för tyst och babbel på gruppnivå och för årskurs 1 och 2 (max
186) med markerad median, kvartil 1 och 3 samt ett 95- procentigt konfidensintervall.
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Figur 6. Korrelation mellan tyst och babbel avseende totalt antal korrekt diskriminerade kontraster.

4.3.2. Svarstid för korrekt identifierade målord i tyst och babbel
Analys på gruppnivå visade att svarstiden i tyst var signifikant längre för korrekt
identifierade målord (totalt 98 stycken) än i babbel (Z = -2,56, p = 0,011, d = 0,31), se
Figur 7. Stark positiv korrelation observerades mellan tyst och babbel (rs = 0,86, p =
0,000). Signifikant längre svarstider för korrekt identifierade målord i tyst jämfört med
babbel observerades i årskurs 1 (Z = -1,04, p = 0,018, d=0,56) och positiv korrelation
observerades mellan tyst och babbel (rs = 1,00, p = 0,001). Positiv korrelation
observerades även mellan tyst och babbel i årskurs 2 (r = 0,71, p = 0,005).

Figur 7. Den sammanlagda svarstiden i sekunder för korrekt identifierade målord i tyst och babbel
på gruppnivå och för årskurs 1 och 2, med markerad median, kvartil 1 och 3 samt ett 95- procentigt
konfidensintervall.
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4.3.3. Samband mellan svarstiden för korrekta samt felaktiga identifieringar och antal
korrekt diskriminerade kontraster

Positiv korrelation observerades mellan korrekt diskriminerade kontraster och
svarstiden för samtliga korrekta och felaktiga identifieringar av målord och
kontrasterade ord i babbel (rs = 0,17, p = 0,039). En icke signifikant positiv korrelation
observerades i tyst (rs = 0,33, p = 0, 689).

4.4. Jämförelse mellan tyst och babbel

Jämförelse mellan betingelserna för samtliga barn visade signifikant fler korrekt
diskriminerade kontraster i tyst än i babbel i script A, D och H, se Tabell 6. Skillnaden
mellan svarstid för korrekt identifiering av målordet var signifikant längre i tyst än i
babbel för kontrasterna i script A, B, D, F och H, se Tabell 7. Störst signifikant skillnad
mellan tyst och babbel observerades i script A. För att kontrollera påverkan av
extremvärden gjordes ett beroende t-test (df = 19) på de kontraster som inte var
normalfördelade. Förändring i signifikans (ej signifikant på det beroende t-testet) sågs
endast på svarstiden för korrekt identifiering av målord i kontrasten tonlösa frikativor,
vilket motsvarar 1 av 14 jämförelser (7,1 %).

Tabell 6. Statistisk för alla deltagare (n) för samtliga script (A-H) i betingelserna tyst (T) och babbel (B)
avseende korrekt diskriminerade kontraster: median (Mdn), första och tredje kvartilen (Q1, Q3), max
antal korrekta svar (max) effektstorlek (d) samt signifikansnivå (p). (A – H avser konsonantkontraster i
svenska språket, se tabell 3.)

Script N Mdn Q1- Q3 Max d P
(2-sidig)T B T B

A. 21 24 21 22-24 21-23 24 -0,98 0,000**

B. 21 20 20 19,5-21 19-21 21 -0,32 0,144

D. 21 37 36 37-39 34-37,5 39 -0,62 0,002**

E. 21 23 23 20-24 21-24 24 -0,09 0,419

F. 21 32 30 29-31,5 29-33 33 -0,42 0,167

G. 21 9 9 8-9 8-9 9 -0,19 0,564

H. 21 35 31 33-33,5 29,5-33 36 -1,28 0,001**

*p < 0,05; **p<0,01
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Tabell 7. Statistisk för alla deltagare (N) för samtliga script (A-H) i betingelserna tyst (T) och babbel (B)
avseende svarstiden för korrekt identifierade målord: median (Mdn), första och tredje kvartilen (Q1, Q3),
effektstorlek (d) samt signifikansnivå (p). (A – H avser konsonantkontraster i svenska språket, se tabell
3.)

Figur 8. Korrelation mellan varje deltagares resultat i tyst och babbel på samtliga script (A-H) för korrekt
diskriminerade kontraster.

