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SAMMANFATTNING
Små barns språkmiljö har visat sig vara betydelsefull för den fortsatta språkliga
utvecklingen och skillnader i barns förmågor befästs tidigt. Barn lär sig språk i samspel
med andra och aktuell forskning indikerar att turtagningar spelar en speciellt viktig roll.
Inom ramen för forskningsprojektet Ord gör skillnad, undersöktes i denna pilotstudie
lyssnings- och talspråksmiljön för tolv svenskspråkiga barn i åldern 18-24 månader.
Antal barnyttranden, turtagningar mellan barn och vuxna och vuxenord mättes med
hjälp av Language Environment Analysis (LENA)-systemet. Hypotesen var att
sambandet mellan antal turtagningar och antal barnyttranden skulle vara starkare än
sambandet mellan antal vuxenord och antal barnyttranden. En dagslång inspelning från
inspelningsapparaten Digital Language Processor (DLP) från varje testdeltagare
analyserades med mjukvaran LENA V3.1.0. Inledningsvis transkriberades ett mindre
stickprov av inspelningarna i ett led att validera LENA-systemet för svenskspråkig
ljudmiljö. Beräkningar av barnyttranden och vuxenord genomfördes, med 80 % (SD 18
%) respektive 75 % (SD 11 %) samstämmiga resultat mellan testledarna och LENA
V3.1.0, vilket för sistnämnda parameter bedöms som mindre reliabelt. De huvudsakliga
resultaten i studien bekräftar hypotesen, att sambandet mellan turtagningar och antal
barnyttranden är starkare än mellan vuxnas antal ord och antal barnyttranden. Studien
indikerar även ett samband mellan antal vuxenord och expressivt ordförråd.
Sammanfattningsvis stärker studien tidigare forskningsresultat angående vikten av den
tidiga språkinlärningen och visar att LENA-metoden kan vara ett bra verktyg för att
mäta språkmiljö även på svenska. Mer forskning krävs för att säkerställa dess validitet.

Nyckelord: tidig språkinlärning, talspråksmiljö, turtagningar, Language Environment
Analysis, LENA, taligenkänning, validering



2

ABSTRACT
The language environment of toddlers has been found to be of significant importance
for the further development of language acquisition. Differences in this capacity appear
at an early stage. Children learn language when interacting with other people, and
present research indicates that conversational turns in particular plays an important role
here. As a part of the research project “Ord gör skillnad” (= ‘words make a difference’),
the audio-verbal environment of 12 typically developed 18-24 months old Swedish-
speaking children was examined. The quantity of child vocalizations, conversational
turns between children and adults, as well as isolated adult words were measured with
the Language Environment Analysis (LENA)-system. The hypothesis was that the
number of conversational turns rather than the number of adult words would predict the
amount of child vocalizations. A one day-long recording from a Digital Language
Processor (DLP) from each participant was analyzed by the software LENA V3.1.0. A
small sample of the recordings was initially transcribed and analyzed by the researchers
as a validation of the LENA-system for the Swedish-speaking environment. Estimates
of child vocalizations and adult words were completed, leading to an 80% (SD= 18%)
and a 75% (SD= 11%) consistency with the LENA V3.1.0 estimates, which for the
latter variable is considered less reliable. The main results of the study indicate, in
accordance with the hypothesis, that the correlation between conversational turns and
child vocalizations was greater than the correlation between adult words and child
vocalizations. The study also indicates a correlation between quantity of adult words
and expressive vocabulary. In summary, the study supports previous research findings
about the importance of early language development and shows that the LENA method
can be a good tool to measure language environment also in Swedish, but that additional
research is needed to ensure its validity.

Keywords: early language acquisition, language environment, conversational turns,
Language Environment Analysis (LENA), automatic speech recognition, validation
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1. Introduktion
Under den tidiga barndomen utvecklas språket snabbt och allt mer forskning tyder på att
de första åren i ett barns liv är mycket betydelsefulla för språkinlärningen (Caskey och
Vohr, 2013; Huttenlocher, Hait, Bryk, Seltzer och Lyons, 1991; Weisleder och Fernald,
2013). Forskning indikerar att den språkliga miljö barn vistas i under den första tiden i
livet predicerar senare språkförmåga, skolmogenhet och grad av framgång i skolan
(Weisleder och Fernald, 2013).

Traditionellt sett har språkmiljö varit komplicerad att undersöka (Caskey och Vohr,
2013) men nu finns en metod, Language Environment Analysis (LENA), som
analyserar barns talspråksmiljö digitalt. Tekniken är utvecklad av Lena Research
Foundation (LENA RF) i USA och används i både forskning och klinik för utvärdering
av talspråksmiljö och för intervention. Begreppet lyssnings- och talspråksmiljö används
i detta arbete för att tydliggöra att det är just den talade språkmiljön LENA mäter, och
inte språkmiljö, som inbegriper många fler aspekter såsom gester, tecken och blickar
med mera.

I Sverige används i dags dato inget liknade, men ett nationellt interventionsprojekt
kallat ”Ord gör skillnad” har nyligen påbörjats och drivs av forskare på sektionen för
hörselimplantat vid Karolinska Institutet. Inom ramen för ”Ord gör skillnad” vill man
undersöka lyssnings- och talspråksmiljön hos svenska barn, 0-48 månader, med normal
hörsel och med olika typer och grader av hörselnedsättning. I forskningsprogrammet
ingår dels en svensk validering av LENA samt longitudinell kartläggning och
utveckling av tidiga interventionsinsatser för barn med hörselnedsättning och deras
familjer. Dessa kommer att jämföras med resultat för åldersmatchade barn med normal
hörsel (personlig kommunikation, Ulrika Löfkvist, 2015-11-24). Detta arbete är en del
av ”Ord gör skillnad” och en början till att samla in normdata för svenska barn med
hjälp av LENA-metoden. En mindre validering av metoden utförs också inom ramen för
studien.

Det finns få svenska studier av barns språkinlärning i åldersspannet 16 – 28 månader
(Berglund och Eriksson, 2000). Weisleder och Fernald (2013) visar dock på markanta
skillnader i hur snabbt barn processar språk redan vid 24 månader och Fernald,
Marchman och Weisleder (2013) har observerat att barn med hög socioekonomisk
status (SES) lär sig fler ord än barn med låg SES mellan 18 och 24 månaders ålder. Mot
bakgrund av denna information har gruppen 18-24 månader valts för denna
undersökning.

1.1. Bakgrund

1.1.1. Teorier om språkinlärning
Det finns en mängd olika teorier om hur barn lär sig språk och under 1900-talets senare
hälft har synsättet förändrats. En förskjutning har skett från att enbart betrakta barnen
som tomma skal att fyllas med kunskap, till att se dem som kompetenta individer vilka
själva medverkar till sin egen utveckling och inlärning (Bjar och Liberg, 2010).

Under slutet av 1950-talet var B.F. Skinner (1904-1990) behaviourismens främsta
företrädare. Han menade att barn inte har några medfödda förmågor utan lär sig språk
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genom att imitera andra, via stimulus, respons och förstärkning (Ericsson, 1989).
Skinner fick dock kritik av lingvisten och nativisten Noam Chomsky (1928-) under
1960-talet. Han menade att språkinlärningsförmågan är medfödd och universell snarare
än inlärd. Enligt Chomsky sker språkinlärning genom språkspecifika, ärftliga faktorer
medan Skinner ansåg att språkinlärning följer samma principer som andra sorters
inlärning (Linnarud, 1993).

Även inom kognitiv psykologi har man undersökt språkinlärningsprocessen och på detta
område är Jean Piagets (1896-1980) och Lev Vygotskys (1896-1934) teorier
framstående. Både Piaget och Vygotsky ansåg att språkinlärningen påverkas starkt av
omgivningen. (Ericsson, 1989). Piaget hävdade dessutom att barnets kognitiva
utveckling är mer eller mindre oberoende av undervisning, till skillnad från Vygotsky
som menade att interaktion mellan barn och vuxen är själva drivkraften till utvecklingen
(Tornberg, 1997).

1.1.2. Barnet som aktiv inlärare och föräldrars påverkan på språkinlärningen

Tankarna om att barn tar aktiv del i sin språkinlärning är rådande idag och det är i
samspel med sin omgivning barns språk utvecklas (Hartelius, Nettelbladt och
Hammarberg, 2008). Det finns mycket forskat om språkinlärning men den största delen
är inriktad mot att hitta vanliga mönster för hur språk lärs in, mindre på att förstå varför
barns språk utvecklas olika och vilka konsekvenser detta medför. Detta är dock ett
aktuellt forskningsområde och resultat pekar på att den tidiga kontakten med språket är
speciellt viktig (Fernald, Marchman och Weisleder, 2013; Huttenlocher et al., 1991;
Weisleder och Fernald, 2013). Det finns individuella skillnader mellan barn när det
kommer till den tidiga språkinlärningen. Somliga barn producerar inte sitt första ord
förrän mot slutet av sitt andra levnadsår medan andra börjar tala före sin första
födelsedag (Fenson, Marchman, Thal, Dale, Reznik och Bates, 2007).

Variation i vuxnas tal är associerad med språklig förmåga hos barn (Huttenlocher et al.,
1991; Hurtado, Marchman och Fernald, 2008). Tidigare ansågs att språklig förmåga
främst avgjordes av ärftlighet och barnets predisponerade förmåga att lära sig språk. Det
har dock visat sig att föräldrar har en stor påverkan på hur deras barns språk utvecklas.
Framför allt har samband setts mellan mödrar och barns språkinlärning då modern oftast
är den förälder som är hemma med barnet under den första tiden i livet. (Huttenlocher
et al., 1991; Pan et al., 2005). Existerande data visar att typiskt utvecklade barn följer ett
generellt mönster när det gäller ordförrådets tillväxt och vid cirka ett års ålder
produceras de första orden. Därefter accelererar ordinlärningen och vid cirka 20-24
månaders ålder genomgår barnet den så kallade ordförrådsspurten. Under förskoleåren
genomgår språkinlärningen sedan flera snabba faser, så kallade spurter, för att sedan
fortsätta i lugnare tempo upp i vuxen ålder (Hartelius, Nettelbladt och Hammarberg,
2008).

Den tidiga språkinlärningen visar samband med kognitiv utveckling, skolmogenhet och
utbildningsnivå (Leffel och Suskind, 2013) och mängden språklig input barn får före tre
års ålder är starkt associerad med dessa variabler. Med anledning av detta har föräldrar
fått rådet att läsa och berätta mycket för sina barn för att öka input av ord (Zimmerman
et al, 2009). Nu växer dock antalet forskningsstudier som visar att det inte endast
handlar om antal ord utan att snarare kvaliteten på ord är avgörande faktor för framtida
språkinlärning. Det betyder att det är viktigt att läsa för barn men kanske ännu viktigare
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att samtala om det man läst. (Van Dam, Ambrose och Moeller, 2012; Zimmerman et al.,
2009).

Ord är en väsentlig del av kommunikationen men att kommunicera innefattar mer än att
bara säga ord till varandra och fram till 3 års ålder finns indikationer på att kvaliteten på
kommunikationen är viktigare än kvantiteten. Det vill säga att till exempel turtagningar
verkar vara mer betydelsefulla än antalet ord barn hör (Hirsh-Pasek, 2015;VanDam,
Ambrose och Moeller, 2013; Zimmerman et al., 2009). Hirsh-Pasek (2015) menar att
utöver mängden ord som barn hör, så är även låtsaslekar, som att leka fika eller
”mamma, pappa, barn”, och förstärkta beskrivningar av objekt viktiga för
språkinlärningen.

Sedan 1900-talets mitt har forskning intresserat sig för särdrag i tal vuxna riktar till
spädbarn och små barn i jämförelse med tal riktat till vuxna. Exempelvis använder
vuxna ofta fler och tydligare ansiktsuttryck samt högre tonläge när de pratar med små
barn. Sådant barnriktat tal kan vara bra för att: a) främja barns uppmärksamhet på
språket, b) fostra en social interaktion mellan barn och förälder, c) informera barnet om
aspekter av deras modersmål genom att betona skillnader. Att på detta vis bygga en
kommunikativ plattform redan från födseln är grundläggande för språkinlärningen
(Golinkoff et al., 2015).

Hart och Risley (1995) såg samband mellan språket hos de föräldrar som pratade
mycket med sina barn och kvalitén och komplexiteten på språket barnet utvecklade.
Vid 24 månaders ålder har barn som hört mer barnriktat tal starkare förmåga att
bearbeta språk jämfört med barn som i högre utsträckning hör vuxna prata runtomkring,
alltså tal som inte är riktat till dem utan till någon annan (Weisleder och Fernald, 2013).
Shneidman, Arroyo, Levine och Goldin-Meadow (2013) visade i en studie att inte
enbart föräldrars, utan även andra personers tilltal, främjar språkinlärningen hos barn.
Samma studie indikerar att barn inte tillgodogör sig bakgrundstal i naturliga miljöer, att
sådant tal är betydelselöst vad gäller att förutspå framtida ordförråd. Inte heller summan
av bakgrundstal och riktat tal visar signifikanta resultat för språkinlärningen, utan
återigen är det direkta tilltalet som barn erfar, en avgörande faktor för dess ordförråd.
1.1.3. Samband mellan språkinlärning och socioekonomisk status
Redan vid 18 månaders ålder är ordförrådet och förmågan att processa språk väl
utvecklade. Skillnader i dessa färdigheter har studerats av Fernald, Marchman och
Weisleder (2013) med resultaten att barn med hög socioekonomisk status (SES) lärt sig
i snitt 260 fler ord än barn med låg SES mellan 18 och 24 månaders ålder.

