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TexT: CeCilia NAKEVA von menTzer

Talperception hos svenska normalhörande skolbarn i tyst och störande tal: 

effekt av fonetiska kontraster, ljudbakgrund och kön.

Bakgrund
Människans förmåga att uppfatta och producera fonetiska 
kontraster är viktig i all talad kommunikation. Fram tills nu är 
kunskapen om hur normalhörande skolbarn diskriminerar, iden-
tifierar och producerar fonetiska kontraster i ord mycket spar-
samt undersökt. Det finns inget standardiserat test som mäter 
detta och heller inget normerat referensmaterial. Likaså saknas 
kunskap om taldiskriminationsförmågan hos skolbarn med 
språkstörning, dyslexi och andra inlärningssvårigheter trots att 
teorier med detta som förklaringsmodell har funnits i över fyr-
tio år (Tallal & Percy, 1974; Tallal, 1980).). Tester som används 
inom audiologisk eller logopedisk klinik kan i dagsläget inte ge 
information om vilka språkljud som bidrar till att barnet lyckas 
uppfatta ett givet ord i ett taluppfattningstest. Få tester möjliggör 
dessutom att specialister inom hörselmätning (audionomer) och 
språkutveckling (logopeder) möts och diskuterar. 

För närvarande används vanligtvis tre taluppfattningstes-
ter i audiologisk klinik och få av dem är standardiserade 
för barn. Dessa är de fonetiskt balanserade listorna (Lidén, 
1954), Hagermans meningar (Hagerman, 1982; Hagerman 
& Kinnefors, 1995; Hagerman & Hermansson, 2015) och 
taluppfattning i brus, Hearing in Noise-test (HINT; Hällgren, 
2006).  Referensvärden för en treordsversion av Hagermans 
meningar för 5-åringar har nyligen publicerats (Hagerman & 
Hermansson, 2015). Inget av de här testerna använder emellertid 
en analytisk lingvistisk metod och i nuläget kan audionomen 
således inte avgöra vilken fonetisk information i talsignalen som 
lyssnaren använder när den korrekt återger ett givet ord.   

I logopedisk klinik ger barnets tal viktig information om 
vilka fonetiska kontraster som är svåra att producera. Ofta 
används repetitionstester av ord och nonord för att pröva 
fonemdiskriminationen (HSS, Borg et al., 2007, Nya Nelli; 
Sahlén & Holmberg, 2000; SIPS, Wass, 2009) men ofta är det 
svårt att avgöra VAR problemet ligger när ett ord inte återges 
korrekt, om det är i produktions- eller  perceptionskedjan. För att 
pröva auditiv diskrimination av ord stöder logopeden vanligen 
den muntliga presentationen med bilder (barnet ska exempelvis 
lyssna på ”buss” och peka på rätt alternativ av två bilder ”puss” 
och ”buss”). Inga av de nämnda testerna har ett standardiserat 
testförfarande, de saknar en explicit lingvistisk ansats och vidare 
saknas normer för hur skolbarn uppfattar tal i mer realistiska 
miljöer. 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur svenska 
skolbarn i åldrarna 7-9 år uppfattar fonetiska kontraster i tyst 
och störande tal och att undersöka sambanden mellan talpercep-
tion, lexikal förmåga och skolframgång.

Metod och material
Deltagare
Tjugosju slumpvis utvalda barn (11 flickor) i åk 1 (sju barn) och 
åk 2 (20 barn) från tre skolor i Mellansverige deltog i studien. 
24 av barnen hade enbart svenska som modersmål. Ett barn 
var simultant tvåspråkig och två barn var successivt tvåspråkiga. 
Hos fyra av barnen rapporterade föräldrarna en försenad språk- 
och/eller läsutveckling (en flicka). 

Etiskt godkännande
Skriftligt samtycke erhölls från samtliga deltagares föräld-
rar. Uppsala etikprövningsnämnd godkände studien (diarenr. 
2014/442).

Mjukvara
Lyssna-Sägtestet är programmerat i Matlab. Programmet pre-
senterar orden och registrerar svaren i korrekt diskriminerade 
kontraster, korrekt identifierade målord och reaktionstider för 
korrekt identifierade målord. Data för korrekt producerade 
målord sparas också i programmet men analyserades inte i före-
liggande studie.