Script n Mdn Q1- Q3 d p

(2-sidig)T B T B

A. 21 2,07 2,11 1,98-2,19 2,03-2,28 0.47 0,007**

B. 21 2,00 1,93 1,90-2,12 1,85-1,98 -0,8 0,010t**

D. 21 2,02 1,95 1,92-2,15 1,89-2,05 -0,52 0,042*

E. 21 2,16 2,06 1,96-2,27 1,92-2,13 -0,47 0,175

F. 21 2,13 2,05 2,05-2,31 1,97-2,19 -0,71 0,035*

G. 21 2,07 2,08 1,90-2,19 1,89-2,12 -0,11 0,619t

H. 21 2,03 1,99 1,93-2,23 1,85-2,06 -0,47 0,031*

*p < 0.05; **p<0.01
pt = resultat från beroende t-test
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Figur 9. Korrelationsanalys mellan tyst och babbel för 21 barn på samtliga script i svarstid för korrekt
identifiering av målord.

Positiv korrelation observerades mellan antal korrekt diskriminerade kontraster i tyst
och babbel i 3 script: A (rs = 0,42 p = 0,058), D (rs = 0,48, p = 0,029) och E (rs = 068, p
= 0,001), se Figur 8. Positiv korrelation observerades mellan svarstider för korrekt
identifierade målord i tyst och babbel i 4 script: A (r = 0,73, p = 0,000), D (r = 0,53, p =
0,013), E(rs = 0,46, p = 0,035) och G (r = 0,51, p = 0,018), se Figur 9.

4.5. Jämförelse mellan årskurserna

Analyserna visade signifikant fler korrekt diskriminerade kontraster i årskurs 2 jämfört
med årskurs 1 i script F (Z= -1,98, p=0,047, d = 0,67) i tyst samt i script D (Z = -1,98, p
= 0,047, d = 0,59) och E (Z = -1,98, p = 0,048, d = 0,46) i babbel.

4.6. Analys av skattningsskala

På gruppnivå observerades signifikant högre skattning av svårighetsgrad i babbel
jämfört med tyst (Z = -2,66, p = 0,008, d = 0,54). Skillnad i medelvärde noterades
mellan årskurserna och mellan betingelserna även om skillnaden inte var signifikant, se
Tabell 8.

Tabell 8. Medelvärde på skattad svårighetsgrad mellan tyst och babbel. Skattningssvar översattes till
siffror där 1 = svårt och 4 = lätt.

Lyssna i tyst Lyssna i babbel

Medelvärde samtliga 3,1 2,43

Medelvärde åk 1 3,29 2,57

Medelvärde åk 2 3 2,36



30

5. Diskussion

5.1. Resultatdiskussion

Resultatdiskussionen följer studiens frågeställningar.

5.1.1. Skillnader mellan tyst och babbel
Lyssna-Säg är det första testet som undersöker specifika svenska konsonantkontraster i
olika betingelser och resultatet kan därför inte jämföras med tidigare studier som
undersökt taluppfattning i brus (Hagerman, 1982; Hagerman & Kinnefors, 1995;
Hällgren et al., 2006; Magnusson, 1995) eller auditiv diskrimination av tal i klinik
(Johnsen, 1989; Holmberg & Sahlén, 2000; Öster, 2006).

Analys av barnens resultat visar på fler korrekt diskriminerade kontraster och längre
svarstider för korrekt identifiering av målord i tyst jämfört med babbel när alla
kontraster analyserats tillsammans. När enskilda script analyserades separat var barnens
resultat signifikant sämre i babbel jämfört med tyst på 3 av 7 script avseende korrekt
diskriminerade kontraster och i 5 av 7 script avseende svarstid för korrekt identifierade
målord. Detta indikerar att specifika kontraster inte alltid ger signifikanta skillnader i
enlighet med Vance och Martindale (2012) men att det finns en diskrepans mellan tyst
och babbel. Det överensstämmer med resultatet på skattningsskalan där barnen på
gruppnivå skattade att babbel var signifikant svårare än tyst.

Sämre resultat i babbel på korrekt diskriminerade kontraster var ett väntat resultat i
enlighet med tidigare forskning även om takeffekter även har noterats hos deltagare i
tidigare studier (Murphy et al., 2000; Vance et al., 2009; Vance & Martindale, 2012).
Takeffekterna hade kunnat kontrolleras för genom en adaptiv testning eller genom
elektroakustiska och psykoakustiska mätningar i en pilotstudie liknande Hällgren et al.
(2006) och Magnusson (1995). Takeffekterna i tyst liknar resultat på normeringsstudier
av HöraTal på motsvarande kontraster i samma åldersgrupp (Möllerström & Åkerfeldt,
2008 enligt Öster, 2009).

Att svarstiderna var längre i tyst jämfört med babbel är ett oväntat resultat som går emot
tidigare studiers resultat (Moradi, 2014). Det kan diskuteras om de längre svarstiderna i
tyst beror på att barnen upplevde ljudmiljön babbel som stressande och därför svarade
snabbare eller om barnen var tröttare när ljudmiljön tyst testades. Ytterligare analys av
detta var utom ramen för denna studie men bör undersökas mer i framtida studier.

