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Att ta med sig hem 

•  Definition av talperception 
•  Känna till  

–  Tidiga milstolpar för fonetisk inlärning 
–  Vilka språkljudskategorier som är känsliga 

för störljud 
•  Lära mer om undersökningsmetoder  

–  Taluppfattning 
–  Audiometri 
–  Kognition 

•  Känna till pågående studier på svenska och 
amerikanska barn 



Hörseln – ett fantastiskt system! 

Från Google 



Talperception 

•  Avser hur människan uppfattar och tolkar talat 
språk 

•  Sambanden mellan akustiska respektive fonetiska 
egenskaper och fonem varierar mellan och inom 
talare 
–  Talarens fysiologi 
–  Talhastighet 
–  Omgivande ljudmiljö 

•  Hittills ingen teori som kan förklara vilka särdrag 
i talsignalen som är kritiska för att vi ska förstå 
det talade meddelandet 

 

8/16/17 

Fonemen är i våra hjärnor! 



 
Definition 
Talperception - en nyckelförmåga 
 
Ger viktig information om övergripande 
auditiv perception 
 
Ger kritisk information om prognosen för

  Tal 
  Språk  
  Läsning  
  Kognition 

8/16/17 



Utmaningar 

•  Tolka barnets svar 

•  Om barnet har otillräckliga kognitiva 
resurser, är oförmögen eller ovillig att 
delta blir det ett glapp mellan 
prestationen och den faktiska 
taluppfattningsförmågan 

8/16/17 



Bakgrund 

•  På 1980-talet utvecklade Johnsen & Jennische 
“Auditiv diskrimination” 
–  Flera hundra minimala ordpar, ex. sil-fil  
–  Barnet lyssnade och/eller repeterade 
–  Lika eller olika? 

•  I audiologisk klinik används  
–  Fonetiskt balanserade ordlistor 
–  Hagermans meningar 
–  Hearing in Noise Test (HINT) 

•  Inga av dessa kombinerar fonetisk diskrimination 
och brus 



Svenska konsonantkontraster 

Artikulatoriska egenskaper 
•  Artikulationsställe 
•  Artikulationssätt 
•  Stämbandsvibration 

(Tonande/tonlös) 

Akustiska egenskaper 
•  Duration 
•  Frekvens 
•  Intensitet 



Fonetisk inlärning 

Tidig känslighet för all fonetisk information 
Specificeras till barnets modersmål 

0-3 11 5  (mån) 

5-månadersbebisar reagerar mer på  
    vokal- än konsonantutbyten i sina namn 

Vid 11 månader. 
Lyssnar hellre på vokalutbyten än konsonant- 
utbyten i välkända ord 

Kuhl et al, 2008 
Bouchon et al, 2015 
Poltrock & Nazzi, 2015 
 

Barn med snabb språkinlärning utmärks 
av högre känslighet för 
modersmålsspecifika kontraster vid 7.5 
mån 
 

7.5 

Från Google 



Barn med språkstörning  

–  Drabbar 7% av populationen  
–  Grav språkstörning 2-3 % 

–  Heterogent tillstånd 
•  Lässvårigheter, 1.9-6.2 x större risk (Pennington & 

Bishop, 2009) 
•  61% av barn med grav språkstörning vid 3 års ålder 

-neuropsykiatriskt funktionshinder vid skolstart 
(ADHD eller autismspektrum) (Westerlund et al., 
2002) 

 



 
Tidsskillnader (Benasich & Tallal, 2002)   
–  43 barn, 11 med hereditet för språkstörning 
–  Första test vid 7.5 månader – följdes till 3 åå. 
 
 
 
 

–  Att vara pojke och ha förhöjda trösklar associerades med 
    försenad språkinlärning vid 3åå  

 
 

  
  

2.2.4. Experimental measures

2.2.4.1. Visit 1. At visit 1 each infant received a two-
alternative forced choice auditory temporal processing
task, which was used to assess infants’ RAP thresholds,
and a visual infant-control habituation/recognition
memory task, which examined information processing
speed and memory. These are described below.