En banbrytande studie inom detta forskningsområde var Hart och Risleys (1995). De
såg redan på 80-talet att deras arbete som syftade till att förbättra språkliga, akademiska
och sociala förmågor hos förskolebarn som levde i fattigdom inte gav den önskade
effekten och ville därför undersöka och identifiera språkinlärningsmekanismer tidigare i
barnens liv, i hemmiljön. I deras longitudinella studie samlades månatliga 1-
timmeslånga ljudinspelningar in från barnens hemmiljö. Inspelningarna började när
barnen var 10 månader och fortsatte tills de var 36 månader gamla. Resultaten visade på
omfattande skillnader i antalet ord barnen hörde från vuxna varje dag (Hart och Risley
1989, 1992) vilket också bekräftats senare (Pan, Rowe, Singer och Snow, 2005). Det
anmärkningsvärda var att dessa skillnader korrelerade med skillnaderna i barnens
tillväxt av expressiv vokabulär såväl som andra språkindikatorer såsom antal yttranden
av barnet självt (fortsättningsvis barnyttranden) och antal turtagningar som barnet
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deltog i (Hart och Risley, 1989, 1995, 1999). Gruppen barn från familjer med hög SES
fick höra flest ord från vuxen med ett medelvärde på 3000 ord per timme i jämförelse
med 500 ord per timme för de barn som kom från familjer med låg SES. Vid 3 års ålder
uppskattades att den första gruppen hört 33 miljoner ord jämfört med 9 miljoner för den
senare gruppen. Uttrycket ”The 30 million word gap” myntades (Hart och Risley, 1995;
Warren och Walker, 2005).

Det har även senare visat sig att det finns samband mellan familjers socioekonomiska
status och barns språkinlärning (Fernald, Marchman och Weisleder, 2012; Weisleder
och Fernald, 2013). Från och med att barn börjar förskolan skiljer sig de med mindre
privilegierad bakgrund från de som har fått bättre socioekonomiska förutsättningar i
livet, avseende verbal och språklig förmåga. såväl som andra kognitiva förmågor
(Ramey och Ramey, 2004).

En långsam språktillväxt förutspår svårigheter med akademiska studier och detta visar
sig, som redan nämnts, tidigt i barns liv. Fernald et al. (2013) visade att 18 månader
gamla barn med hög SES kunde matcha rätt ord i val mellan två bilder snabbare än barn
med låg SES. När barnen åter testades sex månader senare nådde barnen med låg SES
knappt upp till den nivå som barnen med hög SES hade vid 18 månaders ålder.
Forskarna anger att långsammare bearbetning är en av orsakerna till skillnader i
ordförrådets tillväxt i de tidiga åldrarna. Spädbarn och små barn lär sig nya ord ur en
kontext. Ju fortare ett barn förstår ett ord, desto större möjlighet har det att vara
uppmärksam på följande ord i meningen och på så sätt lära sig något nytt (Fernald et al.,
2013).

Angående SES för svenska barn i relation till deras kvantitativa språkförmåga har inga
skillnader visat sig vid 18 månaders ålder (Berglund, Eriksson och Westerlund, 2005).
Däremot diskuterar Westerlund (1994) att det är troligt att skillnader uppstår med
stigande ålder även för svenska barn.

1.1.4. Traditionella metoder att mäta lyssnings- och talspråksmiljö
Traditionellt sett har receptiv och expressiv språkförmåga hos 2-3 år gamla barn mätts
med standardiserades tester, rapportering från föräldrar, videoinspelning eller direkt
observation med transkribering och kodning av den språkliga interaktionen. En
begränsning med standardiserade tester är att administrationen kan ta lång tid och att det
kan föreligga svårigheter att få barnet att medverka (Caskey och Vohr, 2013). Angående
föräldrarapportering finns till exempel instrumentet MacArthur-Bates Communicative
Development Inventory (CDI) vilket bedömer språkliga och kommunikativa förmågor.
Det finns översatt och validerat på svenska och är enligt Berglund och Mårtensson
(2000) reliabelt. Det har dock visat sig att 37 % av föräldrarna kände sig osäkra när de
bedömde sitt barns språk (Eriksson, Westerlund och Berglund, 2002). Videoinspelning
ingår som in del av metoden i till exempel Hanenmetoden (http://hanen.org) och
AKKTIV-utbildningar (http://akktiv.se). Föräldrar gör en videoinspelning hemma och
sedan analyseras materialet tillsammans med logoped i syfte att undersöka
kommunikationsmönster och förbättringsmöjligheter. Vad gäller direkt observation med
kodning och transkribering är detta en metod både forskare och kliniker ägnar sig åt.
Metoden kräver dock mycket tid och arbete och blir därför kostsam (Caskey och Vohr,
2013).
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1.2. LENA – en ny metod för bedömning av lyssnings och talspråksmiljö

1.2.1. LENA Research Foundation - Bakgrund
Då Hart och Risley genomförde sin studie krävdes 8-10 arbetstimmar för att
transkribera en timmes inspelning, varför den var både kostsam och arbetsam att
genomföra (Hart och Risley, 1995). Detta har också lett till att den inte blivit replikerad
i större utsträckning. Med tiden har tekniken utvecklats och idag finns möjligheter att
göra inspelningar i hemmiljö som sedan analyseras digitalt. LENA-systemet är ett
sådant system och det mäter mängden tal och turtagningar i barns miljö med hjälp av en
liten inspelningsapparat som placeras i en ficka i speciella kläder som barnet bär (se
figur 1). Inspelningen analyseras sedan digitalt. Den har blivit kallad ”en stegmätare för
ord” och ger snabbt föräldrar feedback på hur många ord som talats under en dag.
Systemet används idag på flera håll i världen, men främst i USA och Canada, av
forskare och kliniker som jobbar med att överbrygga de bestående språkliga effekterna
av ”The 30 million word gap”. Tekniken är utvecklad av LENA Research Foundation
(LENA RF, tidigare Infoture) vilken är en icke-vinstdrivande stiftelse vars syfte är att
”accelerera språkinlärningen förbättra den kognitiva, sociala och emotionella hälsan hos
barn från födseln till fem års ålder och förminska prestationsskillnader” (fritt översatt).
LENA RF bedriver ingen klinisk verksamhet, de tillhandahåller tekniken och ständig
forskning pågår. De har gjort en stor datainsamling för att kunna presentera normdata
för barns talspråksmiljö (http://www.lenafoundation.org/about-us/founders-story/).

Figur 1. Inspelningsapparaten DLP och den specialsydda fickan på det klädesplagg barnet får bära under
inspelningsdagen.

1.2.2. The Natural Language Study
LENA RF:s idé är inspirerad av resultaten Hart och Risley (1995) erhöll, att föräldrar
till barn med bättre utvecklad språkförmåga talar mer till barnen, än vad föräldrar till
barn med sämre utvecklad språkförmåga gör, samt att barnen vid nio års ålder klarade
sig bättre i skolan om deras föräldrar hade tilltalat dem mer högfrekvent före tre års
ålder. Talspråksmiljön hos 42 familjer med spädbarn och småbarn studerades i deras
studie genom inspelningar och noggranna manuella transkriptioner med påföljande
sambandsanalyser grundade på bland annat SES och hudfärg. LENA RF:s syfte är att
använda modern teknik för att belysa ordens och interaktionens påverkan på barns
språkinlärning.
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2006 genomförde LENA RF därför en studie i syfte att samla in normativa data för
engelskspråkiga amerikanska barns språkliga miljö, avseende antalet ord barnet yttrar,
vuxnas antal ord och antalet turtagningar mellan barnet och vuxna. 329 typiskt
utvecklade barn från Denvers storstadsområde i åldrarna 2-48 månader med respektive
familj deltog i studien, vilken innebar en dags inspelning i minst 12 timmar i månaden
med en Digital Language Processor (DLP), samt språklig och viss kognitiv bedömning
av logoped och en assistent.

Avsikten var att ha en jämn åldersfördelning inom det valda åldersspannet. Deltagande
familjer valdes ut för att motsvara US census’ demografiska tvärsnitt avseende moderns
utbildningsnivå, där 22 % inte gått high school, 26 % tagit high schoolexamen, 29 %
studerat lite på college och 23 % tagit collegeexamen. Deltagarnas utbildningsnivå kom
dock inte att helt matcha dessa siffror. En lägre andel familjer där modern hade den
lägsta utbildningsnivån än motsvarande US census deltog i studien, nämligen 14 %.

Hälften av de nästan samtliga deltagare som bedömdes av logoped, deltog i ytterligare
logopedbedömningar varannan månad för att bedöma samband mellan deltagarnas
uppskattade språkliga nivå och motsvarande data enligt LENA-mätningarna över ålder.
Ersättning á 75 USD utdelades per inspelningstillfälle och 100 USD för varje
logopedbesök. För utförlig beskrivning av projektet hänvisas till Gilkerson och Richards
(2009).

I förhållande till Hart och Risleys (1995) resultat visade the Natural Language Study av
LENA RF att antalet ord från vuxna var färre. Det förklaras som en effekt av att Hart
och Risley (1995) bara hade spelat in ljudmiljön under eftermiddagar – den tid som
LENA-studien visat varit dagens mest språkligt interaktiva hos familjer (Gilkerson och
Richards, 2009a). I samstämmighet med Hart och Risleys (1995) funna koppling mellan
SES och språklig användning visades att deltagande familjer från kategorin hög SES i
snitt hamnade på eller över den 70:e percentilen avseende antal vuxenord (Gilkerson
och Richards, 2009). För specifika resultat från the Natural Language Study, se
jämförelser med dem i resultatdelen.

1.3. Användning av LENA inom barnspråksforskning och klinisk tillämpning
LENA har öppnat möjligheter för forskning och intervention kring de variabler som

påverkar den tidiga språkinlärningen (VanDam, Ambrose och Moeller, 2011). Mycket
forskning med LENA som redskap pågår (se Review, Caskey och Vohr, 2013) och i
USA finns det flera organisationer som använder sig av LENA i sitt arbete med
barnfamiljer och förskolebarn. I stycket som följer presenteras ett axplock.

1.3.1. Föräldrainriktad intervention med LENA
Två av organisationerna som använder sig av LENA är ”Thirty Million Words Projekt”
(http://thirtymillionwords.org/) och Achieving Superior Parental Involvement for
Rehabiliative Excellence, ASPIRE (http://project-aspire.org/). Thirty Million Words
Projekt arbetar med att förbättra skolmogenheten hos typiskt utvecklade barn i familjer
med låg SES. ASPIRE riktar sig mot barn med hörselskador. Familjerna i programmen
får, med hjälp av LENA, feedback på talspråksmiljön varje vecka och sätter tillsammans
med en coach upp nya mål.Detta har visat sig vara effektivt för att ändra föräldrars
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beteende i samtal med barn. Man menar att när föräldrar får de rätta verktygen,
uppmuntring och förståelse av sig egen vikt i barnets språkinlärning, kan de bli aktiva i
att påverka sitt barns språkinlärning på ett positivt sätt (Leffel och Suskind, 2013).

I Colorado finns ett annat interventionsprogram, Colorado Home Intervention Program,
CHIP (http://www.csdb.org/), som arbetar med döva och hörselskadade barn upp till tre
år. CHIP erbjuder familjer med döva eller hörselskadade barn kostnadsfritt stöd i form
av intervention som bland annat utgår från mätningar med LENA. Forskning visar att
programmet hjälper föräldrar genom att tydliggöra hur de pratar med sina barn i
vardagen och reflektera över det (Aragon och Yoshinaga-Itano, 2012).

1.3.2. Barn med hörselnedsättning

Just barn med permanenta hörnedsättningar är en grupp som ofta drabbas av försenad
tal- och språkinlärning (Caskey och Vohr, 2013). VanDam, Ambrose och Moeller
(2011) menar att barn med hörselnedsättning kan vara i behov av att exponeras för fler
ord än normalhörande barn för att kompensera för nedsättningen. De har använt sig av
LENA för att jämföra nivåerna av vuxnas antal ord och turtagningar mellan barn med
hörselnedsättning och normalhörande barn. Resultatet blev att båda grupperna av barn
fick lika mycket input. Dock korrelerade graden av input med nivån på
hörselnedsättningen hos barnen med nedsatt hörsel. Resultaten tydde även på ett
samband mellan barnens receptiva språkförmåga och antal turtagningar (VanDam,
Ambrose och Moeller, 2011).

Ytterligare forskning av Aragon och Yoshinaga-Itano (2012) har gjorts. Inom ramen för
CHIP har de, med hjälp av LENA, jämfört talspråksmiljön mellan fyra grupper,
döva/hörselnedsatta barn från spanskspråkiga familjer, döva/hörselnedsatta barn från
engelskspråkiga familjer och typiskt utvecklade barn från spansktalande och
engelskspråkiga familjer. Familjerna med döva/hörselnedsatta barn var del av CHIP och
det visade sig att deras resultat anmärkningsvärd likhet med de typiskt utvecklade
engelskspråkiga barnen vilket tyder på att interventionen ger effekt.

1.3.3. Barn med autismspektrumstörning (AST)
Vid en studie av talande barn med autismspektrumstörning (AST), 16-48 månader,
visade resultaten att barn med AST hade 26 % färre turtagningar och 29 % färre
yttranden jämfört med normresultaten. Turtagningarna var dessutom kortare för barnen
med AST än för typiskt utvecklade jämnåriga (Warren et al., 2010). I en annan studie
har LENA använts för att utveckla bedömningsmaterial för barn med möjlig AST. Det
har visat sig att mätningarna kan användas för att differentiera typiskt utvecklade barns
yttranden från yttranden från barn med autism eller språkstörning. Dessa slutsatser
drogs efter att ha studerat 1486 heldagsinspelningar från 232 barn och forskarna ställde
sig positiva till att använda metoden (Oller, Niyogi, Gray, Richards, Xu och Warren,
2010).