Förmågan att identifiera, diskriminera och kategorisera fonemkontraster i babbel
förväntas i framtida testning, i enlighet med tidigare forskning, påverkas mer än i tyst
hos personer med dyslexi, kognitiva nedsättningar, språkstörning samt hos döva som
använder cochleaimplantat (Boets et al., 2007; Dole et al., 2012; Vance et al., 2009;
Ziegler et al., 2005; Nelson & Jin, 2004; Pisoni et al., 2008; van Wieringen & Wouters,
2014). De takeffekter som observerades på typiskt utvecklade barn förväntas därför inte
förekomma hos dessa grupper. Då nedsättningarna yttrar sig olika är förhoppningen att
resultatprofilerna ska skilja sig mellan grupperna. Genom att öka ljudnivån på
babbelsignalen kan takeffekter för typiskt utvecklade barn undvikas men det kan leda
till en golveffekt för barn med nedsättningar, framförallt i de script som består av få
kontraster (Vance & Martindale, 2012).
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Då antalet kontraster varierar mellan scripten finns en risk att de ger missvisande
resultat vid signifikanstestning och korrelationsanalyser gjordes därför. Dessa visade att
2 av 3 script, där babbel gav signifikant lägre antal korrekt diskriminerade kontraster,
även hade en signifikant positiv korrelation mellan tyst och babbel. I 4 av 5 script där
signifikant kortare svarstid för korrekt identifiering av målord i babbel observerades
sågs även en signifikant positiv korrelation mellan tyst och babbel. Dessa korrelationer
indikerar att resultatet på scripten mellan betingelserna ligger nära varandra även när det
finns en signifikant skillnad mellan dem och fler deltagare krävs för att kunna påvisa
om det finns en signifikant skillnad inom populationen.

5.1.2. Skillnader mellan årskurserna
Under testningen upplevde försöksledarna en skillnad i prestation mellan barnen i
årskurs 1 och 2. Barnen i årskurs 1 behövde mer instruktioner och återgav fler ord
felaktigt. Det kan diskuteras om detta kan bero på att barn i årskurs 1 gått kortare tid i
skolan och därmed inte har samma vana att ta till sig instruktioner. Testningen
genomfördes i början på höstterminen då barnen i årskurs 1 precis börjat i skolan och
kan därför tänkas sakna vana av liknande situationer till skillnad mot barnen i årskurs 2.
Barnen i årskurs 1 upplevdes också ha svårare att behålla uppmärksamheten än barnen i
årskurs 2 vilket i likhet med tidigare studier kan ha påverkat barnens prestation (Bishop,
1997; Bishop & Dawes, 2008).

Den fonologiska utvecklingen är inte helt färdig för alla barn i årskurs 1 och förmågan
till diskrimination av fonem korrelerar med språkförmåga (Nettelbladt & Salameh,
2007; Vance & Martindale, 2012). Sammantaget indikerar detta att barnen i årskurs 2
kan förväntas prestera bättre på Lyssna-Säg än barn i årskurs 1. Det är därför intressant
att barnen i årskurs 2 endast presterade signifikant bättre än barnen i årskurs 1 i 3 av 14
script avseende korrekt diskriminerade kontraster medan inga signifikanta skillnader
sågs i svarstid för korrekt identifierade målord. Av de kontraster som gav signifikanta
skillnader kommer tonlösa frikativor (script F) och /r/ i diskriminationen av
artikulationssätt för R-L-J (script E) sent i den fonologiska utvecklingen och kan
möjligen vara mindre etablerade hos barnen i årskurs 1 (Blumenthal & Jacobsson,
2013). De signifikanta skillnaderna mellan tonande och tonlösa konsonanter (script D)
liknar tidigare studier som påvisat skillnader i diskriminationsförmåga mellan barn med
SLI och typiskt utvecklade barn i främst tonande och tonlösa konsonanter (Vance &
Martindale, 2012; Zeigler et al., 2005). Zeigler et al. (2005) visade dock att både de barn
som matchats i språknivå och de som matchats i ålder mot barnen med SLI hade lättare
att diskriminera tonande och tonlös än artikulationssätt och artikulationsställe och kan
därför inte förklara resultatet i vår studie. Utförligare analys av de specifika
fonemkontrasterna bör därför göras för att undersöka varför talperceptionen av just
dessa kontraster skiljer sig åt mellan årskurserna i enlighet med Vance och Martindale
(2012).