Ljudbakgrund
De minimala ordparen presenteras i två olika bakgrunder; tyst 
och störande tal spektralt matchat till talsignalen (fyra talare med 
svenska som modersmål, två män och två kvinnor läser olika 
stycken högt ur en dagstidning). Syftet med att välja denna typ 
av störande tal var att det på ett verklighetstroget sätt återspeglar 
den ljudbakgrund som återfinns i många elevers skolmiljö. 
Kunskapen om hur klassrummets ljudmiljö påverkar skolbarns 
taluppfattning av fonetiska kontraster är dessutom sparsamt 
undersökt tidigare.

Stimuli
Orden spelades in av en kvinnlig logoped med klassiskt skolad 
sångbakgrund som talar standardsvenska. Inspelningen skedde i 
ett ljudisolerat rum på Linköpings universitetssjukhus och var en 
högkvalitativ inspelning med 44,1kHz, mikrofon AKG C 480 B.
Varje ord sparades ner separat från den ursprungliga ljudfilen. 
En uppskattning på tlängden av varje ord gjordes genom att 
plocka ut 10 ord, dessa var i snitt 2 sek långa.
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Nedsatt talperception förekommer hos flera 
grupper barn som besöker audiologisk och 
logopedisk klinik. Det kan vara barn med 
språkstörning, barn med kognitiva nedsätt-
ningar, barn med hörselnedsättningar och 
barn med (centrala) auditiva bearbetnings-
nedsättningar (CAPD). För närvarande sak-
nas standardiserade talperceptionstest som 
ger information om hur barn diskriminerar, 
identifierar och producerar fonetiska kon-
traster i ord. Följaktligen saknas referens-
material i kliniken. Föreliggande studie hade 
tre syften. Dels att färdigställa och standar-
disera ett nytt talperceptionstest: Lyssna-
Säg genom användning av minimala ordpar. 
Dels att pröva hur typiskt utvecklade barn 
i åldrarna 7-9 år presterade i betingelserna 
tyst och störande tal och slutligen, analysera 
sambanden mellan talperception, lexikal 
förmåga och skolframgång. Studien 
inkluderade 27 slumpvis utvalda skolbarn. 

Sammanfattning

Faktaruta fonetik
Artikulatorisk fonetik – hur språkljuden produceras
Auditiv fonetik – hur språkljuden uppfattas av lyssnaren 
(talperception)
Akustisk fonetik – språkljudens objektivt mätbara särdrag

Faktaruta talperception och talproduktion
Människans talperception bygger på kategorisk per-
ception vilket betyder att fonemperceptionen är som 
sämst inom fonemkategorier (allofoner/uttalsvarianter av 
fonem, ex [d] - [dʰ]) och som bäst mellan fonemkatego-
rier (betydelseskiljande, ex [d] – [g]).
Detta kan enligt motorteorin om talperception förkla-
ras med den starka kopplingen mellan perception och 
produktion. Vi kopplar alltså ihop hörselintrycken med 
vår produktion av motsvarande ljud (se även spegelneu-
ronteorin som säger att när vi lyssnar på tal utvinner vi 
samtidigt den artikulatoriska informationen).

Resultaten visade att barnen presterade högt 
i båda betingelserna (tyst, Mdn 95%; 
störande tal, Mdn 91%). Skillnad i 
artikulationssätt för /r-l-j/ var svårast att 
diskriminera i båda betingelserna. Tre av 
sju fonetiska kontraster var svårare att 
uppfatta i störande tal än i tyst bakgrund. 
Dessa var relaterade till 
artikulationsställe, stämbandston och 
stavelsekomplexitet. Flickorna presterade 
högre än pojkarna i en liten andel av 
kontrasterna och hade högre lexikal 
förmåga. Vidare observerades 
könsskillnader i reaktionstider. Den 
första datainsamlingen visar att Lyssna-
Sägtestet förefaller fånga upp predicerade 
perceptuella svårigheter av fonetiska 
kontraster. Samband med lexikal förmåga 
och skolframgång diskuteras.

Nyckelord: skolbarn, talperception, fonetiska 
kontraster, tyst, störande tal, Lyssna-Sägtestet
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Tabell 2. Antal ord, stavelser, artikulationsplats för den betonade 
vokalen, accentmönster och stavelsekomplexitet (CV,CCV).

Konsonantkontraster
Originalversionen som utvecklades av Johnsen (1989) innehöll 122 minimala ordpar (vokaler, konsonanter, betoning och accent). 
Vid testutvecklingen reducerades dessa till 62 minimala ordpar som skiljer sig åt med enbart ett konsonantljud, exempel (tal-kal). 
Ordens stavelselängd och vokalfärg (främre, bakre, centrala) är balanserade. För information om kategorierna, se tabell 1 och 
balanseringen, se tabell 2.