2.2.4.1.1. Auditory temporal processing threshold task.
Stimuli

The stimuli were two 70 ms duration complex tones
with a rise and fall time of 20 ms. The tones were
generated to closely match the tones used in the Tallal
Repetition Test (see [117], p. 84). Tone 1 had a
fundamental frequency of 100 Hz and Tone 2 of 300
Hz; both tones contained all harmonics with a 6 dB roll-
off per octave. (See Fig. 1.) Stimulus sequence 1!/Tone
1 followed by Tone 2. Stimulus sequence 2!/Tone 1
followed by Tone 1. The intrastimulus interval (ISI)
varied from 500 to 8 ms. depending on the testing phase.
Both tone sequences were presented at an amplitude of
72 dBC (68 dBA). Stimuli were generated by a National
Instruments Digital Signal Processing Virtual Instru-
ment (via a Lab View 2.1 system on a Macintosh

Quadra microcomputer) and presented via a Realistic
SA-150 Stereo Amplifier (Radio Shack) to one channel
of a Realistic Minimus 77 speaker (Radio Shack).
Sound levels were routinely checked with a Gold Line
Model SPL 120 sound level meter.
Procedure

An operantly conditioned, two-alternative forced-
choice procedure was used. The infant was seated in a
standard infant seat 60 cm from a 65"/130 cm panel in a
sound-attenuated experimental room. A fixation point
was 3.5 cm above the infant’s eye level. A loudspeaker
was centrally placed just above the stimulus panel. The
infant’s looking patterns and direction of gaze were
videotaped with a video camera hidden behind the
display panel. To the left and right of the panel were
two dark plexiglass boxes. Each of these boxes could be
illuminated and a moving electrical toy (a clown or a
bear) activated as a reward for discrimination learning.
The session was videotaped, and the video signal was
also displayed on TV in the control room to the
experimenter and parent(s). Before each trial, the infant
was visually oriented by a flashing of the signal light.
Trials were initiated by the experimenter when the
infant’s head was at midline. Trial duration, stimulus
order, and delivery of reinforcement were controlled by
a custom-designed program. The infant’s head position
and central fixations were monitored by an experimenter
in the control room and entered into a Macintosh
Quadra microprocessor with a Lab View 2.1 system
(National Instruments) via a button box interface.
Ambient sound level in the room at the level of the
infant’s head was 54 dBC (57 dBA).

The initial experiment consisted of three phases:
Shaping, Association, and a Variable ISI Test. During
Shaping and Association the tone pair that comprised
each stimulus was separated by a 500 ms. ISI; in the
Variable ISI Test the ISI within each stimulus was
varied between 8 and 300 ms.
Shaping

During the initial 15 trials reinforcement was not
contingent on response. About 2 s after presentation of
the tone sequence, the appropriate toy was automati-
cally lit and activated whatever the infant’s response; the
reward segment (toy activation) lasted approximately 4
s.
Association

Stimulus 1 and 2 were randomly presented with ISIs
of 500 ms. Reinforcement was contingent on a correct
head-turn. If the infant made a head-turn in the correct
direction (e.g. to the left for Stimulus 1 and to the right
for Stimulus 2), the box was lit and the toy began to
move. If the infant made an incorrect head-turn, or
failed to respond within 5 s. after stimulus presentation,
no toy was activated and the next trial was presented.
When the infant reached a criterion of six correct
responses out of seven consecutive trials, the computer

Fig. 1. Complex tones used in the two-alternative forced choice
procedure are 70 ms in duration, have a rise and fall time of 20 ms
and have fundamental frequencies of 100 or 300 Hz. The deviant
stimulus shown here consists of a 100#/300 Hz tone pair with an ISI
varying from 500 to 8 ms ISI as a function of the testing phase and the
point in the step-wise presentation. Both tones contained all harmonics
with a 6 dB roll-off per octave. The stimulus timeline is presented both
as a waveform (top) and a frequency spectrogram (bottom).