1.3.4. Testning och validering av LENA för andra språk än amerikansk engelska
LENA har utarbetats med inspelningar av tal och ljud i naturlig amerikansk
engelskspråkig miljö, där olika talare och ljudsignaler etiketterats efter åtta olika
kategorier. Därefter har algoritmer utarbetats för att nya signaler ska testas mot de
egenskaper som sedermera kommit att tillskrivas de olika kategorierna.
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Med anledning av att LENA:s mjukvara utvecklats baserat på amerikanskt engelskt
språkbruk finns anledning att undersöka dess funktion för andra språk. Gilkerson,
Zhang, Xu och Richards (2015) testade LENA för användning på mandarin i Shanghai,
Kina, där verktyget visat sig fungera på en nästan lika bra nivå som för amerikansk
engelska. Det härleds till det faktum att LENA är ett relativt grovt mätverktyg som inte
syftar till ordigenkänning utan grundar sin uppdelning av olika talarkategorier på oftast
typologiskt allmängiltiga fonetiska korrelat såsom grundtonsfrekvens, formantvärden,
duration och amplitud.

I Kina har även en studie gjorts där man undersökt samband mellan barns mottaglighet
för språk och deras kognitiva förmåga med hjälp av LENA och Bayleys Psychomotor
Development Index (PDI). Deras slutsats var ett LENA är ett bra, objektivt
mätinstrument att använda (Xu, Zhang, Mao, Xin och Xiao, 2012). Canault, Normand,
Foudil, Loundon och Thai-Van (2015) undersökte likaledes LENA:s reliabilitet vid
användning i europeisk franskspråkig miljö. De erhöll att de mänskliga
transkriptionerna korrelerade med LENA:s mätning avseende såväl antal vuxenord som
barnyttranden.

1.4. Så fungerar LENA-systemet
Syftet med LENA är inte igenkänning av enstaka ord utan att ge en övergripande bild av
en inspelad talspråksmiljö. Nedan ges en beskrivning av hur LENA detekterar vem det
är som talar och hur barnyttranden, vuxenord och turtagningar beräknas. Delen kan
liknas vid en innehållsförteckning, varför referenser i första hand hämtats direkt från
LENA RF.

1.4.1. Definitioner av beräknade parametrar
En turtagning definieras som ett utbyte av yttranden där antingen barnet eller en vuxen
initierar en turtagning och den andra besvarar denna inom en sekvens av 5 sekunder1.
Ett barns yttrande definieras som ett använt talljud oavsett längd, omgivet av minst 300
millisekunders tystnad. Motiveringen till den tidsrymden anger LENA RF som den tid
en andhämtning tar och således utgör ett naturligt avbrott i talflödet. Vegetativa ljud
som rapar, hostningar, gråt, skrik och klagoläten filtreras bort. Antal vuxenord baseras
på taligenkänning, och specifikt antal konsonanter och vokaler som yttras. Kategorier av
talare eller ljud som identifieras av LENA-systemet är tydligt mänskliga talare inklusive
barnet på vilket DLP fästs och dess föräldrar, oidentifierbara mänskliga talare,
överlappande läten (av flera personer eller en person och någon annan ljudkälla), ljud
från den omgivande miljön såsom folksamlingar eller vägbuller, samt ljud från
medieenheter som TV/iPAD, radio, telefon eller elektroniska leksaker. Totalt görs 31
underkategorier för djupare analys av materialet, däribland en insortering i
överlappande ljud som består av huvudtalaren (barnet med DLP) och en annan talare
respektive samtal mellan två främmande talare. Som ett mått på hur stor del av dagen
som utgörs av en meningsfull talspråksmiljö görs även en kategorisering av det, som
ställs andelsmässigt mot de övriga ljudmiljökategorierna tystnad, TV och elektroniska
medieljudkällor, buller samt talspråksljud som är avlägset från barnet (Xu, Yapanel,
Gray, Gilkerson, Richards och Hansen, 2008). Meningsfull talspråksmiljö motsvaras av

1 Motivering till denna tidsrymd återfinns ej i refererad litteratur.
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tydliga talspråksljud inom cirka 1,8 meters radie från barnet med DLP (Li, Vikani,
Harris och Lin, 2004).

1.4.2. LENA mjukvara V3.1.0 – teknik
LENA V3.1.0 gör beräkningar på ovanstående kategorier genom regressionsanalys. Det
innebär att ett antal inspelningar gjorts på en naturalistisk talspråksmiljö som därefter
transkriberats. Tränade personer har gjort etiketteringar av olika ljudsegment utifrån de
ovan beskrivna kategorierna. När en stor mängd data blivit etiketterad och sorterad i de
givna kategorierna har sedan algoritmer producerats, för att sedan kunna tillämpas på
nya inspelningar där segmenten prövas mot de olika kategoriska avgränsningarna för
bästa matchning. Med andra ord kan exempelvis ett barnyttrande bestämmas och
avgränsas dels med givna mått: att de ska omges av minst 300 millisekunders tystnad,
såväl som med ”framtränade” mått, vilka härrör från den initiala regressionsanalysen.
Korrelat som anges påverka kategoriseringen är grundtonsfrekvens, amplitud och
duration. Vidare teknisk beskrivning av LENA:s uträkningar återfinns i Xu, Yapanel,
Gray, Gilkerson, Richards och Hansen (2008) och Xu, Yapanel, Gray och Baer (2009).

1.4.3. Digital Language Processor
För att göra inspelningen av kommunikation och talspråksmiljö används
inspelningsapparaten DLP 0121, för placering i en speciellt avsedd väst med en ficka
för apparaten framtill. DLP registrerar ljud som analyseras digitalt då inspelningen
laddas upp via USB-port på en dator med LENA:s mjukvara V3.1.0 installerad. Som
längst kan en 16 timmars separat inspelning göras med ett fulladdat batteri i DLP.
Mikrofonen i DLP filtrerar bort extrema frekvenser under 70 Hz respektive över 10
kHz, som inte innehåller mänskliga talsignaler som är nödvändiga för förståeligheten
(Ford, Baer, Xu, Yapanel och Gray, 2009).

1.4.4. LENA Developmental Snapshot
LENA Developmental Snapshot, som utvecklats av LENA RF, är ett
föräldraskattningsformulär som används vid intervention och testning med LENA-
systemet, vars svar införs i LENA V3.1.0. Developmental Snapshot genererar en
statistisk bedömning av barnets språkliga nivå, för att kunna kontrollera mot exempelvis
AVA:s bedömning (se stycket nedan). Verktygets validitet har mätts genom jämförelser
mellan testets uppskattade utvecklingsålder hos barnet och detsamma i en rad
logopediska tester som används i USA: REEL-3, CDI, CLAMS och CAT, vilket gav
stark genomsnittlig korrelation (r = 0,93, p = < 0,01) (Gilkerson och Richards, 2009).

1.4.5. Automatic Vocalization Assessment
The Lena Automatic Vocalization Assessment (AVA) kallas den bedömning av barnets
språkliga nivå som LENA-mjukvaran (V3.1.0) uppskattar genom
taligenkänningsteknologi applicerat på inspelningsdata. Antal använda foner (vilket
förenklat beskrivs som en akustiskt bredare kategori av fonem som lämpar sig bättre för
små barn som ännu inte producerar tydliga fonem) av barnet samt genomsnittlig yttra
ndelängd anges som påverkande variabler. Liksom för Developmental Snapshot vilket
beskrivs nedan, så har AVA:s validitet kontrollerats mot amerikanska logopediska tester
såsom PLS-4 och REEL-3. För vidare beskrivning av valideringen av AVA, se
Richards, Gilkerson, Paul och Xu (2009).
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1.5. Invändningar mot LENA
Mot bakgrund av de nya rönen om att kvaliteten på vuxnas ord verkar vara viktigare än
kvantiteten riktar Dr. Patricia K. Kuhl, University of Washington, i en artikel i The New
York Times (Quenqua, 2014), kritik mot den digitala räkningen av ord. Citat:”I worry
about these messages acting as though what parents ought to focus on is a word count,
as though they need a Fitbit for words”. Både Dr. Kuhl och Dr. Hirsh-Pasek menar, i
samma artikel, att användandet av uttrycket ”The Word Gap” kan vara kontraproduktivt
och att man riskerar att förenkla problemet med barns språkinlärning genom att bara
inrikta intervention på antal ord från vuxna och inte på kvaliteten på orden.

LENA som verktyg för forskare och kliniker har utvärderats och, när det gäller
turtagning, fått kritik för att två mätningar av samma samtal inte korrelerar (r = 0,25, p
> 0,05) (Oetting, Lekeitha, Hartfield och Pruitt, 2009). Det bör dock poängteras att vid
mätningar användes inte samtal i realtid utan inspelningar av arkiverade samtal som
gjorts för en annan studie och dessa inspelningar var 30 minuter långa.

1.6. Konklusion av bakgrund och idé till den aktuella studien
Mot bakgrunden att LENA-systemet används för både forskning och intervention inom
en rad sammanhang och har testats på olika språk så väcktes intresset för detta även i
Sverige i och med forskningsprojektet Ord gör skillnad. I den aktuella pilotstudien
valdes inom ramen för detta examensarbete i logopedi ett mindre stickprov för att
studera hur LENA-systemet fungerar för svenska språket, vilket vidare beskrivs nedan.

1.7. Syfte
Pilotstudiens syfte var att hos en grupp typiskt utvecklade svenska barn i åldrarna 18-24
månader testa LENA-systemet, och inhämta kvantitativa beräkningar av lyssnings- och
talspråksmiljön avseende barnyttranden, turtagningar och vuxenord. Vidare avsågs att
undersöka dessa värden i relation till expressiv ordförrådsutveckling. Hypotesen var att
antal turtagningar, snarare än antal vuxenord, har ett samband med barnyttranden samt
deras expressiva ordförråd. I studien ingår även en mindre validering av LENA för
svensk lyssnings- och talspråksmiljö, där en del av det inspelade materialet analyseras
för att undersöka om LENA mäter det som avses beträffande antal vuxenord samt antal
barnyttranden.

1.7.1. Frågeställningar
(1) Hur ser en grupp svenska barns lyssnings- och talspråksmiljö ut avseende antal
vuxenord, barnyttranden och turtagningar med en LENA-mätning?
(2) Finns samband mellan antal vuxenord och/eller antal turtagningar och antal
barnyttranden samt barns expressiva ordförråd i åldern 18-24 månader?
(3) Hur kan resultat från den aktuella studien förstås i relation till vad vi redan känner
till om barnspråksutveckling och resultaten från the Natural Language Study?

1.7.2. Studiens avgränsningar
I denna studie avses inte att analysera måtten för ljudmiljö vilka har beskrivits i den
tekniska beskrivningen av LENA-systemet.
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2. Metod

I denna del beskrivs först försöksdeltagarna i studien, varefter procedur avseende
rekrytering, möte med de deltagande familjerna och den statistiska analysen redogörs
för. Valideringens förfarande och resultat beskrivs separat. Slutligen anges
forskningsetiska överväganden. I kronologisk ordning anges vilket material och vilka
programvaror som använts under undersökningens förlopp.

2.1. Deltagare

I den aktuella studien deltog totalt tolv barn. De var mellan 18 månader och 6 dagar och
23 månader och 27 dagar gamla (M = 20,25 månader, SD = 2,2 månader). Fem var
flickor och sju var pojkar. Nio av barnen var ensambarn, resterande hade ett syskon, alla
äldre. Två av deltagarna hade en förälder med annat modersmål än svenska. Dessa språk
var engelska och norska och de användes frekvent i samtal med barnet. En förälder med
italienskt påbrå talade sporadiskt italienska med barnet. Resterande nitton hade svenska
som modersmål. Samtliga deltagare hade minst en förälder med två års högskolestudier
eller mer. Sex av deltagarna hade en förälder med högskoleutbildning och en med
grundskoleutbildning och sex hade föräldrar som båda var högskoleutbildade.
Inklusionskriterier för deltagande var typiskt utvecklade barn med normal hörsel som
var 18-24 månader. Svenska skulle vara det språk som talas i hemmet och minst en
förälder skulle ha svenska som modersmål. Deltagarna fick själva avgöra huruvida de
uppfyllde kraven utom när det gällde ålder och språk. Målet för studien var att
undersöka 20 barn. Cirka 30 anmälde sitt intresse för att delta i studien. I några fall
matchade inte barnets ålder inklusionskriterier och några föll bort för att dessa inte hann
träffas innan barnet blivit för gammalt.

2.2. Procedur

2.2.1. Rekrytering
Deltagarna rekryterades via en kortfattad information om studien genom anslag (bilaga
1) främst i Uppsala men även i Stockholm och på orter i Blekinge. Anslagen sattes upp
på offentliga anslagstavlor, i förskolor och öppna förskolor, på bibliotek och
universitetscampus, såväl som i sociala medier. På offentliga platser delades även
flygblad till tänkbara deltagare ut. Informationen innehöll en e-postadress för anmälan
och ingen kontakt skedde öppet via sociala medier. De intresserade som hörde av sig
erhöll utförlig information via mail (bilaga 2) om studien avseende inklusions- och
exklusionskriterier, procedur, konfidentialitet och en kort beskrivning om hur insamlad
data hanteras. Dokumentet innehöll även en kortfattad information om projektet ”Ord
gör skillnad” och information om mätmetoden med DLP. Här fanns adressen till LENA
RF:s hemsida.