Tabell 1. Fonetiska kategorier i de minimala ordparen

Not: C = konsonant. V = vokal
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Tonaudiometri 
Hörselscreening med tonaudiometri genomfördes för fyra frekvenser (500 Hz, 1, 2 och 4 kHz) i 20 dB HL (Hearing Level) med 
en bärbar tonaudiometer (GSI68).  Samtliga barn uppvisade normala hörtröskelsvar.

Föräldra-, lärar- och barnenkät
Frågor om utveckling, hörsel, läs- och språkförmåga och intressen ställdes till föräldrar, lärare och deltagande barn. Lärarenkäten 
innehöll fyra frågor med fyra skalsteg om koncentration, inlärning-, matematisk och läsförmåga hos barnet (4 = hög förmåga)

Lyssna-Säg-testet
Barnen lyssnade på ordparen genom audiometerhörlurar som kalibrerats till 70 dB SPL av en teknisk audiolog anpassat efter 
respektive dator. Varje testomgång med kontrasterande minimala par påbörjades med uppmaningen ”lyssna efter”, sedan 
presenterades målordet. Målordet och det kontrasterande ordet presenterades sammanlagt 3 gånger per minimalt par (en 
testomgång). Se tabell 3. 
Barnen gav sina svar via en USB-tryckkontroll som bestod av två knappar (blå och röd). Barnet uppmanades trycka på den blåa 
knappen när hen hörde målordet och på röda knappen när det kontrasterande ordet presenterades. Barnen fick sedan instruktionen 
”Säg ordet” varefter barnen skulle upprepa målordet.  För design se tabell 3.

Tabell 3. Design Lyssna-Sägtestet.

Not: Målorden är skrivna i fet stil.

Procedur
Alla barn testades individuellt i ett studierum på skolan under två olika dagar. Dag 1 tonaudiometri (5 min) för alla barn. 
Dag 2 återstående tester, ca 60 min per barn. Lyssna-Sägtestet tog ca 25 min per bakgrund.

Alla barn testades i samma ordning:

1. Barnenkät

2. Lyssna-Sägtestet ordlista G-D i störande tal

3. Kort paus

4. Lyssna-Sägtestet ordlista C-A i störande tal

5. Fonemiskt ordflöde (barnen genererade ord på F, A och
S, en minut per bokstav).

6. Semantiskt ordflöde (barnen genererade djurord på en
minut)

7. Lyssna-Sägtestet ordlista A-C i tyst bakgrund

8. Kort paus

9. Lyssna-Sägtestet ordlista D-G i tyst

10. Barnens skattning av upplevd ansträngning
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Interbedömarreliabilitet
Fyra deltagares resultat på lista A i båda 
betingelserna rättades av första- andra 
och tredjeförfattaren (alla logopeder). 
Bedömarna var eniga i sin rättning.

Resultat
Färdighetsmått för korrekt diskrimine-
rade konsonantkontraster övergripande 
och för respektive fonetisk kontrast rap-
porteras. Sedan redovisas reaktionstider 
för korrekt identifierade målord enligt 
samma struktur. Icke-parametrisk test-
statistik användes för talperceptionstestet 
och parametrisk teststatistik för ordflö-
destesterna. Signifikansnivån sattes till p 
< .05 för alla jämförelser.

Talperceptionsförmåga 
– konsonantkontraster övergripande 
Figur 1 och 2 visar prestationen hos 
samtliga barn i tyst och störande tal för 
samtliga kontraster. Vita, grå och svarta 
prickar representerar lärarens skattning av 
koncentrationsförmåga.

Talperceptionsförmåga 
– fonetiska kontraster
I tre av sju jämförda kontraster
presterade barnen signifikant högre i tyst
än i störande tal. Dessa var ordlista
A (dental-velar), C (tonande-tonlös) och
G (stavelsekomplexitet). I ordlista D
uppmättes lägsta prestationen i såväl tyst
som i störande tal (Mdn= 85%).
Könsskillnader noterades till flickornas
fördel i ordlista B (oral-nasal) i tyst och
ordlista G (stavelsekomplexitet) i störande
tal. För att kontrollera för försenad språk- 
och/eller läsutveckling plockades dessa
barn ur analysen. Skillnaderna mellan
bakgrund och kön kvarstod.