A.A. Benasich, P. Tallal / Behavioural Brain Research 136 (2002) 31#/49 37

Leder nedsatt auditiv bearbetningsförmåga till 
språkstörning? 
 



Leder nedsatt auditiv bearbetningsförmåga till 
språkstörning? 
 Fonologiska representationer (Sussman, 1993, 

Burlingham, Sussman et al., 2005) 
  
 Barn med grav språkstörning 
 Barn med typisk utveckling 
 Gating experiment /ba/ till /da/, /ba/- /wa/, /
da/- /ja/ 
 Formantfrekvenser (F1 F2 F3) ändras gradvis 
 Change/no change, Peka ut/Benämna vad de hörde 
  

Barn med språkstörning diskriminerade lika eller 
bättre men generellt sämre identifieringsförmåga 

 



Leder nedsatt auditiv bearbetningsförmåga  
till språkstörning? 

–  Kodningen drabbad 

–  Svårare att binda samman det de hört med 
den lagrade representationen 

–  Inpräglingen klingar av fortare 

–  Sämre fonologiskt system med ett 
otillräckligt utbyggt lager  

–  Sämre tidig neurologisk mekanism att 
säkerställa åtkomst till lagret 



Leder nedsatt auditiv bearbetningsförmåga till 
språkstörning? 
  

Bakgrundsbrus degraderar den neurala inpräglingen 
av språkljud hos förskolebarn  
 
•  Konsonantljud drabbas mer än vokaler  

–  Degraderas avseende magnitud, timing, 
spektralt innehåll, tidsupplösning, och 
stabilitet över presentationer 



Leder nedsatt auditiv bearbetningsförmåga till 
språkstörning? 
 

Fig 1. Overview of the auditory-neurophysiological biomarker and three derived neural measures. (A)
Recording paradigm: [da] is presented repeatedly over a continuous background track of nonsense
sentences spoken by multiple talkers. (B) A time-domain average waveform of the response. The response
shows many of the physical characteristics of the eliciting stimulus. The gray box highlights the time region of
the response that corresponds to the consonant transition (the region of interest). (C) The peaks of interest

Prereading Biomarker

PLOS Biology | DOI:10.1371/journal.pbio.1002196 July 14, 2015 4 / 17

/da/ plus bakgrundsbabbel 

Genomsnittsvågform över tid 
Grått = transitionen 

c: Peaks of interest - över tid 

d: Grand average - över frekvens 

e vä: barn med stabila svar  

e hö: barn med instabila svar 

Figur 1 ur 
White-
Schwoch et 
al., 2015 



Kraus et al. Northwestern university. 
Hjärnstamsaudiometri /da/ 
 
Barn med svag fonologisk bearbetningsförmåga 
hade sämre neural inkodning av konsonantljud i 
babbelbrus. 
 
Resultat på ”konsonanter i brus” vid 3 och 4 åå 
predicerade fonologisk bearbetningsförmåga, snabb 
benämning och meningsförståelse liksom 
ordavkodning 1 och 2 år senare 

Leder nedsatt auditiv bearbetningsförmåga till 
språkstörning? 
 



Hur gör vi i klinik idag? 

 
–  Enbart testning “face to face”. 

–  Sparsam kunskap om hur taldiskrimination 
relaterar till hörsel och kognition 

–  För lite samarbete över yrkesgränserna 

–  Inget reliabelt, validerat  
taldiskriminationstest för barn som 
kämpar med språk och inlärning. 