Deltagarna fick information om att deltagandet var frivilligt och de när som helst kunde
välja att avbryta utan att ange något skäl. Brevet avslutades med kontaktuppgifter till
projektansvarig och författarna. Bifogat till informationsbrevet skickades Blankett för
informerat samtycke (bilaga 3) med en del för påskrift av vårdnadshavarna. Åter
beskrevs på denna blankett att deltagandet är frivilligt och närhelst går att avbryta utan
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att ange skäl. Föräldrarna ombads läsa igenom informationen innan de skrev ut och
signerade samtycket. I de fall deltagarna hade svårigheter att skriva ut formuläret för
informerat samtycke medtogs detta till mötet. De som anmälde fortsatt intresse för att
delta i studien blev kontaktade via telefon eller e-post för att bestämma tid för ett möte.

2.2.2. Möte med deltagande familjer
I alla fall utom ett skedde mötet i deltagarnas hem. Vid besöket hos den första
deltagaren närvarade båda testledarna för att säkerställa att proceduren utfördes på det
sätt som planerats och på så vis säkerställa interbedömarreliabiliteten. Vid resterande
besök deltog endast en testledare. Mötet inleddes med att underskriven blankett för
Informerat samtycke inhämtades. Nästa steg var att dela ut ”Ord gör skillnad –
föräldraformulär” (bilaga 4), för inhämtning av uppgifter av demografisk karaktär
såsom föräldrarnas utbildningsnivå och modersmål. Den fick föräldrarna fylla i på egen
hand. Därefter fick föräldrarna, under ledning av testledare besvara frågorna i
formuläret ”Ord gör skillnad – frågeformulär till föräldrar” (bilaga 5) vilket är den
svenska översättningen av Developmental Snapshot (och benämns hädanefter just
Developmental Snapshot) och bedömer barnets utvecklingsålder med hänsyn till den
expressiva och receptiva språkförmågan (se Inledning, 1.4.4.) med frågor som ”Om du
ler mot ditt barn eller tar kontakt med rösten: brukar barnet använda rösten för att svara
dig?” Svarsalternativen är ”Ja” eller ”Inte ännu” eftersom det som frågas om ligger
inom ramen för vad ett typiskt utvecklat barn förväntas uppvisa. Svårighetsgraden på
frågorna i formuläret följer barnets utvecklingsgång och då man svarat ”Inte ännu” på
fem frågor i rad avbryts intervjun.

Vidare presenterades föräldraskattningsformuläret SE-CDI och deltagarna fick
instruktioner om att fylla i denna på egen hand under veckan som fanns till förfogande
att göra inspelningen. SE-CDI är den svenska versionen av MacArthur Communicative
Development Inventories (CDI) som utvecklats i USA (Eriksson och Berglund, 2000).
CDI är ett instrument för bedömning av kommunikativ förmåga och språkförmåga. Det
är en föräldrarapport som består av två olika delar, en som behandlar ord och gester för
barn i åldern 8-16 månader och en för ord och satser som vänder sig till barn i åldern
16-28/30 månader. För denna studie har Ord och Satser använts i syfte att bedöma
deltagarnas kommunikativa och språkliga nivå. Därefter introducerades
inspelningsapparaten DLP 0121, väst och Dagboksblad (bilaga 6), där deltagarna fyllde
i vilken aktivitet de ägnade sig åt varje timme under den dagen inspelningen gjordes, i
syfte att vid eventuellt behov kunna se samband mellan olika aktiviteter och mätningens
resultat. Till detta utdelades även Informationsblad om apparaturens funktioner (bilaga
7) med manual för hur DLP startas, pausas och stoppas.

Deltagarna informerades att inspelningen skulle ske en dag barnet tillbringade
tillsammans med minst en familjemedlem, och inte en dag då det vistades på förskola.
Inspelningen skulle vara minst 12 timmar lång och ske inom en vecka men vid
förhinder kunde tiden förlängas. Slutligen överlämnades ett frankerat kuvert adresserat
till hörselimplantatenheten vid Karolinska universitetssjukhuset/Karolinska Institutet i
Huddinge. Varje deltagares formulär var kodade så att ingen personlig information
skulle skickas tillsammans med DLP och SE-CDI. De som även skickade blanketten för
informerat samtycke uppmanades att skicka den i ett separat kuvert.
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2.2.3. Hantering av inkommet material
Då DLP anlände till Karolinska sjukhuset överfördes inspelningarna via USB-port till
en PC med LENA:s mjukvara V3.1.0 installerad. Insamlade och inskickade blanketter
och intyg förvarades separat i en pärm. De avidentifierades så snart en kodnyckel för
deltagarna författats, vilken sedermera förvaras i ett låst och brandsäkert skåp på
Karolinska sjukhuset.

2.2.4. Databearbetning och statistisk analys
De uppladdade ljudfilerna från DLP bearbetades i mjukvaruprogrammet LENA V3.1.0.
Det alstrade data över inspelningens längd, varje barns ljudmiljö, där den presenterades
i andelar av bakgrundsljud, buller, television och elektroniska läten, avlägsna ljud
respektive meningsfull talspråksmiljö. Vidare angav den värden för antal barnyttranden
(av barnet som bär DLP), antal vuxenord och antal turtagningar, i måtten faktiskt antal,
medelvärde per timme multiplicerat med 12 (som ett mått på en hel dag för externa
jämförelser) samt percentilvärde. AVA, som är inkorporerat i LENA V3.1.0, genererade
percentilvärden för barnets språkliga nivå (se inledning 1.4.5. för beskrivning av
programvaran). Svaren från Developmental Snapshot registrerades i programmet
tillsammans med information om ålder och datum för inhämtande av uppgifter
(intervjutillfället med föräldrarna), för generering av utlåtande om barnens
utvecklingsålder och percentilvärden för expressiv och impressiv språkförmåga. SE-
CDI-svaren bedömdes efter normeringsstandard och percentil- alternativt kvartilvärden
för de språkliga domänerna vokabulär, grammatik och pragmatik erhölls för varje
deltagare.

För alla deltagare registrerades samtliga ovan nämnda data från LENA V3.1.0, i Excel
2016 liksom Developmental Snapshot och SE-CDI, tillsammans med ålder på barnet
vid inspelningsdagen och den demografiska informationen om föräldrarna. Den
statistiska analysen gjordes i programvaran Statistica 13. Grafer tillverkades i Excel
2016, från vilket även inhämtande av värden från enklare mått gjordes. Generellt erhölls
höga resultat för deltagarna där de flesta deltagarna erhöll värden långt över 50e
percentilen enligt LENA V3.1.0:s beräkning. Med anledning av den skeva fördelningen
på resultaten så gjordes korrelationsberäkningarna med ickeparametriska Spearmans
rangkorrelationstest.

2.3. Validering
I syfte att erhålla ett ungefärligt mått på hur väl LENA V3.1.0 beräknar ord och
yttranden i en svenskspråkig talspråksmiljö, genomfördes en mindre validering av
mjukvarans funktion. Antal vuxenord och antal barnyttranden valdes ut för manuell
uppskattning där testledarna transkriberade samtalen. Antal turtagningar uteslöts som
parameter, då den bedömdes vara för resurs- och tidskrävande att genomföra inom
ramen för den aktuella studien. Nedan följer en redogörelse för valideringens
genomförande.

2.3.1. Testningsförfarande
Ett randomiserat urval gjordes med hjälp av ett gratis onlineverktyg för ändamålet
(www.random.org). Fem deltagare valdes ut, från vilka 15 minuters inspelad ljudfil för
vardera deltagaren valdes ut, från den timmen som enligt LENA:s beräkning, innehållit
flest antal turtagningar (se figur 2). Ur denna timme valdes i sin tur femminutersstapeln
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med flest antal turtagningar ut, samt de två påföljande staplarna för validering. Om den
högsta stapeln kom sist eller näst sist i timmen valdes de tre sista staplarna i
klocktimmen. Sammanlagt användes en timmes inspelning till valideringen, vilket utgör
0,63 % av den totala inspelningstiden (158 timmar). Valideringens resultat är, med
anledning av det lilla urvalet, lämpligare som en fingervisning av hur väl LENA V3.1.0
mäter valda variabler i svenskspråkig ljudmiljö, än som starka nog att faktiskt bedöma
validiteten i varan.

Programvaran Wavesurfer 1.8.8.p4 nyttjades för uppspelning för att i detalj kunna mäta
då exempelvis tystnad varade längre än 300 millisekunder, vilket är det mått som
LENA-mjukvaran använder för avgränsning av barnyttranden. Den första ljudfilen
nyttjades för gemensam träning av analys och kodning för testledarna. Följande fyra
filer transkriberades separat av testledarna för att säkerställa interbedömarreliabiliteten.
Ett valideringsprotokoll (bilaga 8) med regler för transkribering upprättades. De regler
LENA RF upprättat angående räkning av ord har följts. I de fall där regler inte funnits,
till exempel för hur sång behandlas, har egna regler upprättats. När
interbedömarreliabiliteten säkerställts, gjordes en statistisk analys av valideringen
genom att medelvärden togs ut av den första och andra bedömaren för vart och ett av
femminuters-sekvenserna, och jämfördes med beräkningarna som LENA V3.1.0 gjort.

Figur 2.Skärmdump från LENA V3.1.0 med graf över talspråksmiljö, antal barnyttranden, turtagningar
och vuxenord timme för timme, som illustration över hur data kan inhämtas från programmet. Vid
användande kan exakta data för respektive variabel ses då valda staplar markeras.
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Tabell 1. Interbedömarreliabilitet i aktuell studie, där % anger andel överensstämmande kategoriseringar
mellan de två testledarna.

2.3.2. Interbedömarreliabilitet och valideringsresultat
Interbedömarreliabiliteten motsvarade 96 % för vuxenord och 89 % för barnyttranden,
med standardavvikelser på 4 % respektive 8 %. Detta illustreras i tabell 1 tillsammans
med bedömningar för var och en av femminuterssekvenserna. Interbedömarreliabiliteten
betecknas som tillräckligt hög då de två värdena överstiger 80 % (Barlow och Hersen,
1973). Den genomsnittliga manuella bedömningen och LENA:s beräkning
överensstämde till 75 % för vuxenord och till 80 % för barnyttranden, med
standardavvikelser på 11 % respektive 18 %. Reliabiliteten bedöms därför som relativt
låg för vuxenord men acceptabel för barnyttranden (Barlow och Hersen, 1973). Se tabell
2 nedan för överensstämmande resultat för samtliga bedömda femminuters-sekvenser.

2.3.3. LENA:s reliabilitet för amerikansk engelskspråkig talspråksmiljö
Resultatet för den aktuella studien kan jämföras med LENA RF:s reliabilitetstestning
vars resultat delvis presenteras i tabell 3. Direkta jämförelser av reliabilitet kan inte
göras med anledning av att LENA RF angivit flertalet av sina resultat i andelar i procent
av ett givet sammanhang, såsom ljudmiljö, barnyttringar mot barns icke-språkliga läten
och så vidare. För antal vuxenord specifikt anges dock specifikt korrelationen r = 0,92
(p < 0,01) mellan den mänskliga och maskinella beräkningen (Gilkerson, Coulter och
Richards, 2009; Xu, Yapanel och Gray, 2009). För djupare information i ämnet
hänvisas till refererade artiklar.

Deltagare Aktivitet Närvarande Tidpunkt Vuxenord Barnyttranden
LM42 ”hopp i säng och

nattning”
Mamma och
pappa.

22:00-22:05 95 % 94 %

22:05-22:10 97 % 91 %

22:10-22:15 99 % 91 %
LM43 ”leker med andra

barn”
Faster och
kusin 10 mån.

17:10-17:15 100 % 98 %

17:15-17:20 98 % 79 %

17:20-17:25 94 % 96 %
LM44 ”mellis, lek, går ut,

pappa kommer hem
när vi är ute”

Mamma och
pappa.

16:45-16:50 99 % 89 %

16:50-16:55 98 % 95 %

16:55-17:00 93 % 71 %
LM47 ”umgås och äter

middag”
Mamma,
pappa kusin
och faster.

17:15-17:20 95 % 86 %

17:20-17:25 96 % 94%

17:25:17:30 86 % 83 %

M 96 % 89 %

Min-Max 86 % - 100 % 71 % - 98 %

SD 4 % 8 %
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Tabell 2. Procentuell andel överensstämmande skattningar av vuxenord och barnyttranden mellan de
mänskliga bedömarnas genomsnittliga värden och LENA:s dito.

Deltagare Aktivitet Närvarande Tidpunkt Vuxenord Barnyttranden
LM42 ”hopp i säng och

nattning”
Mamma och
pappa.

22:00-22:05 87 % 92 %

22:05-22:10 92 % 84 %

22:10-22:15 82 % 83 %
LM43 ”leker med andra

barn”
Faster och
kusin 10 mån.

17:10-17:15 92 % 80 %

17:15-17:20 77 % 92 %

17:20-17:25 53 % 98 %
LM44 ”mellis, lek, går ut,

pappa kommer hem
när vi är ute”

Mamma och
pappa.

16:45-16:50 69 % 89 %

16:50-16:55 86 % 60 %

16:55-17:00 76 % 70 %
LM47 ”umgås och äter

middag”
Mamma, pappa
kusin och
faster.