5.2. Metoddiskussion

Här redovisas reflektioner kring standardisering av testet Lyssna-Säg, inklusions- och
exklusionskriterier, testmiljö, tekniska aspekter och utvecklingsmöjligheter.
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5.2.1. Standardisering av Lyssna-Säg
Den största utmaningen vid standardiseringen av Lyssna-Säg var den begränsade
testtiden. Efter pilottestningarna ansågs 60 minuter vara den maximala tid som barnen
orkade medverka varav 45 minuter var testning med Lyssna-Säg. Då tiden för projektet
också var begränsad kunde inte upprepade testningar göras. De ändringar som utförts i
Lyssna-Sägs upplägg beror främst på den begränsade tiden om inte annat anges.

Kontraster. Konsonantkontraster prioriterades då konsonanterna är mer informativa än
vokaler vid inlärning av nya ord hos vuxna och förskolebarn (Havy et al., 2014) och för
att konsonanter oftast är viktigare vid ordidentifiering medan vokaler är viktigare för att
uppfatta ordets struktur (Toro et al., 2008). Svenskan består dessutom av fler
konsonanter än vokaler (Engstrand, 2004) och det finns därmed fler möjliga kontraster.
I ett framtida skede kommer möjligen fler kontraster, såsom vokal och ton- och
tryckaccenter att läggas till. Varje kontrast mellan 2 specifika fonem, exempelvis /t/ och
/d/, förekom före våra pilottestningar 3 gånger per ordposition i form av olika minimala
par i enlighet med Johnsen (1989). Syftet var att reducera påverkan av yttre faktorer då
barnen får fler försök att visa sin förmåga. I slutversionen förekom varje specifik
fonemkontrast 1 gång per ordposition, eller 2 när kontrasten endast förekom i en
position. Detta liknar Östers (2006) upplägg med 6 ordpar som upprepas 2 gånger per
kontrast. Antalet upprepningar per minimalt par reducerades från 5 till 3 för att minska
belastningen på arbetsminnet som i tidigare studier har påverkats av framförallt babbel
(Murphy et al., 2000). Förändringarna i upplägget av Lyssna-Säg kan ha påverkat testets
sensitivitet då färre kontraster undersöks. Den avsevärt nedkortade testtiden förväntas
dock öka användbarheten då alla kontraster ändå testas flertalet gånger.

Orden i Lyssna-Säg presenterades av en kvinnlig röst och det kan diskuteras om barnens
resultat skulle påverkas om orden istället presenterats av en manlig röst vilket gjorts i
tidigare studier (Denes & Pinson, 1963; Fu et al., 2005; Rosen, 1992). Detta skulle
kunna kontrolleras för genom att utveckla ytterligare en version av Lyssna-Säg där en
manlig röst presenterar orden i likhet med Hällgren et al. (2006).

Ljudmiljö. Forskning har visat att babbel är en viktig betingelse att undersöka då det
påminner om naturliga miljöer. (Dole et al., 2012; Murphy et al., 2000, Nelson & Jin,
2004; Vance et al., 2009). Babbel prioriterades därför före brus, som också påverkar
diskriminationen av tal (Zeigler et al., 2005) men som inte har samma ekologiska
validitet. Dessutom inkluderar de svenska test som prövar talperception/taluppfattning
idag brus men inte babbel (Hagerman 1982, Hagerman & Kinnefors 1995; Hällgren et
al., 2006; Magnusson, 1995). Genom att inkludera 2 betingelser istället för 3 är Lyssna-
Säg möjligt att genomföra under 1-2 tillfällen per barn, vilket är av stor vikt i svensk
logopedisk klinik där resurserna ofta är begränsade.

Genom att presentera babbel före tyst kontrollerades det för uttröttnings- och
inlärningseffekter då babbel anses mer uppmärksamhetskrävande (Heinrich et al., 2008)
och möjligen kan påverkas mer av nedsatt motivation och koncentration om det ligger i
slutet av testningen. Tidigare studier har även visat att om en taluppfattningsuppgift
med låg babbelnivå föregår en taluppfattningsuppgift med en högre babbelnivå finns en
inlärningseffekt, men inte när betingelserna förekommer i omvänd ordning (Fallon et
al., 2000).



33

Resultatet på Lyssna-Säg indikerar att barnens arbetssätt (exempelvis om barnet trycker
när hen tror sig veta istället för att vänta tills hen är säker) kan påverka resultatet olika i
de 2 betingelserna. Det fanns en signifikant korrelation mellan svarstid på samtliga
korrekta och felaktiga identifieringar av målord och kontrasterande ord i babbel och
korrekt diskriminerade kontraster. Detta samband var inte signifikant i tyst. Det bör
påpekas i detta sammanhang att antalet korrekt diskriminerade kontraster var signifikant
fler i tyst än i babbel. Då kortare svarstider i babbel går emot tidigare forskning
(Moradi, 2014) bör Lyssna-Säg testas på fler barn och ordningen på ljudmiljöerna bör
randomiseras för att exempelvis utesluta att effekten i tyst berodde på trötthet.  Måttet
som använts vid denna analys är svarstiden för korrekt och felaktigt identifierade
målord och kontrasterande ord. För att få tydligare resultat om hur antalet korrekt
diskriminerade kontraster påverkas av svarstid bör analys endast inkludera samtliga
korrekt identifierade målord och kontrasterande ord. Ytterligare analys av detta var
utom ramen för denna uppsats men bör undersökas mer i framtida studier.