    



Svenska Lyssna-Sägtestet 

–  63 svenska barn 7-9 år gamla 
1.  27 grundskolebarn  
2.  10 barn med språkstörning 
3.  26 grundskolebarn* 
 

–  62/29* minimala ordpar 
(e.g. Sol – Pol, Sal, Sot, Cat – Hat, Kit, Cap) 

–  Talsignal: Sju konsonantkontraster (70 dB SPL) 
–  Betingelse: Tyst, Fyra talare (babbelbrus) 
–  Fast tal-brusförhållande (+5 dB)  
–  *=kortversion 



Syfte studie 1 

•  Undersöka hur svenska skolbarn uppfattar 
fonetiska kontraster i tyst och brus 

 
•  Studera hur fonetisk 

diskriminationsförmåga samvarierar med 
ordflöde och skolframgång 

Nakeva von Mentzer, Sundström, 
 Enqvist & Hällgren, in progress 



Syfte studie 2 

•  Undersöka hur barn med språkstörning 
uppfattar fonetiska kontraster i tyst och 
i brus 

 
•  Jämföra med typiskt utvecklade barn 
 
•  Studera återgivning  

Grandin, K., Magisteruppsats i  
logopedi, 2015 



Övergripande hypotes 
God taluppfattning i tyst betingelse 
 
Barn med språkstörning påverkas mer 
negativt av brus 
•  Större variation 
•  Talproduktion påverkar talperception 
 
Tidsskillnader påverkas mest i brus 

Tonande-tonlös och klusilers artikulationsställe  
Kuhl et al., 2014,  
Ross et al., 2015 
Vance & Martindale, 2012  
Bradlow   et al., 1999 
	Nishi et al., 2010 



Fonetiska kategorier  Table 1. Phonetic categories in the Listen-Say test 

 
  

 

Kategori Kontrast IPA  Exempel 

A 
 

Plats  
 

/t-k, d-ɡ, n-ŋ/ 

 
/'tɵna/  –  /'kɵna/ 

 
/sɔn/  –   /sɔŋ/ 

 

B Sätt 
 /b-m, d-n, ɡ-ŋ/ 

 
/bʉ/  – /mʉ/ 

 

C Röst 
 

/b-p, d-t, ɡ-k, j-ç, v-f/ 
 

 
 

/'beta/ – /'peta/ 
 
 

D Sätt /l-r-j/ 

 
/len/ – /ren/ 

 
/le/ – /je/  

 

E Plats  /s-ç-ɦ/ 

 
/sɑl/ – /ɦɑl/ 

 
 

F Sätt /s-t/ 

 
/sɑl/ – /tɑl/ 

      
 

G Stavelse- 
komplexitet 

/b-bl, f-fl, p-pr, f-fr,  
ɡ-ɡn, k-kn, t-tv, k-kv,  

s-sl, s-sn, s-st, s-sv/ 

 
/'bʊma/ –  /'blʊma/ 

    
 



Design 

Barnet håller en USB tvåknappskontroll (röd/blå) 
 
Trycker på knapp efter varje ord (målord/
kontrast) 

 

 

Design of the Swedish Listen-Say Test 
 

                DISCRIMINATION                                          REPRODUCTION 

Minimal word 

pair 

Listen 

to... 

1 2 3 Say the 

word... 

/'tɵna/  –  /'kɵna/ 
(thin – can) /'kɵna/ /'tɵna/ /'tɵna/ /'kɵna/ 

 

 

 



Procedur 

•  Lyssna-Sägtestet 

•  Lexikal access 
–  Ordflöde FAS, Ordflöde Djur 

•  Lärarenkät 
–  Koncentration 
–  Matematik 
–  Inlärning 
–  Läsning 



Lyssna-Säg: 
Skolbarn presterade högt 

Fonetisk 

kategori 
n 

Tyst Babbel 
p 

(2-sidig) M SD M 

 

SD 

A 27 93.6 11.4 87.0 9.0 0.000*** 

B 27 94.1 8.3 92.8 8.0 0.145 

C 27 92.8 9.9 88.4 10.8 0.001** 

D 27 79.8 9.8 80.5  11.1 0.934 

E 27 90.5 11.7 88.1 11.6 0.202 

F 27 91.8 16.8 89.3 19.6 0.295 

G 27 90.8 14.0 84.0 12.7 0.001** 



Fonologisk organisation och 
koncentration viktigt 
•  Fonemiskt ordflöde samvarierade oftare än 

semantiskt ordflöde med fonetisk diskrimination  
–  = Högre krav på organiserat fonologiskt nätverk 