17:15-17:20 97 % 60 %

17:20-17:25 76 % 33 %

17:25:17:30 77 % 66 %

M 75 % 80 %

Min-Max 53 % - 97 % 33 % - 98 %

SD 11 % 18 %

Tabell 3. Fritt översatt kopia av LENA RF:s redovisning av en del av reliabilitetstestningen (Xu, Yapanel
och Gray, 2009). Observera att deras resultat anger hur stor andel av den totala granskade ljudsekvensen
som utgörs av respektive nedanstående kategori, och inte samstämmigheten över hur många
barnyttranden och vuxenord som gjorts.

2.4. Forskningsetiska överväganden
Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden i Stockholm (diarienummer 2015/992-
31). Vårdnadshavarna har fått skriftlig information om studien, de har skrivit på
medgivande och lämnat samtycke samt fått information om att de när som helst kan
avbryta sitt deltagande.

LENA-systemets skattning

M
än

sk
lig

a
tr

an
sk

ri
be

nt
er

s
sk

at
tn

in
g

Vuxen Barn TV Annat
Vuxen

82 % 2 % 4 % 12 %
Barn

7 % 76 % 0 % 17 %
TV

8 % 0 % 71 % 21 %
Annat 14 % 4 % 6 % 76 %
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3. Resultat
I denna del redogörs först för resultaten för var och en av deltagarna från olika typer av
bedömningsmaterial: dels SE-CDI, dels LENA RF:s egna material, nämligen
Developmental Snapshot och AVA. Därefter redovisas deltagarnas resultat avseende
antal barnyttranden, turtagningar och vuxenord. Samband mellan de olika variablerna
visas efteråt. Slutligen presenteras vissa resultat från the Natural Language Study, som
kan kontrasteras mot resultaten i den aktuella studien.

3.1. Resultat från självskattningsformulären SE-CDI och Developmental Snapshot,
samt LENA:s bedömning Automatic Vocalization Assessment

I tabell 4 nedan redovisas resultaten från SE-CDI för de elva av tolv deltagare som
skickade in enkäten. Med anledning av barnens olika åldrar anges här inte deras
respektive råpoäng utan deras tilldelade percentilvärden. Percentilvärdet för SE-CDI
Grammatik anses sakna relevans, på grund av barnens ringa åldrar och att få av dem
överhuvudtaget börjat använda tvåordssatser. Med undantag för en deltagare så har
studiens deltagare samtliga fått höga resultat alternativt inom normalvariationen med
40:e percentilen som lägsta värde. För Developmental Snapshot visas återigen höga
värden, alternativt värden inom normalvariationen. LENA Research Foundation
avrundar barns ålder i månader nedåt (det vill säga till antalet fyllda månader). Därför
har så även gjorts i denna studie för reliabilitetens skull vid jämförelser med LENA
RF:s studier. AVA-värdena är de mått som LENA V3.1.0 frambringar baserade på
resultaten från de språkliga och ljudmiljömässiga variablerna. I samklang med
beskrivna resultat ovan, föreligger heller inte här några värden under normalvariationen.

3.2. Resultat framtagna av LENA V3.1.0
LENA mjukvara V3.1.0 anger ett antal mått vid presentation av resultat från DLP-
inspelning. I tabell 5 nedan anges endast antalet vuxenord, turtagningar och
barnyttrande fördelade på tolv timmar, eftersom inspelningarnas längder varierade, med
medianvärde 13timmar och 19 minuter. Samtliga var mellan 11 timmar och 34 minuter
och 14 timmar och 25 minuter långa. För att ge en uppfattning om huruvida antalet
barnyttranden, vuxenord och turtagningar ökar i takt med barnets ålder, visas i figur 3
grafer med variablerna ifråga. Något samband observerades inte (se även tabell 7),
möjligtvis med anledning av ett par extremvärden och det lilla stickprovet. Samtliga
resultat för gruppen som helhet och alla parametrar redovisas i tabell 6.
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Tabell 4. Percentilvärden (skala 0-100) för respektive deltagare avseende SE-CDI, Developmental
Snapshot samt Automatic Vocalization Assessment, (n = 12 förutom för SE-CDI där n = 11).

Deltagare Ålder SE-CDI Developmental
Snapshot

Automatic
Vocalization
Assessment

Vokabulär Pragmatik

LM41 18 60 75 50 62
LM42 23 90 90 93 40
LM43 23 90 90 77 86
LM44 21 70 75 66 36
LM46 21 60 75 89 46
LM47 22 ̶ ̶ 36 64
LM48 18 10 10 28 84
LM49 18 70 75 42 64
LM50 18 90 90 71 78
LM51 18 80 90 81 79
LM52 23 60 50 80 50
LM53 20 40 50 53 68
Mdn 18 70 75 69 64
M 20,25 66 70 64 63
Min-Max 18-23 10-90 10-90 28-93 40-86

Tabell 5. Antal vuxenord, turtagningar respektive barnyttranden under inspelning, fördelat på tolv timmar
för var och en av deltagarna (n = 12).

Deltagare Ålder Vuxenord Turtagningar Barnyttranden

LM41 18 16259 1039 3681
LM42 23 33096 1956 5477
LM43 23 23190 1310 5038
LM44 21 17133 659 1760
LM46 21 15047 682 2931
LM47 22 27806 979 3015
LM48 18 15711 1096 3565
LM49 18 14656 662 1929
LM50 18 32540 1469 3933
LM51 18 13994 1011 3516
LM52 23 15740 838 3067
LM53 20 12471 589 2775

Mdn 2,5 16000 995 3292
M 20,25 19804 1024 3390
Min-Max 18-23 12471-33096 589-1956 1760-5477
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Tabell 6. Genomsnittsvärde (M), antal deltagare (n), medianvärde (Mdn), standardavvikelse (SD), lägsta
(Min), högsta (Max), variationsvidd (Range), första kvartilvärdet (Q1) samt tredje kvartilvärdet (Q3) för
samtliga studerade parametrar.

Variabel M n Mdn SD Min Max Range Q1 Q3

Developmental Snapshot - Percentil 64 12 69 22 28 93 65 46 80

Ålder 20,25 12 20,5 2,2 18 23 5 18 22,5

AVA – Percentil 63 12 64 17 36 86 50 48 78,5

Barnyttranden – Percentil 89 12 94 16 48 99 51 89 99

Barnyttranden - 12 h 3391 12 3292 1092 1760 5477 3717 2853 3807

Turtagningar – Percentil 93 12 98 7,6 79 99 20 86 99

Turtagningar - 12 h 1024 12 995 400 589 1956 1367 672 1203

Vuxenord – Percentil 83 12 82 14,6 53 99 46 74 98,5

Vuxenord - 12 h 19804 12 16000 7410 12471 33096 20625 14852 25498

Utbildningsnivå 1,5 12 1,50 0,52 1 2 1 1 2

SE-CDI Vokabulär - Percentil 65 11 70 24 10 90 80 60 90

SE-CDI Pragmatik – Kvartil 70 11 75 24,7 10 90 80 5 90

3.3. Korrelationsmätvärden
För att utröna på vilket sätt resultaten från de olika variablerna i studien som helhet hörde
samman, genomfördes korrelationstester mellan barnets ålder,
föräldraskattningsvariablerna SECDI (vokabulär och pragmatik) och Developmental
Snapshot, AVA, tolvtimmaruppskattningarna (hädanefter benämnt 12 h) samt
percentilvärdena för vuxenord, barnyttranden respektive turtagningar, meningsfull
talspråksmiljö, samt föräldrarnas utbildningsnivå, i vilka Spearmans rangkorrelationer
redovisas, se tabell 7. Eftersom det endast var en mamma och fem pappor (sammanlagt
25 %) som inte hade studerat på högskola, och att alla barn hade minst en förälder med
högskoleutbildning, samt slutligen för att alla barn inte hade föräldrar av två kön, så
gjordes en sammanslagning av de två föräldrarnas utbildningsnivåer. Deltagare med en
förälder som gått gymnasium som högsta utbildning etiketterades med siffran 1 och
övriga med siffran 2, för kontroll av samband med övriga variabler.
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Figur 3. Grafer av varje inspelnings (n = 12) antal barnyttranden (övre vänster), turtagningar (övre höger) samt
vuxenord (nedtill) under en dag (y-axel), fördelat på 12 timmar utifrån barnets ålder (x-axel). Spearmans
rangkorrelationer visade r = 0,15, p = 0,64; r = 0,07, p = 0,84 respektive r = 0,44, p = 0,15 vid 2-sidig
signifikansnivå för respektive graf.
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Tabell 7. Matris över Spearmans rangkorrelationer för de valda variablerna, där * p < 0,05 och
** p < 0,01. DS = Developmental Snapshot (n = 12 förutom för SE-CDI där n = 11).

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. DS - percentil 0,46 -0,32 0,26 0,31 0,08 0,22 0,04 0,13 -0,05 0,51 0,56

2. Ålder -0,35 -0,08 0,15 -0,15 0,07 0,40 0,44 0,13 0,23 0,10

3. AVA - Percentil 0,42 0,34 0,47 0,32 -0,15 -0,21 0,19 0,03 0,09

4. Barnyttranden - Percentil 0,91** 0,79** 0,83** 0,33 0,36 0,20 0,41 0,53

5. Barnyttranden - 12h 0,89** 0,96** 0,54 0,57 0,10 0,49 0,53

6. Turtagningar - Percentil 0,93** 0,45 0,46 -0,08 0,43 0,49

7. Turtagningar - 12h 0,64* 0,66* -0,10 0,54 0,54

8. Vuxenord - Percentil 0,99** -0,34 0,61* 0,49

9. Vuxenord - 12h -0,34 0,62* 0,49

10. Föräldrar - Utbildningsnivå -0,65* -0,58

11. SE-CDI - Vokabulär - Percentil 0,94**

12. SE-CDI - Pragmatik - Percentil

* = p < 0,05, ** = p < 0,01 vid 2-sidig signifikansnivå

Developmental Snapshot-resultaten hade inga signifikanta samband med någon av
övriga variabler. En måttlig korrelation med SE-CDI Pragmatik som emellertid inte var
signifikant noterades (r = 0,56, p = 0,07). Ålder korrelerade inte med antal
barnyttranden, turtagningar eller vuxenord (se figur 3) eller andra parametrar.
Percentilvärdena för AVA korrelerade inte starkt med någon av de övriga variablerna.
Percentilvärdet av barnyttranden korrelerade starkt med barnyttranden 12 h (r = 0,91, p
= 0,00), samt med percentilvärdet och 12 h av turtagningar (r = 0,79, p = 0,00
respektive r = 0,83, p = 0,00). Barnyttranden 12 h hade måttlig korrelation med
vuxenord 12 h (r = 0,57, p = 0,05) och stark korrelation med percentilvärde och 12 h av
turtagningar (r = 0,89, p = 0,00 respektive r = 0,96, p = 0,00). Percentilvärdet av
turtagningar korrelerade i sin tur vidare med 12 h av turtagningar (r = 0,93, p = 0,00).
Generellt återfanns höga korrelationer mellan de kvantitativa ord-, yttrande- och
turtagningsberäkningarna. Både percentilvärdet och 12 h av vuxenord hade även
samband med SE-CDI Vokabulär (r = 0,61, p = 0,05 respektive r = 0,61, p = 0,04). En
signifikant stark negativ korrelation återfanns mellan SE-CDI Vokabulär och föräldrars
utbildningsnivå (r = -0,65, p = 0,03). En måttligare negativ korrelation förelåg mellan
SE-CDI Pragmatik och föräldrars utbildningsnivå (r = -0,58, p = 0,06).

3.4. Jämförelse med LENA RF:s resultat från the Natural Language Study

I tabell 8 presenteras åter de genomsnittliga värdena för barnyttranden, turtagningar och
vuxenord i den aktuella studien. I tabell 9 presenteras jämförliga resultat för LENA The
Natural Language Study, tillsammans med jämförbara percentilvärden med den aktuella
studiens resultat. De värdena gäller dock för 24 månader gamla barn. Notera att åldern i
den aktuella studien är en genomsnittsålder (med omfånget 18-23 månader), medan
åldern för LENA RF:s The Natural Language Study är 20 månader för samtliga
deltagare i det valda spannet.
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Tabell 8. Genomsnittsresultat avseende beräknade barnyttranden, turtagningar och vuxenord per 12 h för
aktuell studie vid snittåldern 20 månader för jämförelse med tabell 6.

Ålder Mdn SD n Barnyttranden SD Turtagningar SD Vuxenord SD

20,2 20,5 2,2 12 3390 1092 1024 400 19804 7410

Tabell 9. Resultat från the Natural Language Study avseende genomsnittligt (M) antal barnyttranden,
turtagningar och vuxenord vid åldern 20 månader under 12 h, samt percentilvärden från samma studie vid
24 månaders ålder, jämförbara med resultat från den aktuella studien (Gilkerson och Richards, 2009).

Ålder SD n Barnyttranden SD Turtagningar SD Vuxenord

20 - 85 1738 900 430 288 2

Percentil Barnyttranden Turtagningar Vuxenord

99e 4406 1163 29428

90e 3184 816 20824

80e 2728 688 17645

70e 2422 603 15516

Antalet barnyttranden och turtagningar vid genomsnittliga 20 månaders ålder är
betydligt fler i den aktuella studien i jämförelse med motsvarande resultat från the
Natural Language Study (Gilkerson och Richards, 2008). Om de högre percentilvärdena
från nämnda studier används så passar de aktuella resultaten in bättre vad gäller
genomsnittliga antal (Gilkerson och Richards, 2009a).