Ordfrekvens. Ordfrekvens i vardagen har i tidigare studier betonats vara viktigt vid val
av ord (Denes & Pinson, 1963; Öster, 2006). Detta kontrollerades för genom en av
försöksledarnas subjektiva skattning. I testsituationen noterade försöksledarna att även
om barnen visade att de inte kände igen ordet så kunde de ofta diskriminera och återge
ordet korrekt. För att ytterligare kontrollera för ordfrekvens i vardagligt tal hade en
korpus (stor samling av språklig data) kunnat användas, men detta var utom tidsramen
för denna uppsats.

5.2.2. Normering
Studien kan ses som ett första steg mot normering av Lyssna-Säg och samtliga barn
genomförde därför testet i samma turordning. Vid den analys som utförts inom ramen
för vår studie kan det diskuteras om det hade varit bättre att randomisera scripten för att
kontrollera för ovidkommande variabler och därmed öka validiteten. Det kan
exempelvis inte uteslutas att den signifikanta skillnad som fanns i antalet korrekt
diskriminerade kontraster mellan tyst och babbel i script H berodde på att alla barn
inledde testningen med script H i babbel. Detta kan ha speglats i resultatet genom att
barnen svarade fel på grund av ovana vid testförfarandet och inte på grund av
svårigheter att diskriminera och identifiera kontrasten. Genom att randomisera scripten
hade denna möjlighet kunnat uteslutas.

5.2.3. Inklusions- och exklusionskriterier
Svårigheter med rekrytering av skolor ledde till att 39 barn i årskurserna 1 och 2
testades istället för att testa 20-25 barn i åldrarna 6 respektive 8 år. På grund av bortfall
och icke uppfyllda inklusionskriterier lades resultaten för årskurs 1 och 2 ihop och gav
en grupp på 21 barn. Av de barn som hade kognitiva eller språkliga svårigheter hade 5
av 6 barn enligt försöksledarna svårigheter med att identifiera och diskriminera mellan
kontraster vilket också stöds av tidigare forskningsresultat (Davids et al., 2011;
Goswami et al., 2011; Tallal, 2004). De hade även en svagare förmåga att behålla fokus
under hela testet vilket är i enlighet med Davids et al. (2011) samt upplevdes ha större
svårigheter att följa testinstruktionerna än de typiskt utvecklade barnen.

Då syftet var att standardisera ett test som i förlängningen ska användas som en del av
differentialdiagnostisering vid nedsatt talperception bedömdes in- och
exklusionskriterierna som nödvändiga för att säkerhetsställa ett representativt urval av
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typiskt utvecklade barn. Flerspråkighetsurvalet kan diskuteras då många forskare menar
att gränsen mellan simultan och successiv tvåspråkighet går vid 3 års ålder (de Houwer,
2009). Vid testning på samtliga skolor fanns svårigheter att få fram information om när
den svenska språkexponeringen inletts då frågan om detta i föräldraenkäten i många fall
gav inadekvata svar. I framtida studier bör därför frågan om flerspråkighet formuleras
annorlunda. Vid fortsatt utveckling av testet och normering bör det has i åtanke att
samhället idag är mångkulturellt. Flerspråkiga barns resultat i en normering bör kanske
därför ses som en representation av normalpopulationen, alternativt kan en parallell
normering göras i likhet med Ahlström och Ljungmans (2011) normering av PPVT IV.

5.2.4. Testsituation
En målsättning var att samtliga barn skulle sitta i ett tyst och avskilt rum under
testningen. Rummets placering varierade från skola till skola men låg på samtliga skolor
i nära anslutning till klassrum vilket framförallt påverkade ljudnivån då övriga elever
hade rast vilket kan ha distraherat barnen under testning. De hörtelefoner som användes
isolerade mot stora delar av de externa ljuden men det kan inte garanteras att barnens
ljudmiljö var helt tyst under hela testningen. Dagsform och tidpunkt på dagen kan också
ha påverkat motivation och koncentrationsförmåga i enlighet med resultat från en
intervjustudie på elever i åttonde klass (Wahlström, 2000). Försöksledarna upplevde att
motivationen var lägre när klassen hade en rolig lektion eller rast medan koncentration
främst upplevdes som lägre före lunch och i slutet av dagen. Det kan dock inte uteslutas
att det var en slump och berodde på individuell variation.