•  Barn som rankades högt avseende koncentration 
av sin lärare presterade högst på fonetisk 
diskrimination i båda betingelserna 
–  = Inhibition av icke relevant information viktigt 

såväl tidigt som sent i utvecklingen 

Conboy, Sommerville  
& Kuhl, 2008 
Moore et al., 2010 



Barn med språkstörning presterade sämre i babbel 

Fonetisk 

Kategori 
N 

Tyst Babbel 
p 

(2-side) M SD M SD 

A 10 84,6 13,6 70,4 10,8 0,008** 

B 10 85,2 12,8 85,2 12,2 0,633 

C 10 82,6 11,7 75,6 11,2 0,066 

D 10 86,7 15,7 83,3 12,3 0,261 

E 10 85,2 8,0 77,9 12,2 0,044* 

F 10 92,2 9,1 73,3 23,5 0,024* 

G 10 88,6 6,7 77,7 12,7 0,024* 



Talproduktion 

•  Majoriteten av produktionsfelen utgjordes av 
det kontrasterande ordet i det minimala paret 

•  I babbel förekom andra typer av felsvar i högre 
grad än i tyst 
–  Tillägg 
–  Felaktiga fonem i flera positioner 

•  Stark korrelation mellan talproduktion och 
talperception i båda betingelserna 
–  Tyst (rs = .87, p = 0,001) och babbel (rs = .88, p = .

001). 



Förbättringar svenska Lyssna-Sägtestet 

•  Takeffekter 
•  Testtid 
•  Minne 
•  Balansering 
•  Ordningseffekter 
 

Kortare version  
Balanserad testordning och 
fonetiska kategorier 
Grundskolebarn 
N=26, 8.9 år 
 
Global effekt av brus på 
korrekt diskriminerade ord  
Korrekt: 93.2% / 91.7%,  
z = -2.4, p = .015 
Ingen skillnad reaktionstider 
RT: 2.02 s / 2.00 s 

Effekt av 
artikulationsplats 

93.3% / 83.3% 
 

Spektrotemporala skillnader = 
Dynamiska förändringar av små 
tidsskillnader över tid 



Sammanfattning 

•  Tre fonetiska kontraster påverkades mer av 
babbelbrus;   
•  tonande-tonlös  
•  artikulationsplats  
•  stavelsekomplexitet 

•  Lexikal access och koncentration 

•  Barn med språkstörning presterade 
jämförelsevis sämre i brus 
•  Grad av språkstörning 
•  Talproduktion och talperception 



Lyssningssvårigheter hos barn  
med och utan diagnostiserad språkstörning 

David Moore 
Lisa Hunter 
Allison Bradley 
Morgan Bamberger 
Chelsea Blankenship 
Zhaowei Rhen 
Nicholette Sloat 
Audrey Perdew 
Hannah Maclure 

Postdoc Cincinnati, USA, 2016-2018 



Syfte 
•  Undersöka diskrimination och återgivning 

av fonetiska kontraster i tyst och talvägt 
brus hos 4 och 5 år gamla barn 

•  Utveckla en förbättrad amerikansk-
engelsk version 
–  Mer rigorös kontroll av akustiska och 

fonetiska variabler 

•  Studera hur taldiskrimination av fonetiska 
kontraster förhåller sig till hörsel och 
kognition 

 



Design 

•  Hörsel 
–  Tonaudiometri (1, 2, 4, 8, 12.5 och 16 kHz) 

•  Konsonantdiskrimination och återgivning 
–  Tympanometri 
–  Mellanörereflexer 
–  DPOAEs 

•  Kognition 
–  Lexikon 
–  Läsning 
–  Bearbetningshastighet 



Stimuli 
Språkstimuli:  