3.5. Sammanfattning av fynd
Resultaten från föräldraskattningstestet SE-CDI, vokabulär och pragmatik, gav
medianvärden på 70:e respektive 75:e percentilerna. För LENA RF-tillverkade
frågeformuläret Developmental Snapshot och LENA RF:s inspelningsbaserade
språkbedömning AVA var motsvarande siffror 69:e och 64:e. I denna pilotstudie med
tolv deltagare visas generellt höga resultat i förhållande till LENA RF:s the Natural
Language Study, motsvarande deras värden över den 70:e percentilen för 24 månader
gamla barn, gällande antal vuxenord, barnyttranden och turtagningar. Ett samband
mellan antal ord, yttringar och turtagningar och stigande ålder är svårt att bedöma med
anledning av urvalets ringa storlek. En rad samband noteras, vilka vidare kommer att
analyseras i diskussionsdelen.

2 Exakt värde för detta återfinns ej i refererad litteratur.
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4. Diskussion
4.1. Resultatdiskussion

4.1.1. Huvudfynd utifrån frågeställningar och hypoteser
Denna studie har fokuserat på att, med hjälp av LENA-systemet, undersöka lyssnings-
och talspråksmiljön hos en grupp 18-24 månader gamla typiskt utvecklade svenska
barn. Denna ställdes sedan i relation till barnens expressiva ordförrådsutveckling.
Hypotesen var att sambandet mellan turtagningar och antal barnyttrande skulle visa sig
vara starkare än sambandet mellan vuxenord och barnyttranden.

Resultaten visade att korrelationen mellan percentilvärdena av turtagningar och
barnyttrande (r = 0,79, p = 0,01) var betydligt starkare än sambandet mellan antal
vuxenord och barnyttranden (r = 0,33, p = 0,29) vilket stärker hypotesen. Ett samband
mellan percentilvärden av vuxenord och SECDI vokabulär (r =0,61, p = 0,05), det vill
säga expressivt ordförråd anas också. Likaså mellan vuxenord 12-timmar och SECDI (r
= 0,62, p = 0,05).

Att relationen mellan percentilvärden av barnyttranden och turtagningar är stark
går helt i linje med vad som setts i aktuell forskning (Golinkoff et al., 2015; Hirsh-
Pasek, 2015; VanDam, Ambrose, Moeller, 2011; Zimmerman et al., 2009). Möjligheten
att barn med välutvecklad språkförmåga talar mer och på så sätt får chans till fler
turtagningar finns men mer forsking krävs för att utröna orsaken till detta. Aktuell
forskning tyder dock på att det är turtagningarna i sig som genererar språkinlärningen,
som ringar på vatten. Stöd för att föräldrar som har kunskap om barns språkinlärning
talar mer med sina barn finns och detta skulle kunna vara en del av förklaringen till att
barn, vars föräldrar är välutbildade och har hög SES, generellt får höga resultat i denna
typ av studier. Utvärdering av LENA interventionsprogram visar att när föräldrar får
ökad kunskap om språkinlärning ökar kommunikationen (Caskey och Vohr, 2013).

Att sambanden syns trots de testdeltagande barnens ringa ålder betyder också att det
torde finnas mycket att göra vid intervention. Inom barnspråkslogopedin i Sverige är
medelåldern för nybesök vid misstänkt tal- och språkstörning cirka 2,8 år (Krögerström,
Liljebäck och Wuotila Isaksson, 2013) men resultaten från denna studie indikerar att
intervention borde starta tidigare. Utfallet antyder också att tidig intervention borde
riktas mot föräldrar i större utsträckning, något som också sker i Sverige idag. Projekt
Jollerkoll är ett projekt som syftar till att upptäcka tal- och språksvårigheter tidigt
genom en screening på BVC vid 10 månaders ålder (http://ki.se/clintec/jollerkoll-hittar-
barn-med-talsvarigheter). Det finns även utarbetade metoder för intervention som riktar
sig till föräldrar och som används i Sverige idag, exempel på dessa är AKKtiv-kurser
och Hanenmetoden som bland annat arbetar med videoinspelningar i hemmiljö som ett
verktyg i interventionen.

Aktuell studie indikerar även en korrelation mellan antal vuxenord och det expressiva
ordförrådet. Föräldrar som pratar mycket får ofta barn som pratar mycket och ju mer
barn pratar desto mer övning i språkliga färdigheter ges (Hurtado, Marchman och
Fernald, 2012).. Detta samband noterades även av Hart och Risley (1995). Hart och
Risley kunde dock se en korrelation mellan antal vuxenord och tillväxt i det expressiva
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ordförrådet men då aktuell studie endast hade ett mättillfälle fanns ingen möjlighet att
mäta tillväxten.

Weisleder och Fernald (2013) menar att barn, 19-24 månader gamla, med mycket
turtagningar blir snabbare på att bearbeta språk, vilket leder till att de hinner lära sig fler
ord. Deras studie är bara en av många som visar att antal turtagningar har positiv
inverkan på det expressiva ordförrådet (Hart och Risley, 1995; Hoff, 2003; Huttenlocher
et al., 2010; Rowe, 2008; Schneidman et al., 2013). Att inget samband noterades för
denna studie kan eventuellt bero på att urvalet var för litet eller på att LENA inte mäter
turtagningar korrekt.

4.1.2. Bifynd för kännedom
Utanför ramen för vad som undersöktes i den aktuella studien noterades ett antal
intressanta samband vilka kommer att presenteras nedan, framförallt som indikationer
för vidare fördjupning i kommande studier i ämnet.

Resultaten från Developmental Snapshot visade svaga korrelationer med SE-CDI-
resultaten, både vad avser vokabulär och pragmatik (r = 0,51 , p = 0,11 respektive r =
0,56, p = 0,07). Det väcker frågan om Developmental Snapshot överhuvudtaget kan
användas i större omfattning inom i Sverige. Att de inte alls tycks ha ett samband med
percentilvärden på antal barnyttranden, vuxenord eller turtagningar är
uppseendeväckande, men kommer inte vidare att undersökas i den aktuella studien. Det
finns anledning att tro att testet bör anpassas för svenska språket, samt självfallet testas
på större stickprov.

Automatic Vocalization Assessment som enligt LENA RF är en ”automatiskt genererad
information om det expressiva språkets utveckling hos barn mellan 2 och 48 månader”
(Richards, Gilkerson, Paul och Xu, 2008) visar sig i den aktuella studien inte
överensstämma med SE-CDI eller Developmental Snapshot. Det krävs en gedigen
förkunskap om tekniken bakom AVA för att förstå hur den genererar sina resultat. Mått
som erhålls är baserade på antal specifika språkljud som barnet använder, vilket ger ett
mått på fonologisk expressiv förmåga (American Speech-Language-Hearing
Association). Därtill uppskattas genomsnittlig yttrandelängd (MLU) som anses utgöra
ett mått på allmän språktillägning och en markör för eventuell språkstörning (Rice,
Smolik, Perpich, Thompson, Rytting och Blossom, 2010). Då LENA RF testat AVA:s
validitet mot standardiserade logopediska tester har den visat sig vara hög (Richards et
al., 2008). Huruvida dessa mått torde beräknas olika beroende på vilket språk som
används, är föremål för framtida studier.

4.2. Metoddiskussion

4.2.1. Snedrekrytering – om deltagarnas utbildningsnivå och förinformation om
forskningsprojektet

Samtliga barn i de familjer som deltog i studien har minst en förälder som studerat på
högskola i minst 2 år. Hälften av dem har en förälder som har gymnasieexamen som
högsta utbildning, vilket betyder att utav 24 föräldrar i 12 familjer har bara 25 % högst
gymnasieutbildning och 75 % högskoleutbildning. Detta motsvarar inte Statistiska
Centralbyråns angivna fördelning där 52,5 % av Sveriges befolkning 2012 i åldrarna 25-
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44 år (vilket ungefär täcker åldrarna på föräldrar till barn i det valda åldersspannet) som
mest avslutat gymnasieutbildning (Statistiska Centralbyrån).

Alla som varit intresserade av att delta i studien har kunnat finna information om
LENA-systemet, eftersom forskningsprojektet Ord gör skillnad presenterades på alla
anslag och flyers i samband med rekryteringen, där LENA RF nämnts vid namn. Därtill
fick alla som anmält intresse åter information om detta i informationsbladet. Trots att
det i dessa dokument inte uttryckts precisa antaganden om vilka förutsättningar som är
mest fördelaktiga för barns språkinlärning, så har den som varit intresserad av
forskningsprojektet och LENA RF enkelt kunnat hitta fakta om det. Detta har kunnat
påverka föräldrars inställning till testningen och därigenom deras kommunikativa
beteende under inspelningsdagen, så att de har talat mer än vanligt med barnen.

I den befintliga studien har inga ersättningar till deltagande familjer betalats ut, såsom
LENA RF gjorde vid the Natural Language Study. Det kan spekuleras i huruvida det
hade varit bättre att rekrytera fler familjer med lägre utbildningsbakgrund och
därigenom få en mer verklighetstrogen reflektion av den svenska befolkningen som
helhet i stickprovet. Det som erbjöds deltagande familjer var ett utlåtande på hur just
deras barns språkliga miljö ser ut. Om föräldrar valt att delta i studien av denna
anledning finns anledning att diskutera om dessa redan har ett intresse av deras barns
språkinlärning och -miljö. Således kan resultaten ytterligare blivit skeva i förhållande
till den svenska populationen överlag.

Endast en dags inspelning per familj har gjorts, då fler inspelningar skulle krävt en mer
omfattande logistisk och administrativ insats, vilket var bortom ramarna för studiens
resurser. Vidare kunde inga ekonomiska ersättningar motivera familjerna till ett mer
omfattande deltagande. Medvetenheten om att en inspelning pågår skulle kunna minska
över tid hos deltagande familjer om den äger rum fler gånger. I det fallet att
omgivningen ändrar sitt sätt att tala på grund av inspelningen, skulle effekten av den
eventuellt tilltagna talförheten jämnas ut över flera inspelningar.

Sammanfattningsvis kan de höga resultaten avseende antal barnyttranden, vuxenord och
turtagningar ha ett samröre med stickprovets höga utbildningsnivå i förhållande till den
svenska befolkningen som helhet, förinformerade föräldrar och bristen på fler
inspelningar.

4.2.2. Bestämning av referenspunkt
För att kunna bedöma validiteten i de uppskattningar som LENA-mjukvaran alstrat,
behövs en grundläggande referenspunkt för testdeltagarnas språkliga nivå. I denna
studie har SE-CDI verkat som sådant. Mot SE-CDI-resultaten har giltigheten i LENA
RF-relaterade bedömningsinstrument, som Developmental Snapshot och AVA sedan
kontrollerats. En eventuell brist i SE-CDI, liksom Developmental Snapshot, är att de
bygger på föräldrars skattning av barns språknivå. Den ska ingalunda underskattas, men
dessa frågeformulärs trovärdighet kan ifrågasättas. Inte minst gäller detta
Developmental Snapshot då föräldrar uppvisat osäkerhet sinsemellan och inför vissa
frågor som ställts i samband med frågesamtalen. I LENA RF:s studie fanns andra
förutsättningar att genomföra gedigna logopediska bedömningar med ett helt testbatteri
för att utröna referenspunkt. Det hade varit önskvärt att även i denna studie genomföra
en mer grundläggande bedömning av språknivå. Med anledning av barnens ringa ålder



28

så vore det möjligtvis enklare att följa upp språkinlärningen longitudinellt, vid tillfällen
då de har lättare att delta i formella testsituationer.

4.2.3. Valideringsresultat - implikationer
Interbedömarreliabiliteten bedöms som hög, med 96- och 89-procentig samstämmighet
avseende antal vuxenord respektive antal barnyttranden, och därmed trovärdig.
Testledarnas överensstämmelse med LENA V3.1.0 är lägre med motsvarande siffror 75
% och 80 %. Mjukvarans förmåga att beräkna vuxenord i denna studie med
svenskspråkig lyssnings och talspråksmiljö anses därför vara nedsatt. Trots detta
bedöms mjukvaran som kapabel att ge en trovärdig skiss över antal vuxenord i svenska
barns språkmiljö och barnens egen talförhet. De analyserade ljudfilerna innehöll vitt
skilda aktiviteter. Där enbart en vuxen närvarat har mätprecisionen varit betydligt högre
än där flera vuxna talat samtidigt. LENA-mjukvaran inbegriper inte överlappande tal i
ord- och yttrandeberäkningarna vilket gör att den, i förhållande till det mänskliga örat,
ackumulerar färre av dessa. Detta försvaras av LENA RF med studier som tyder på att
bakgrundstal, i naturliga miljöer, inte inverkar på resultatet för att predicera framtida
ordförråd (Shneidman, Arroyo, Levine och Goldin-Meadow; 2013). Att systematiskt
testa mjukvaran i olika intensiva ljudmiljöer, i större omfattning än den i den aktuella
studien, samt att bedöma programmets förmåga att beräkna turtagningar vore
fördelaktigt för framtida studier. Återigen kan nämnas att LENA RF:s syfte inte är att
erbjuda en precis taligenkänningsmjukvara utan ge en objektiv reflektion av viktiga
drag av barnets talspråkliga vardag för att därigenom kunna påverka den genom
föräldrar framförallt.

4.2.4. Problematisering av korrelation mellan barnyttranden och turtagningar
Per definition finns det ett givet samband mellan turtagningar och barnyttranden: det
sistnämnda utgör en del i det förstnämnda. Med anledning av detta har i denna studie
fokuserats på att jämföra percentilvärdena som LENA V3.1.0 erbjuder, hellre än att
jämföra det kvantitativa antalet barnyttranden och turtagningar, eller genomsnittsantalen
multiplicerade med tolv (för att motsvara en hel dag som kan jämföras över deltagare),
vilket även det bygger på just kvantiteten av variablerna. Då tillskrivs deltagarna ett
mått baserat på hur de förhåller sig till andra jämgamla barn avseende en given
parameter. Studeras endast de kvantitativa måtten så är frågeställningen huruvida de två
variablerna korrelerar helt överflödig, då den är självskriven.