5.2.5. Utrustning
En dator behövde bytas ut under testningen på grund av att testet inte var kompatibelt
med datorns operativsystem. Det medförde att den nya datorn inte var kalibrerad med
hörtelefonen. Försöksledarna kalibrerade därför den nya datorn utifrån egen
ljudstyrkeuppfattning. Då små skillnader i dB inte påverkar taluppfattningen i praktiken,
(M. Hällgren, personlig kommunikation, 2014-09-24) tros det inte ha påverkat
resultatet. Vid ett handfull tillfällen slutade programmet fungera i ett tidigt skede av
testningen, detta skedde på båda datorerna som användes. Försöksledaren fick då starta
om testet vilket kan ha påverkat barnets resultat. Det kan diskuteras om det påverkade
barnens prestation negativt då testtiden blev längre eller om det gynnade barnen då de
kan ha vant sig vid testet tidigare. Till skillnad från vid pilottestningen noterades långa
svarstider på de första orden i testningen. Övningsexempel på 2-3 minimala par kan vid
vidare utveckling inkluderas för att undvika detta (Gadeborg & Lundgren, 2008; Öster,
2006).

Försöksledarna administrerade testningen manuellt vilket krävde uppmärksamhet och
god koncentrationsförmåga på både dator och barn under testtiden. Tre av barnen tog av
sig sina hörtelefoner då dessa satt hårt åt runt huvudet. Försöksledaren upprepade då
muntligen instruktionen och de ord som sagts. Vid några tillfällen hörde barnen inte
skillnader mellan orden och då ombads de att gissa. Ovan nämnda faktorer kan tänkas
uppkomma även i klinisk testning och kan i sådant fall ses som en normal testmiljö som
är representativ för hur testet kommer att användas i framtiden.

5.3. Utvecklingsförslag

Redan nu har Lyssna-Säg möjliggjort insikter i barns förmåga till talperception av
svenska konsonantkontraster i tyst och babbel men inför användning i klinisk
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verksamhet behövs ytterligare utveckling av Lyssna-Säg. Ytterligare pilottestningar bör
göras för att testa ut en optimal dB – nivå, alternativt utveckla en adaptiv testning för att
undvika tak- och golveffekter. Barn med språkliga och/eller kognitiva nedsättningar
hade större svårigheter under testningen än de typiskt utvecklade barnen. Lyssna-Säg
bör därför också testas på diagnosgrupperna för att se vilka svårigheter som uppstår och
vidareutveckla testet. Lyssna-Säg bör vidare anpassas till att vara kompatibelt med fler
operativsystem för att öka användbarheten. En utveckling av programvaran är också
nödvändig för att öka testets stabilitet samt för att möjliggöra för administratören att
backa i varje script. Detta för att scriptet inte ska behöva göras om i sin helhet om barnet
exempelvis tar av sig hörlurarna under testningen.

5.4. Slutsats

Resultatet i vår studie visar att typiskt utvecklade barn diskriminerar fler korrekta
kontraster och har längre svarstider för korrekt identifiering av målord i tyst jämfört
med babbel när alla kontraster analyserats tillsammans. Detta resultat observerades även
på enskilda script. Resultatet visade även att barn i årskurs 2 har lättare att diskriminera
korrekta kontraster på enskilda script än årskurs 1. En djupare analys av de specifika
kontrasterna var utom ramen för den här magisteruppsatsen men bör analyseras i
framtida studier. Då studien endast inkluderat 21 deltagare bör den replikeras innan
resultaten kan generaliseras på populationen.

I framtiden är förhoppningen att testet ska möjliggöra identifiering av barn med
lyssningssvårigheter liksom leda till förenklad differentialdiagnostik av barn med
isolerade lyssningssvårigheter, språkstörningar, kognitiva nedsättningar samt barn med
hörselnedsättningar. Testet kan även ses som en brygga mellan audiologi och logopedi
vilket kan bidra till ett ökat tvärvetenskapligt samarbete, något som är av stor vikt vid
bedömning av talperceptionsproblematik.
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7. Bilagor

Bilaga 1: Information till vårdnadshavare och samtyckesblankett
Bilaga 2: Föräldraenkät
Bilaga 3: Lärarenkät
Bilaga 4: Inledande samtal/Barnenkät
Bilaga 5: Självskattningsformulär
Bilaga 6: Testprotokoll med samtliga ord och testomgångar



Bilaga 1

Uppsala den 20 augusti 2014

Hej!