Talperceptionsförmåga 
– reaktionstider övergripande
Barnens medianreaktionstider för korrekt
identifierade målord i tyst var 2.12
sekunder (spridning = 1.76-3.03) och i
störande tal 2.03 sekunder (spridning =
1.83-2.46). Barnen hade signifikant längre
reaktionstider i tyst än i störande tal, z =
2.81, p < .001, r = .54 även då barn med
försenad språk- och/eller läsutveckling
exkluderades ur analysen. Könsskillnader
framkom. Pojkar hade signifikant kortare
reaktionstider i båda betingelserna.
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Slutligen jämfördes reaktionstiderna för 
pojkar respektive flickor separat för de 
två betingelserna. Enbart flickorna hade 
signifikant längre reaktionstider i tyst 
bakgrund än i störande tal.

Lexikal förmåga - ordflöde
Barnen genererade i snitt 14 ord på 
fonemiskt ordflöde (spridning = 2-24, 
SD = 6.9) respektive semantiskt ordflöde 
(spridning = 6-20, SD = 3.3).  Barn i åk 
2 presterade högre på fonemiskt ordflöde 
än barn i åk 1. Någon skillnad mellan 
årskurserna noterades inte på semantiskt 
ordflöde. Flickor genererade fler ord än 
pojkar på fonemiskt ordflöde (flickor: 
M=17 ord, spridning 6-24; pojkar: M=12 
ord, spridning = 2-21). 

Korrelationsanalys talperception 
– ordflöde
Talperception av korrekt diskriminerade
konsonantkontraster (övergripande 
och för specifika fonetiska kontraster)
visade signifikanta samband med båda
ordflödestesten. Reaktionstider för korrekt
identifierade målord (övergripande och
för specifika fonetiska kontraster) var i
övervägande del signifikant korrelerade
med fonemiskt ordflöde.

Korrelationsanalys talperception 
- lärarenkät
Se tabell 4.

Den enda signifikanta korrelationen 
som observerades var mellan
talperceptionsförmåga (totalt korrek-
ta diskriminerade kontraster) och 
lärarnas skattning av barnens koncen-
trationsförmåga (tyst, rs = .65, p < .01, 
störande tal, rs = .52, p < .01).

Diskussion
Huvudsyftet med föreliggande studie var 
att färdigställa och standardisera ett nytt 
talperceptionstest för fonetiska kontraster, 
Lyssna-Säg, genom användning av 
minimala ordpar. Studiens delsyften var 
att undersöka hur typiskt utvecklade 
barn i åldrarna 7-9 år presterade i 
betingelserna tyst och störande tal och 
att analysera möjliga samband med 
lexikal förmåga och lärarnas skattning 
av skolframgång. Resultatet visade att 
barnen hade en generellt hög prestation 
i båda betingelserna (tyst, Mdn, 95%; 
störande tal, Mdn 91%). Normalhörande 
skolbarn visade sig således ha lätt att 
uppfatta fonetiska kontraster i minimala 
ordpar, även då dessa presenterades mot 
störande tal. Nyligen demonstrerade två 
talperceptionsstudier på engelsktalande 
barn liknande resultat (Ross et al., 2015; 
Vance et al., 2012). Ross et al. (2015) 
undersökte barn i åldrarna 5-17 år med 
ett multisensoriskt talperceptionstest i 
olika betingelser. Här presterade typiskt 
utvecklade barn i snitt 90 % för den 

auditiva betingelsen i tyst bakgrund.  
Vance et al. (2012) studerade perception av 
fonetiska kontraster i åldrarna 4-7 år 
och fann likaså att typiskt 
utvecklade barn  uppvisade takeffekter. 
Således förefaller Lyssna-Sägtestet 
producera jämbördiga resultat som 
liknande studier på engelsktalande barn.

Tre fonetiska kontraster var 
signifikant svårare att uppfatta i 
störande tal än i tyst. Dessa var 
kontraster relaterade till 
artikulationsställe, stämbandston 
och stavelsekomplexitet. För att 
identifiera artikulationsställe krävs en 
sammanvägning av flera akustiska faktorer 
där andra formanttransitionen utgör ett 
kritiskt särdrag (Denes & Pinson, 1993). 
För att diskriminera tonande-tonlösa 
kontraster (ex. /b/-/p/) krävs att man 
uppfattar den periodiska informationen 
från grundtonen i den tonande 
varianten alt. den förhållandevis 
längre tonlatensen och aspirationen 
i den tonlösa varianten. 
Tonande-tonlösa kontraster har länge 
visat sig vara viktiga att 
inkludera i talperceptionstest 
då de kan predicera 
talperceptionssvårigheter (Bradlow et al., 
1999; Vance et al., 2012). För taluppfattning 
av flera konsonanter i följd i en 
stavelse är temporala skillnader dvs. 
snabba formanttransitioner viktiga 
(uppstår när läppar och tunga förflyttar sig 
från ett ställe till ett annat). 