24 enstaviga välkända ord valdes ut (CV) 
Lika vanligt förekommande 
 

Fonetiska kontraster:  
Perceptuellt lika  
Tidiga och sena ljud i talutvecklingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 1 Phonetic feature coding 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 = wordlist 3, 2 = wordlist 2, 3 = wordlist 3 
 
Table 2 Speech stimuli for the quiet condition 
 

 Vowel STOPS FRICATIVE NASAL 
          

1 /i/ Bee D Tea Key See She He Me 
2 /ɛ/ Bear Dare Tear Care Fair Share Hair Mare 
3 /oʊ/ Bow Dough Toe Go So Show Ho No 
          

Feature Values 
 

Phonemes 
 

     Manner Stop 
 

/p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /ɡ1/ 
 

 
Fricative 

 
/s/, /f2/, /ʃ/, /h/ 

 
 

Nasal 
 

/m/, /n3/ 
 

     
     Place Front 

 
/b/, /f2/, /m/ 

 
 

Mid 
 

/s/, /t/, /d/, /n/ 
 

 
Back 

 
/k/ /ɡ1/, /ʃ/, /h/ 

 
     
     Voicing Voiced 

 
/b/, /d/, /ɡ1//m/, /n3/ 

 
 

Voiceless 
 

/p/, /t/, /k/, /f2/,/s/, /ʃ/, /h/ 
      



Stimuli ”homogeniserades” 
•  10-13	vuxna	med	normal	hörsel	
•  12	olika	tal/brusförhållanden	(-3	till	-25	dB)		
•  90%	och	70%	taluppfattningströskel	i	brus	för	
varje	ord	
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Slutlig orduppsättning 

•  5 x 4 = 20 presentationer  
–  Alla möjliga kombinationer  
–  Balanserade för position (målord, hö-vä) 
–  8 min testning/betingelse 
–  Återgivning = 10 par 

Table 1 Phonetic feature coding 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 = wordlist 3, 2 = wordlist 2, 3 = wordlist 3 
 
Table 2 Speech stimuli for the quiet condition 
 

 Vowel STOPS FRICATIVE NASAL 
          

1 /i/ Bee D Tea Key See She He Me 
2 /ɛ/ Bear Dare Tear Care Fair Share Hair Mare 
3 /oʊ/ Bow Dough Toe Go So Show Ho No 
          

Feature Values 
 

Phonemes 
 

     Manner Stop 
 

/p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /ɡ1/ 
 

 
Fricative 

 
/s/, /f2/, /ʃ/, /h/ 

 
 

Nasal 
 

/m/, /n3/ 
 

     
     Place Front 

 
/b/, /f2/, /m/ 

 
 

Mid 
 

/s/, /t/, /d/, /n/ 
 

 
Back 

 
/k/ /ɡ1/, /ʃ/, /h/ 

 
     
     Voicing Voiced 

 
/b/, /d/, /ɡ1//m/, /n3/ 

 
 

Voiceless 
 

/p/, /t/, /k/, /f2/,/s/, /ʃ/, /h/ 
      



Stimuli har olika psykometriska trösklar 
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Naturligt tal varierar! 

Allen, J.  
•  Mellan talare (ålder, kön) 
•  Inom talare 
•  Mellan lyssnare 
•  Inom lyssnare 
•  I olika ljudmiljöer 

–  Särdragen går i varann 
•  www.auditorymodels.org 

–  Formantövergångar  
•  Bidrar ej till igenkänning av artikulationsplats! 

•  Nyansera särdragsmodellen 
•  Använd naturligt tal i experiment 



XAB design 

•  Tryckskärm 
 
•  Tyst (65 dB SPL) 
 
•  Talvägt brus 
90% Taluppfattningströskel 
 

•  Fonologiska kategorier 
= Olika inspelningar 

 
•  Förväxlingsmatris 
 
 

X 

A B 



Diskrimination 



Återgivning 

”See”    ”Key” 

2 

1 

3 

”See”      ”Key” 



Normeringsgrupp 

Typiskt utvecklade barn 

Deltagare 20 barn (12 flickor) 