Vi är två logopedstudenter från Uppsala universitet som heter Karin Enqvist och Martina Sundström.
Vi vill bjuda in er att delta i en studie om auditiv diskrimination hos barn, d.v.s. förmågan att höra
skillnad mellan olika ljud. Syftet med studien är att utveckla ett auditivt diskriminationstest med
språkljudskontraster och samla in data från typiskt utvecklade barn med normal hörsel i åk 1 och åk 2.
I förlängningen kan testet bli användbart i logopedisk klinik för att öka möjligheterna till förbättrad
diagnostik och insatser för barn med språklig problematik, kognitiva nedsättningar samt svårigheter
med språkljudsbearbetning.

Studien är en del av ett utvecklingsprojekt vid Linköpings Universitet och utförs inom ramen för ett
examensarbete vid logopedprogrammet på Uppsala Universitet under handledning av logoped Cecilia
Nakeva von Mentzer, doktorand samt Björn Lyxell professor i kognitionspsykologi.

Studien går till enligt följande:
Först prövas barnets hörsel, s.k. tonaudiometri*. Vi kommer gärna och testar samtliga barn som ska
delta i studien med tonaudiometri ca 1 vecka innan övrig testning. Tonaudiometrin tar ca 5 minuter
per barn. Vidare testning går sedan till så att barnet får lyssna på minimala ordpar, d.v.s. ord som bara
skiljer sig åt med ett språkljud. Dessa presenteras i två olika ljudmiljöer: i tyst samt sorl. Barnet sitter
och lyssnar i hörlurar och trycker på en knapp när de identifierar det avsedda ordet. Barnet får paus
mellan varje lyssningsomgång. Sedan prövar vi kort barnets ordmobiliseringsförmåga.  Avslutningsvis
får barnet skatta svårighetsgraden på varje uppgift. Testning beräknas ta ca 60 min per barn.

Blanketter innehållande information om testningen, frågeformulär samt samtyckesblankett för
vårdnadshavare bifogas och ska skickas med barnet hem för att sedan samlas in innan testning. Av
etiska skäl är det mycket viktigt att samtyckesblanketten är ifylld av vårdnadshavare och barn innan
testningen påbörjas. Även en kort blankett som ska fyllas i av ansvarig lärare bifogas.

Vi önskar utföra testningen på er skola i två avskilda rum där två barn testas samtidigt av varsin
testledare. Som tack för medverkan kommer varje barn att få ett fint diplom samt bjudas på fika
under testningen.

Vi hoppas att ni tycker detta låter intressant och att er skola vill hjälpa oss att öka kunskaperna och
föra forskningen framåt inom detta område! Om ni inte har möjlighet att delta eller om ni har frågor
om projektet får ni gärna kontakta oss på nedanstående e-postadress.
E-postadress: karinenqvist@hotmail.com

Med vänliga hälsningar
Karin Enqvist och Martina Sundström

Kontaktuppgifter handledare
Cecilia Nakeva von Mentzer
E-post: cecilia.von.mentzer@liu.se
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Mobiltelefon: +46768761127

* Utifall att eleven har en hörselnedsättning kontaktar vi skolsköterska som efter samtal med
vårdnadshavare remitterar vidare till audiologisk klinik/hörcentral för utredning.
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Angående deltagande i pilottestning inför
magisteruppsats i logopedi:

Sätt kryss i lämpliga rutor:

□ Jag/vi ger härmed mitt/ vårt tillstånd till att mitt/vårt barn får delta i studien.

□ Jag/vi vill inte att mitt/vårt barn deltar i studien.

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst ni eller barnet så önskar utan att
något skäl behöver anges.

Ord och datum:……………………………………..

Vårdnadshavare 1:…………………………………………………..

Vårdnadshavare 2:…………………………………………………..

Vårdnadshavare för (barnets namn och namnteckning):
…………………………………………………………………………………………….

Telefon hem:……………………………………………………

Telefon mobil:………………………………………………….

Om ni har frågor är ni välkomna att ta kontakt med oss:
Karin Enqvist: Tel: 0707998968 E-post: karinenqvist@hotmail.com
Martina Sundström: Tel: 0730311878 E-post: sundstrom.martina@gmail.com

Handledare:
Cecilia Nakeva von Mentzer
Tel: 0768761127
E-post: cecilia.von.mentzer@liu.se

Med vänliga hälsningar
Karin Enqvist och Martina Sundström
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Frågeformulär till vårdnadshavare
Vårdnadshavares yrken
……………………………………………………………………………………………………………

Antal syskon och plats i syskonskaran?
……………………………………………………………………………………………………………

Vilka är ditt/ert barns starka sidor?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Är ditt/ert barn flerspråkigt? JA NEJ
□ □