Tabell 4. Spearmans korrelationer mellan totalt uppfattade fonetiska kontraster i tyst och lärarens 
skattning av elevernas skolframgång.
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Likaså är förmåga till frekvensupplösning 
avgörande (beroende på särdragen hos 
de isolerade konsonanterna som ingår i 
konsonantklustret). Sammantaget tyder 
resultatet på att störande tal inverkar 
menligt på perception av fonetiska särdrag 
där rörelsen hos andra formanten liksom 
snabba formanttransitioner är avgörande 
för deras identifikation.

I en mindre andel av de fonetiska 
kontrasterna hade flickor en högre 
prestation än pojkar. Ross et al (2015) 
visade liknande könsskillnader i sitt 
multisensoriska talperceptionstest och 
Mourad et al. (2015) har observerat högre 
prestation hos flickor i ett ickeverbalt 
auditivt perceptionstest. För den vuxna 
jämförelsegruppen (Ross et al., 2015) har 
man inte observerat några könsskillnader 
avseende talperceptionsförmåga vilket 
kan tyda på en utvecklingsmässig skillnad 
hos könen.

På gruppnivå hade barnen signifikant 
kortare reaktionstider i störande tal än i 
tyst bakgrund. När vi undersökte pojkars 
och flickors resultat framkom att pojkar 
hade generellt kortare reaktionstider 
och att enbart flickorna hade längre 
reaktionstider i tyst än i störande tal. Få 
studier har undersökt reaktionstider för 

fonetiska kontraster i minimala ordpar 
tidigare varför resultaten i nuläget bör 
tolkas med försiktighet. Eventuellt kan 
det vara så att pojkar och flickor i de 
här åldrarna har olika kognitiv stil när 
de tar sig an en taluppfattningsuppgift 
av det här slaget. Fler studier med större 
barngrupper är nödvändiga för att avgöra 
om så är fallet.

När vi undersökte lexikal förmåga 
framkom att fonemiskt ordflöde skiljde sig 
åt mellan årskurserna, äldre barn 
presterade bättre. Likaså visade resultaten att 
flickor presterade högre än pojkar på 
fonemiskt ordflöde. Sambanden mellan 
talperceptionsförmåga och fonemiskt 
ordflöde var likaså mer frekventa än 
mellan talperceptionsförmåga och 
semantiskt ordflöde. Riva et al (2000) 
menar att fonemiskt ordflöde är beroende 
av ett mer organiserat fonologiskt nätverk 
och tätare kopplingar mellan 
"ljudetiketterna" i det mentala lexikonet 
än v a d  semantiskt ordflöde är. Den 
starka kopplingen mellan å ena sidan storlek 
och organisation av det mentala 
ordförrådet och talperception å andra 
sidan har påvisats i flera tidigare studier 
(Crista, Seild, Junge et al., 2014). Tsao et 
al., 2004). Kanske kan detta vara 
förklaringen till flickornas förhållandevis 
högre prestation.

Avslutningsvis analyserade hur 
lärarnas skattning av barnens 
skolframgång samvarierade med 
taldiskriminationsförmågan. Här framkom 
att enbart koncentrationsförmåga var 
signifikant korrelerad med talperception. 
Detta fynd är i samklang med en stor 
studie av Ferguson et al (2010) som 
visade att barns förmåga till auditiv 
uppmärksamhet (selective auditory 
attention) var den enda prediktorn för 
auditiv bearbetningsförmåga.

Sammanfattning 
och framtida studier
Värdena från den första datainsamlingen 
med talperceptionstestet Lyssna-Säg 
är preliminära.  Testet förefaller fånga 
upp predicerade perceptuella 
svårigheter av fonetiska kontraster 
men fler barn med typisk utveckling 
liksom kliniska grupper barn 
b e h ö v e r  t e s t a s  för att ytterligare 
säkerställa testets reliabilitet och 
validitet. Likaså ska ljudfilerna 
reliabilitetstprövas genom att låta såväl 
professionella som naiva lyssnare 
transkribera orden.

Tack till alla barn, föräldrar och 
skolor som bidrog till studiens 
genomförande!
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