Ålder 4.8 år (4.2 – 5.8) 

Rör 2 

Hänthet Hö: 17, Vä: 2, Ambidexter: 1 



Hörtrösklar varierar 

0	
2	
4	
6	
8	

10	
12	
14	
16	
18	
20	

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	

dB
	H
L	

Typiskt	utvecklade	barn	1-20	

Hörtröskelmedelvärde	1-8	kHz	

PTA	R	

PTA	L	

 
Hörtrösklar 4 PTA  

 N Min Max Medel SD 
Höger 20 3.75 15.0 9.9 3.4 
Vänster 20 1.25 17.5 9.3 4.0 

 
 



Sju barn förhöjda hörtrösklar > 8 kHz 
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Hörtrösklar	>	8	kHz	

10	kHz	R	

12.5	kHz	R	

16	kHz	R	

10	kHz	L	

12.5	kHz	L	

16	kHz	L	

= låga hörtröskar  



 
Två eller fler uttalsprocesser = 7 barn  
Ingen eller enbart viss bokstavskännedom = 9 barn 
 

Stor variation även hos typiskt utvecklade barn 



Lyssna-Sägtestet 
   -procent fel 

Tyst Brus  Återgivning 
M=16.8 (SD=9.9) M=36.5 (SD=14.5) M=25.0 (SD=21.8) 
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Läsning	

Processing speed  Vocabulary  Oral Reading 
 

75 (SD = 16.0) 
 

112 (SD = 11.0) 
 

110 (SD = 11.3) 



Lyssna-Säg i brus – läsförmåga och hörtrösklar 
för höga frekvenser samvarierar 

 
Lyssna-
Säg 

 
Lexikon 

 
Läsa 

 
Bearbetnings-
hastighet 

 
12.5 kHz 

  
16 kHz 

 
12.5 kHz 
 

 
16 kHz 
 

 
Tyst 
 
 

 
-.04 

 
-.26 

 
-.18 

 
-.42* 

 
-.091 

 
-.018 

 
.24 

 
Brus 
 
 

 
-.091 

 
-.36* 

 
-.32 

 

 
-.036 

 
.22 

 
.43* 

 
.45* 

 
Återge 

 
-.14 

 
-.08 

 
-.30 

 
-.12 

 
.092 

 
.13 

 
.20 



Hörtrösklar högfrekventa toner, uttal 
och läsning – naturlig variation 

Faktor Barn (nr) 
Förhöjda hörtrösklar > 8 kHz 4  7  8  9  11  16  20 

 
Uttalsprocesser (kval) 
 

1  2  4  8  10  17  18 

Svagt ABC (kval) 1  4  5  8  9  10 11  14  18    

Vi behöver ökad kunskap om hur dessa variabler spelar in i  
typisk och avvikande språkutveckling 



Hög kvalitativ läsbedömning samvarierade med 
låga hörtrösklar 

•  Kvalitativ bedömning av uttal 
–  Inga signifikanta korrelationer med 

hörtrösklar 

•  Kvalitativ bedömning av läsförmåga 
–  Hörtröskel hö öra 4 PTA, rs = -.35*, p = .05 
–  Hörtröskel hö öra 12 kHz rs = -.38*, p = .04 
–  Hörtröskel vä öra 1 kHz rs = -.45*, p = .02 

PTA = Pure tone Average (1, 2, 4 och 8 kHz) 



Konsonantavstånd ändras i brus 

Multidimensional scaling, inledande analys.  



Nuläge och framtid 
•  Data från 40 amerikanska barn har samlats in 

•  Resultat för de första 20 barnen med typisk 
utveckling är under analys 

•  År 2 i Cincinnati ägnas åt avslutande datainsamling 
–  Minst 20 barn med språkstörning 
–  Använda nya analysmetoder för att förstå 

konsonanternas variation 
•  Segmenten J Allen, Indiana University  
•  Multidimensional Scaling J. Silbert, Cincinnati University 

•  Analysera mellanöredata 
•  Analysera talproduktion	
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