Om ja, vilka språk och när började barnet höra språken?
……………………………………………………………………………………………………………

Har någon i släkten nu eller tidigare:
JA NEJ

Läs – och skrivsvårigheter (dyslexi) □ □
Försenad språkutveckling □ □
Uttalssvårigheter □ □
Stamning □ □

Har barnet:
JA NEJ

Läs – och skrivsvårigheter (dyslexi) □ □
Försenad språkutveckling □ □
Uttalssvårigheter □ □
Stamning □ □

JA NEJ
Är barnets hörsel testad? □ □
Om ja, vad blev resultatet
……………………………………………………………………………………………………………

Hur upplever du/ni barnets hörsel?
……………………………………………………………………………………………………………

Hur upplever du/ni:
Barnets minnesförmåga
……………………………………………………………………………………………………………

Barnets koncentrationsförmåga
……………………………………………………………………………………………………………

Tack!
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Barnets namn: Kodnummer:
(Klipps bort av testledarna efter inlämning) Ifylles av testledarna

Frågeformulär till lärare

Hur upplever du barnets koncentrationsförmåga?

□ □ □ □ □
Låg Hög Vet ej

Hur upplever du att barnet tar till sig ny kunskap?

□ □ □ □ □
Svårt Lätt Vet ej

Hur upplever du barnets matematiska förmåga?

□ □ □ □ □
Låg Hög Vet ej

Hur upplever du barnets läs- och skrivförmåga?

□ □ □ □ □
Låg Hög Vet ej

Övriga
kommentarer……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

Tack!
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Barnenkät

Vad tycker du om att göra på fritiden?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Vad är ditt favoritämne i skolan/vad tycker du om att göra på förskoleklass?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....

Tycker du om att läsa böcker eller att någon läser för dig?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

Har du någon favoritbok/film?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

Kan du något annat språk än svenska? När började du prata det eller dem språken?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Kodnummer:
Datum:

Hur tyckte du
det var att: Svårt Ganska svårt Ganska lätt Lätt

Lyssna på
orden när
det pratades?

Lyssna på
orden när
det var tyst?

Säga ord på
olika
bokstäver?

Säga olika
djur?
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Språkljud Lyssna efter 1 2 3 Vilket var ordet?Säg!
Script A
(t-k)Initialt kunna tunna tunna kunnaMedialt rika rika rita rikafinalt rått rått rått rock
(d-g)Initialt då då då gåMedialt ljuda ljuda ljuga ljudaFinalt seg sed sed seg
(n-ng)Medialt hänga hänga hänga hennaFinalt sång så'n så´n sång

Script B

(b-m)Initialt bu mu bu buMedialt rimma rimma ribba ribba
(d-n)Initialt dy dy ny dyMedialt banna banna banna baddaFinalt rån rån rån råd
(g-ng)Medialt tugga tunga tugga tungaFinalt ägg äng äng ägg
Script D

(p-b)Initialt beta peta peta betaMedialt kobbar koppar kobbar kobbarfinalt kupp kupp kubb kupp

(t-d)Initialt dålig tålig dålig dåligMedialt vida vita vida vitaFinalt sydd sydd sytt sydd
(k-g)Initialt kupp gupp kupp guppMedialt piggar pickar piggar piggarFinalt bok bog bog bok

(tj-j)



Initialt gärna kärna kärna gärna

tjo tjo tjo jo
(f-v)Initialt fem vem fem vem

vika vika fika vika
Script E

(r-l)Initialt len ren len renMedialt norra nolla norra norraFinalt bar bal bar bar

(r-j)Initialt rusa ljusa ljusa rusaFinalt hej hej herr hej

(l-j)Initialt lag jag lag lagMedialt kolla koja kolla kollaFinalt mall maj maj mall

Script F
(s-sj)Initialt sjal sal sjal sal

sy sky sy sy
(s - tj)Initialt känt sänt sänt känt

susa susa tjusa tjusa
(sj-tj)Initialt skela kela skela kela

kiva kiva kiva skiva
(s-f)Initialt så få få såMedialt lista lista lifta listafinalt tuss tuff tuss tuss

(s-h)Initialt sår sår hår sår
hatt satt hatt hatt

Script G

(s-t)Initialt sal tal tal sal



Medialt reta reta reta resafinalt nytt nyss nyss nytt
Script H
(l) blomma bomma blomma blomma

flå få få flå
® präst pest präst pest

frasa fasa frasa frasa

(N) knaka knaka kaka knaka
gnägga gnägga gegga gegga

(V) tvål tål tvål tvål
kvastar kvastar kvastar kastar

(s +/-
konsonant)Initialt slå så slå så

snurra surra snurra snurra

sticka sticka ticka sticka
svår svår sår svår