Trots att percentilmåtten använts bör försiktighet iakttas vid tolkningar av samband.
Percentilskalan bygger på LENA RF:s egna normeringar. Eftersom den aktuella studien
är för småskalig och stickprovet för litet har ingen normerad percentilskala för svenska
barn tagits fram. Det vore önskvärt att i framtiden kunna använda en svensk normering
över LENA:s variabler för lyssnings- och talspråksmiljö.

4.3. Etiska dilemman

4.3.1. Hetero- och tvåsamhetsnorm som standard
I stora delar av den genomgångna litteraturen såväl som i den aktuella studien, i fråga
om föräldraformulär och statistiska kategoriseringar, har en heteronormativitet
förelegat. Deltagande föräldrar har fått fylla i uppgifter om sig själva utifrån om de är
mamma eller pappa till barnet ifråga. Det är olyckligt då alla familjer inte har samma
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komposition av föräldrar. Då moderns utbildningsnivå varit en faktor för SES i den
studerade litteraturen har det dock betraktats som en nödvändig information att inhämta.
Vidare har det mer eller mindre förutsatts att barnen ska ha två närvarande föräldrar i
sina liv, inte minst för samtyckesmedgivande till studiedeltagande. Det förefaller dock
vara av vikt att två föräldrar samtycker till sina barns deltagande i denna typ av studie.
Sammanfattningsvis är detta två normer som åter framhävts i och med denna studie, och
ytterligare kunnat bidra till stigmatiserande av personer utanför dessa normer.

4.3.2. De deltagande barnens samtycke
Barn i åldrarna 18-24 månader har som regel ingen möjlighet att uttrycka samtycke till
deltagande i denna typ av studier och har så heller inte gjort i detta fall. Det är ett
ofrånkomligt faktum att det vore omöjligt att bedriva denna typ av undersökningar om
ett samtycke från barn krävdes. Förhoppningsvis bidrar forskningen till föräldrars
medvetenhet kring talspråksmiljö och gynnar kommande generationer barns
språkinlärning.

4.3.3. Övriga inspelade personers kännedom om inspelning
Även om föräldrar delgivit samtycke till inspelning så finns inga garantier att samtliga
personer som barnet träffar under inspelningsdagen känner till inspelningen. Detta är
problematiskt i de fall då ljudfiler kontrolleras för validering exempelvis, och kan
utgöra hot mot integriteten. Om LENA-systemet börjar användas inom intervention så
föreligger förhoppningsvis inga behov att lyssna på ljudfilerna, men i
forskningssammanhang kvarstår problemet. Det är att rekommendera att testdeltagande
familjer i framtiden informerar delaktig omgivning om inspelningen.

4.4. Förslag på fortsatta studier
I denna pilotstudie har en rad intressanta frågor uppkommit under resultatanalysens
gång, vilka delvis nämnts i styckena ovan. Med anledning av studiens karaktär där
LENA för första gången testas för svenska språkförhållanden, har endast bråkdelar
kunnat studeras av vad som är möjligt med LENA-systemet. För att sammanfatta
föreslås härmed till studier av mer fördjupande karaktär såsom att enkom fokusera på
validering av mjukvaran inklusive att mäta vid olika tillfällen och i olika miljöer. Vidare
kan LENA-systemets olika bedömningar av barns språkliga nivå som AVA och
Developmental Snapshot bedömas ytterligare i förhållande till resultat från ett mer
allomfattande logopediskt testbatteri, i syfte att validera dem ytterligare för svenska
språkförhållanden, alternativt omstrukturera dem för att bättre passa språket. Resultat
från den typen av validerande mätningar grundar för många möjligheter att använda
LENA som mätverktyg vid studier och intervention av olika typer av diagnoser och
tillstånd: språkstörning, hörselnedsättning (med och utan cochleainplantat) och
autismspektrumstörning för att nämna några exempel.

4.5. Slutsats
I denna pilotstudie gjordes dels en mindre validering av LENA-systemet för
svenskspråkig miljö och dels en undersökning av parametrarna antal turtagningar,
barnyttranden och vuxenord i en grupp svenska barn i åldrarna 18-24 månader.
Parametrarna undersöktes mot ålder, SE-CDI, föräldrarnas utbildningsnivå och LENA
RF:s bedömningstest Developmental Snapshot och AVA. Godtagbara resultat avseende
barnyttranden erhölls, medan samstämmigheten av antal vuxenord var lägre. I enlighet
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med hypotesen var korrelationen mellan barnyttranden och turtagningar starkare än den
för barnyttranden och vuxenord. LENA-systemet behöver ytterligare utvärderas för
svenska lyssnings- och talspråksmiljöer, men är en spännande metod som ger möjlighet
att studera och bedöma olika sorters språkmiljöer i en naturlig miljö, något som varit
både tidsödande och kostsamt tidigare.
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Barn 18-24 månader sökes till språkstudie!

Hur låter omgivningen ur ditt barns perspektiv? Låter den lika för alla? Vad är viktigt för
att språket ska utvecklas?

I vår magisteruppsats i logopedi vill vi utforska mer om hur barns språkliga vardag ser ut och vi
vill ha din och ditt barns hjälp!

Vi söker barn som är 18-24 månader gamla, bor i Uppsala, Stockholm eller Blekinge län, har
minst en förälder med svenska som modermål och inte har några hörsel- eller andra kända
funktionsnedsättningar.

Studien ingår i ett större forskningsprojekt som heter ”Ord gör skillnad - utvärdering av barns
talspråksmiljö samt tidig föräldrainriktad intervention” och inom ramen för denna kommer data
för fler grupper att samlas in. Vi träffas 1,5 -2 timmar vid ett tillfälle, förslagsvis i hemmamiljö,
och därefter gör ni på egen hand en inspelning som kommer att analyseras digitalt med ett
analysverktyg från LENA- research foundation. Som belöning får ni en ingående rapport om just
ditt barns språkliga vardag.

Är du eller någon du känner intresserad av att delta?
För mer information maila sprakstudie2015@gmail.com
Camilla Nilsson och Lina Olsson, Logopedprogrammet Uppsala Universitet
Handledare: Ulrika Löfkvist, Leg logoped, Med dr. Karolinska Universitetssjukhuset Tfn: 08-
585 87853. Mail: ulrika.lofkvist@karolinska.se
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INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR ANGÅENDE FRIVILLIGT
DELTAGANDE I FORSKNINGSPROJEKT

Du/ni tillfrågas härmed om du/ni vill delta i ett forskningsprojekt gällande små barns
hörsel- och talspråksmiljö och dess påverkan på tidig ordförrådsutveckling hos en grupp
svensktalande barn med normal hörsel i åldern 18-24 månader. Projektet ingår i en
större longitudinell studie som heter ”Ord gör skillnad – utvärdering av barns hörsel-
och talspråksmiljö samt tidig föräldrainriktad intervention”. Detta brev skickas till
dig/er vars barn uppfyller kriterierna för studien beträffande ålder och hemspråk.

Language Environment Analysis (LENA) är en avancerad mätmetod som hittills
inte använts i Sverige (www.lenafoundation.org). LENA kan liknas vid en stegräknare
för ord och används i det aktuella projektet för att mäta barns hörsel- och talspråksmiljö.
Med hjälp av LENA kan man mäta hur många ord ett barn får höra under en hel dag
samt hur många yttranden/ord som barnet själv använder. Man kan även få fram
värdefull information om barnets typ av hörselmiljö och om kommunikationsmönster
mellan barnet och vuxna under inspelningsdagen. Information om ditt/ert barns
språkinlärning kommer även inhämtas med etablerade föräldraformulär avseende
allmän språkinlärning, expressivt ordförråd och lyssningsutveckling.

Detta innebär det för dig/er att vara med i projektet:
1) När du/ni skickat in blanketten för informerat samtycke  kommer du kontaktas

av försöksledare (logopedstudent) per telefon eller mail för att boka in ett möte,
förslagsvis i hemmet. Mötet beräknas ta ca 1 timme.

2) Vid mötet kommer du få praktisk information om hur inspelningen ska gå till
och om hur man handhar inspelningsapparaten. Dessutom kommer
försöksledaren tillsammans med dig/er att fylla i formulär som handlar om
ditt/ert barns nuvarande utveckling. Du/ni kommer ombedas genomgöra en s.k.
LENA-inspelning inom en vecka efter mötet. Om du/ni ångrar dig/er kan
deltagandet avbrytas utan angivna skäl.

3) Inspelningsdagen: Ditt/ert barn kommer då att bära inspelningsapparaten i en
särskild väst/tröja som ni får låna. Inspelningsapparaten bärs under hela dagen,
minst 12 timmar i hemmamiljö. Därefter skickar du/ni tillbaka
inspelningsapparaten i ett bifogat förfrankerat kuvert till forskningsansvariga.

4) Analys av data sker därefter och när studieresultaten har sammanställts kommer
ni att få ta del av studiens resultat gällande ert barns individuella
talspråksmiljöprofil enligt LENA-mätningen genom ett utskick av ansvariga
forskningsledare. Allt datamaterial kommer vara avkodat och redovisas på
grupp- och individnivå.
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Information om det insamlade forskningsmaterialet:
Efter varje inspelning analyseras materialet automatiskt och kopieras för lagring, och
raderas därefter från inspelningsapparaten. För att skydda deltagarnas identitet kommer
inspelningar och data att identifieras med ett kodnummer, så att namn eller
personnummer inte förvaras ihop med datamaterialet. Datamaterialet kommer att
förvaras enligt gällande regler för sekretess på Karolinska Institutet. Ljudfilerna
kommer inte att avlyssnas, förutom att ett stickprov på 15 minuter kan komma att
användas för att undersöka att mätningen i LENA fungerat korrekt. När som helst kan
du/ni avbryta deltagandet i studien, och om så önskas kan inspelningen raderas i
efterhand. Studiens resultat planeras att presenteras i en logopeduppsats och i
vetenskapliga publikationer, där deltagarna inte kommer att kunna identifieras. Du/ni
har rätt att ansöka om ta del av informationen och få rättelse av eventuellt felaktiga
personuppgifter. Ansvarig för hantering av personuppgifter är Karolinska Institutet.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss enligt nedanstående:

Camilla Nilsson (Försöksledare 1) Lina Olsson (Försöksledare 2)
Logopedstudent Logopedstudent
Logopedkurs 2012 Logopedkurs 2012
Uppsala universitet Uppsala universitet
Tel: 0703-872363 Tel: 0704-123897
Mail: Camilla.Nilsson.9726@student.uu.se Mail:
Lina.Olsson.6722@student.uu.se

Ulrika Löfkvist (Projektansvarig, handledare)
Med dr, Leg.logoped,
Enheten för logopedi
Karolinska Institutet
Tel: 08-585 87 853
Mail: Ulrika.lofkvist@ki.se
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Informerat samtycke
Projekt: Ord gör skillnad – utvärdering av barns hörsel- och talspråksmiljö samt

tidig föräldrainriktad intervention

Jag/vi har tagit del av informationen kring studien om yngre barns kommunikativa
utveckling och förstår att:

 Deltagandet är frivilligt.
 Jag/vi kan när som helst avbryta vårt deltagande utan förklaring.
 Vid behov kan jag/vi nå ansvariga med frågor.

Jag/vi samtycker till att delta i studien

Jag/vi samtycker inte till att delta i studien
och till att ansvariga för studien behandlar
mitt/vårt barns personuppgifter (kön och födelsedatum)
inom forskningsstudien.

Ort och datum……………………………………………………………………..
Vårdnadshavares signatur och
namnförtydligande…………………………………………………….………….

Ort och datum……………………………………………………………………..
Vårdnadshavares signatur och
namnförtydligande………………………………………………….……..………
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”Ord gör skillnad” – frågeformulär till föräldrar

Barnets namn: __________________________________ Barnets personnummer: -
__________________________ Dagens datum:___________

1. När du pratar med ditt barn, försöker hon/han söka med blicken efter din röst?
T.ex. Vänder barnet på huvudet eller rör blicken/ögonen för att leta efter

dig?

Ja     Inte än

2. Om du ler mot ditt barn eller tar kontakt med rösten: brukar barnet använda rösten
för att svara dig?

Ja     Inte än

3. Låter ditt barn på olika sätt beroende på vad hon/han vill?
T.ex: låter barnet på olika sätt beroende på om hon/han är hungrig eller trött?

Ja     Inte än

4. Visar ditt barn att hon/han är nöjd eller missnöjd genom att använda andra ljud än skrik eller
skratt?

T.ex. Kan barnet göra ljud som visar att hon/han är nöjd eller frustrerad?

Ja     Inte än

5. Brukar ditt barn stoppa leksaker eller andra föremål i munnen? Ja     Inte än

6. Brukar ditt barn skratta? Ja     Inte än

7. Leker ditt barn med rösten och gör många olika sorters ljud?
T.ex: Producerar ditt barn ljusa (högfrekventa toner), mörka/dova ljud samt

”pruttar” hon/han med munnen?

Ja     Inte än

8. Brukar ditt barn säga två eller fler vokaler, exempelvis /a/ eller /å/? Ja     Inte än

9. Känner ditt barn igen sitt namn eller smeknamn?
T.ex: När du säger barnets namn, kan hon/han ibland avbryta sin aktivitet och titta på

dig?

Ja     Inte än

10. Använder ditt barn rösten (eller skriker) för att påkalla din uppmärksamhet? Ja     Inte än

11. Kan ditt barn imitera de ljud som du eller någon annan gör? Ja     Inte än

12. Kan ditt barn säga upprepade stavelser, som ”bababa” eller ”dadada” Ja     Inte än

13. Om du säger saker som ”vill du komma upp?” eller ”hej då” till ditt barn, kan hon/han då
lyfta armarna mot dig eller vinka?

Ja     Inte än

14. Kan ditt barn kombinera olika språkljud i sitt joller?
T.ex:  Säga ”ba-da-ba” ,”a-ta-be,”a-me-ga”, dvs variera både konsonanter och vokaler i

sitt joller?

Ja     Inte än

15. Brukar ditt barn använda rösten tillsammans med pekningar/gester för att förmedla vad
hon/han vill?

T.ex: Brukar barnet peka eller röra sig mot ett önskat föremål och samtidigt använda
rösten?

Ja     Inte än

16. Säger ditt barn några andra ord än ”mamma”, ”pappa”?
T.ex: Ett ”ord” kan vara ett försök att säga ”bå” för boll eller ”vavva” för vatten.

Ja     Inte än

17. Om du ber ditt barn om ett föremål, kan hon/han förstå vad du vill?
T.ex: Om du säger ”ge mig dina skor” eller ”var är bollen” – kan barnet förstå

liknande frågor?

Ja     Inte än
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18. Kan ditt barn förstå en enkel uppmaning?
T.ex: Om du säger ”hämta dina skor”.

Ja     Inte än

19. Kan ditt barn peka på korrekt föremål om du frågar ”var är bollen?” eller ”har du sett
lastbilen”, dvs kan förstå liknande frågor?

Ja     Inte än

20. Kan du höra på ditt barns röst att hon/han ställer en fråga?
T.ex: Kan du höra på intonationen att ditt barn ställer en fråga, dvs att röstläget stiger i

slutet av frasen?

Ja     Inte än

21. Kan ditt barn peka ut kroppsdelar på sig själv?
T.ex: Kan ditt barn peka på näsa, öga, tår, hår osv

Ja     Inte än

22. Kan ditt barn säga minst 10 ord som du kan förstå?
T.ex: Orden behöver inte vara perfekta, men om barnet varje gång säger ”bå” för boll

så räknas det som ett ord.

Ja     Inte än

23. Kan ditt barn peka på föremål som du benämner när ni läser en bok?
T.ex: Om du vid bokläsning säger ”visa mig var katten är” – kan ditt barn då peka på

den korrekta bilden?

Ja     Inte än

24. Brukar ditt barn imitera ord som hon/han hört i en konversation? Ja     Inte än

25. Förstår ditt barn en tvåledad uppmaning?
T.ex: ”Kan du hämta dina skor och ställa dem på bordet?” eller ”kan du hämta din

jacka och ge den till mormor?”.

Ja     Inte än

26. Kan ditt barn förstå minst fyra verb även om du inte gör några gester samtidigt?
T.ex: Förstår barnet ord som hoppa/kasta/sova osv.  även om du inte ger några visuella

ledtrådar till vad orden betyder?

Ja     Inte än

27. Förstår ditt barn frågeord som vad, var och vem? Ja     Inte än

28. Brukar ditt barn benämna välkända föremål?
T.ex: Försöker säga ord som glas/sked/blöja osv.

Ja     Inte än

29. När du pekar på bilder i en bok, försöker ditt barn benämna bilderna? Ja     Inte än

30. Förstår ditt barn lägesbegrepp som på, i och ut? Ja     Inte än

31. Kan ditt barn sätta ihop två ord till enkla fraser?
T.ex: vill boll, mamma sitta

Ja     Inte än

32. Kan ditt barn minst 50 talade ord? Ja     Inte än

33. Förstår ditt barn begreppet en/ett?
T.ex: om du pekar på ett antal klossar och säger ”jag vill ha EN kloss” – klarar ditt barn

den uppgiften?

Ja Inte än

34. Kan ditt barn följa en treledad uppmaning utan att blir distraherad?
T.ex: ”Gå till ditt rum, hämta nallen och ge den till mig”

Ja     Inte än

35. Använder ditt barn orden  jag, mig och du? Ja     Inte än

36. Förstår ditt barn några färgord?
T.ex: Om du säger ”peka på den röda” – förstår ditt barn vad det betyder?

Ja     Inte än

37. Har ditt barn börjat använda storleksbegrepp?
T.ex: säger barnet ord som ”stor” och ”liten”?

Ja     Inte än

38. Använder ditt barn 4-ordsmeningar? Ja     Inte än

39. Har ditt barn börjat använda pluraländelser?
T.ex: säger ditt barn ”katter” för att markera att det är fler än en katt?

Ja     Inte än

40. Kan ditt barn berätta vad man gör med olika saker?
T. ex: Här är en tandborste, vad gör man med den?

Ja     Inte än

41. Kan ditt barn böja verben, och exempelvis säga hoppa/hoppar osv Ja     Inte än
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42. Säger ditt barn orden en eller ett, dvs använder bestämd artikel?
T.ex: Säga ”en säng”, ”ett äpple” eller ”bollen” .

Ja Inte än

43. Kan ditt barn benämna vanliga former som cirkel, triangel, fyrkant och stjärna? Ja     Inte än

44. Kan ditt barn förstå begrepp som minst-mest-först? Ja     Inte än

45. Kan ditt barn förstå begrepp som lång-kort-hög-låg? Ja     Inte än

46. Använder ditt barn flertalspronomen som vi-dom-oss? Ja     Inte än

47. Använder ditt barn verb i dåtid?
T.ex: Använder ord som ”hoppade, ” har spelat” osv.

Ja     Inte än

48. Kan ditt barn spontant säga meningar som består av mer än 10 ord? Ja     Inte än

49. Kan ditt barn kategorisera föremål?
T.ex: Kan barnet förstå om du säger ”säg tre frukter” eller ”ge exempel på tre olika djur”.

Ja     Inte än

50. Kan ditt barn återberätta en saga eller händelse med en början, mitt och ett slut?
T.ex: Kan barnet berätta en historia med början- mittpukt och slut så att du kan förstå

berättelsen och förstå vad ditt barn menar?

Ja     Inte än

51. Om du säger ett substantiv, kan ditt barn beskriva föremålet med två ord?
T.ex: Säg två saker som beskriver en cykel”.

Ja     Inte än

52. Brukar ditt barn fråga om ords betydelser och sedan
använda orden i en mening?

Ja     Inte än
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”Ord gör skillnad” - inspelning med LENA

Vid inspelning: se till att utrustningen är igång MINST 12-16 timmar,
dvs under hela dagen!

Så här ser LENA-dosan ut:

För att spela in:
1. Sätt igång LENA genom att trycka på POWER, håll inne knappen en stund

2. Vänta tills det står SLEEPING på skärmen

3. Tryck på REC i ca 4 sekunder tills det står RECORDING på skärmen.
Inspelningen har nu börjat.

POWER

av/på-knapp

Skärm

REC inspelningsknapp

Mikrofon

USB

Recording

3. Tryck & håll

1. Tryck & håll

2. Sleeping
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Kläder
För att spela in med LENA behövs ett klädesplagg som dosan kan förvaras i. Var
noggrann med att sätta igång inspelningen innan apparaten förs in i klädesplagget.
Apparaten ska alltid föras in med elefanten först och mikrofonen vänd utåt, från
barnet! Plagget sätts på så att dosan placeras på barnets bröst/mage.

Paus
Tryck på REC för att pausa inspelningen. Sätt igång inspelningen genom att trycka på
REC igen.

Avsluta inspelningen
När dagen är slut ska 12-16 timmar ha spelats in. Stäng av dosan genom att trycka på
POWER. Håll inne knappen en stund.

Elefanten ska in i fickan

först!

Mikrofon

Tryck & håll

Tryck & håll

Pausa

d
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”Ord gör skillnad” - aktivitetsdagbok

Barnets namn: ________________________________________________

Barnets födelsedatum: __________________________________________

Dagens datum:________________________________________________

Klock
-slag

Närvarande
(t.ex. syskon,
andra vuxna

osv)

Pågående aktivitet, vad händer?

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14
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Klock
-slag

Närvarande
(t.ex. syskon,
andra vuxna

osv)

Pågående aktivitet, vad händer?

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22
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”Ord gör skillnad” - föräldraformulär

Barnets namn:
_____________________________________________________

Barnets födelsedatum:
_____________________________________________________

Dagens datum:
_____________________________________________________

Ja Nej

Har barnet syskon?

Om ja, uppge ålder och kön:

Mamma Pappa

I vilket land är du född?

Om du inte är född i Sverige: vid
vilken ålder kom du till Sverige?

Vilken är den högsta utbildningen som du har fullföljt?

Mamma Pappa

Grundskola

Gymnasium 2-4-årig linje/program

Examen från högskola/universitet
alternativt fullföljt minst 2 års
högskolestudier

Annan utbildning

Vilket språk pratar du huvudsakligen med ditt barn?

Mamma Pappa

Ensam med barnet

Tillsammans med den andra föräldern
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Bilaga 8. Valideringsprotokoll

LENA RF:s testningsförfarande – sammanfattning från angivet testningsförfarande

Två set användes för transkription av inspelningarna, en för att träna transkribering och
en för testning. 70 deltagares inspelningar valdes ut från studien The Natural Language
Study, med hänsyn tagen till moderns utbildningsnivå och barnets ålder för en jämn
fördelning. Sex tiominuterssekvenser från inspelningen valdes ut från varje deltagare
och sattes samman till en timme vilket totalt genererade 70 timmars ljudmaterial för
mänsklig transkription och jämförelse med LENA-mjukvarans resultat. Sekvenserna
hade enligt LENA-mjukvarans resultat innehållit höga nivåer av talaraktivitet från både
barn och vuxen. Principer för transkriptionen var att ljud av låg amplitud klassificeras
som svaga eller avlägsna för barnet. Orden i denna kategori räknas därför inte då de inte
anses vara av vikt för barnets språkinlärning (sic!). Ljud som huvudbarnet yttrar klassas
som tal om det motsvarar joller, ord, förspråkliga kommunikativa läten inklusive
brummanden och tjut. Läten som inte klassas som tal är dels de vegetativa såsom
andning, rapar och hosta samt ickespråkliga känsloyttringar som skrik, gråt och skratt.
Transkribenten noterade även vilken typ av aktivitet som hade försiggått vid tillfället för
inspelningen som skulle analyseras (Xu, Yapanel och Gray, 2009).

Adapterade och tillagda transkriptionsprinciper för den aktuella studien:

 En turtagning definieras som ett utbyte av yttranden där antingen barnet eller en
vuxen initierar en turtagning och den andra besvarar denna.

 Ett barns yttrande definieras som ett använt talljud oavsett längd, omgivet av
minst 300 millisekunders tystnad.

 Vegetativa ljud som rapar, hostningar, gråt, skrik och klagoläten filtreras bort.
 Diskursiva markörer räknas som ord eftersom de är viktiga för turtagningen.
 Oidentifierbara men uppenbara ord skrivs med x.
 När vuxnas ord är så grumligt/tyst att inget ord går att urskilja räknas det ej som

ord.
 Ord i vuxnas sång räknas men barns sång räknas som ett yttrande.
 Sammandragna ord som äre’ente (är det inte) räknas som tre ord.
 Onomatopoetiska läten för djurimitation räknas som ett ord per stavelse, vi

skriver alltså gnägg gnägg och wak wak wak (anka).

Övrig information angående den aktuella studiens testningsförfarande

Transkriptionerna från valideringsfilerna kodas i Excel för lättöverskådlig räkning och
jämförelse. Då skrivs samtliga ord från vuxna respektive yttringar från barn i den
ordning de kommer. Barnyttranden skrivs ihop även om de består av flera ord. Framför
barnets yttranden skriver vi 1 för att kunna addera antal, och sedan subtrahera det från
den totala mängden sammanskrivna ord eller yttranden i dialogen och få fram antal
vuxenord.

Fördjupande testning av LENA RF

Ett test för att bedöma skillnad i LENA:s reliabilitet över inspelning i olika typer av
miljöer genomfördes, där en deltagare vars inspelning ägt rum en lugn dag jämfördes
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med en vars dag varit mer aktiv och innehållit mer ljudaktivitet. Den mer aktiva dagen
föranledde betydligt större skillnad mellan den maskinella och den mänskliga
uppskattningen av vuxenord. I testet gjordes därtill en bedömning av uppskattning av
andel språkliga yttranden i förhållande till ickespråkliga yttranden hos barn. Resultaten
visade, i förhållande till den mänskliga bedömningen, att LENA missbedömde 25 % av
barnljuden som ickespråkliga då de var språkliga och 16 % missbedömdes som
språkliga då de var ickespråkliga. Skillnaderna förklaras av LENA RF med mjukvarans
bristande förmåga att använda sammanhanget som ledtråd för sortering av tvetydiga
ljud som skrik eller tjut. Resultaten visade även att precisionen med vilken LENA mäter
ord förbättras under inspelningens gång, varför längden på inspelningen är avgörande
för reliabiliteten. LENA RF anger variabler som kan påverka mätprecisionen i övrigt:
miljö, talarvariation, påklädnad och hårdvaruskillnader (Xu et al., 2009). För ingående
information om deras testning hänvisas till Gilkerson, Coulter och Richards (2009) och
Xu, Yapanel och Gray (2009).


