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Faktorer som påverkar
gramma.sk förståelse

Anna Eva Hallin, leg. logoped, Ph.D., postdoktor
www.sprakforskning.se

Vad är språk?

• O"a beskrivet/studerat u0från delkomponenter
• Fonologi
• Gramma0k
• Seman0k
• Pragma0k

• O"a beskrivet/studerat som om u"rycksförmåga
och förståelse är separata system

Vad är språk?

• E" alterna*vt synsä": språk som e" dynamiskt komplext system
• Helheten är mer än summan av delarna
• Delarna interagerar med varandra
• Komplexa mönster formas u*från i grunden enkla strukturer och beteenden 

(”emergens”)
• U"rycksförmåga och förståelse är baserat på samma kunskapsgrund och går 

därför inte a" separera. 

Hur mäter vi språk – och vilka konsekvenser 
får det?
• När vi mäter en persons språkliga förmåga, mäter vi o6a 

delkomponenter t.ex. ”gramma;sk förståelse”…
à U"från e) dynamiskt synsä) på språk –
hur rä)visande är en ”siffra”?
• Vi mäter o6a expressiv och impressiv förmåga ”separat” – och i

ICD-10 finns diagnoskategorin ”expressiv språkstörning”...
à Hur påverkar våra tester och
diagnosmanualer våra slutsatser?

http://www.sprakforskning.se/
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Vad kan påverka presta.onen på 
uppgi3er som prövar gramma.sk 
förståelse?

I verkligheten…

• Barn som klarar av grammatisk förståelse i standardiserade tester 
godkänt, men fortfarande gör har svårt att förstå i mer sammansatta/ 
funktionella uppgifter.
• Barn som klarar att förstå/producera en grammatisk struktur i ett 

sammanhang, men inte ett annat.

Det vill säga: ofta stor variabilitet inom ett och samma barn –
det verkar vara svårt att fånga ”grammatisk kunskap”!

• 19 barn med språkstörning (4-5 år 
gamla) + ålders- och språkmatchade barn 
med typisk språkutveckling

• Test som prövar grammaAsk förståelse: 
1. Enkla uppgiFer : ”Kaninen 

tvä+ar ka+en”.
2. Mellansvåra uppgiFer: ”Den glada 

kaninen tvä+ar den röda ka+en”
3. Svåra uppgiFer ”Den gula hunden 

tvä+ar den vita grisen” 
(+bildkomplexitet!)

Gramma%sk förståelse och bildkomplexitet
Leonard, Deevy, Fey och Bredin-Oja (2013).

Trots a( det är samma gramma.ska struktur i alla uppgi4er, så gör ökad
bildkomplexitet a( antalet felsvar ökar! 

Gramma%sk förståelse och bildkomplexitet
Leonard, Deevy, Fey och Bredin-Oja (2013).
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Varför påverkar bildkomplexitet?
Leonard, Deevy, Fey och Bredin-Oja (2013).

• Skillnaden mellan svår-medelsvår uppgift –
bilderna ”runtomkring”

• Grammatisk förståelse vs. kognitiv 
kapacitet
• Bearbetningshastighet
• Inhibering
• Förmågan att minnas/lagra meningen
à de ökade kraven ledde till 
”interference”

• Om ett grammatiskt mönster inte är helt 
etablerat (yngre barn/barn med 
språkstörning) så leder denna interference
till felsvar.

Gramma%sk förståelse och ordfrekvens
Leclercq et al. (2014)

• 15 barn med språkstörning (7-12 år gamla) + ålders- och språkmatchade barn med 
typisk språkutveckling

• Test som prövar grammaAsk förståelse med meningar som varierade i: 
1. Längd
2. Typ av relaAvsatser (objekt- eller subjekt-)
3. Ordfrekvens på verb, subjekt och objekt.
• Alla barn kunde idenAfiera alla ingående ord i

eJ ordförståelsetest med bilder.

”Bågsky(en binder cowboyen som skidar” ”Flickan ropar 8ll kvinnorna som springer”

Gramma%sk förståelse och ordfrekvens
Leclercq et al. (2014).

• Meningslängd påverkade alla barn i samma utsträckning

• Endast barnen med språkstörning fick lägre resultat när meningarna innehöll 
lågfrekventa ord.

Varför påverkar ordfrekvens?
Leclercq et al. (2014).

• Barnen med språkstörning hade 
svårare att bearbeta lågfrekventa ord i 
en meningskontext

• Detta har förklarats med otillräcklig 
bearbetningkraft för att aktivera 
lexikalt innehåll (Keller et al., 2001; Prat et al., 2007)

• Eventuellt uppstår svårigheterna också 
i senare bearbetning när olika lexikala 
och syntaktiska delar måste integreras 
för att skapa en mening
(Pizzioli & Schelstraete, 2012)

Slutsats:
Lexikal och syntakNsk bearbetning är 
mycket sammankopplade och det räcker 
inte aO kontrollera ordförståelse för aO 
vara säker på aO ordfrekvens/ordkunskap 
inte påverkar.
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Gramma%sk förståelse och dialekt
Frizelle, Harte, Fletcher & Gibbon (2018)

• 43 barn med språkstörning (5-9 år 
gamla) + språkmatchade barn med typisk 
språkutveckling (3-7 år)

• EA modifierat token test med olika talare
• Nordirländsk dialekt
• Dialekt från Cork
• ”Neutral” irländsk dialekt

• EDeråt fick barnen också betygsäAa hur 
svår dialekten var aA förstå (genom aA 
lyssna på en kort beräAelse)

Gramma%sk förståelse och dialekt
Frizelle, Harte, Fletcher & Gibbon (2018)

• Alla barn påverkades av
dialekt (signifikanta skillnader): 

Cork > Nordirland
Neutral > Nordirland
(Cork = Neutral)

• Barn med språkstörning 
påverkades inte mer än de 
språkmatchade barnen med 
typisk språkutveckling.

Varför påverkar dialekt?
Frizelle, Harte, Fletcher & Gibbon (2018)

• När barn lär sig språk måste de lära sig a3 
förstå tal som är annorlunda från sin inre 
representa8on

• Ordförrådets storlek verkar vara relaterad 
8ll bä3re förmåga a3 förstå dialekter
(Bent, 2014, 2015; Van Heugten et al., 2015)

• Stort ordförråd à större lexikala nätverk
à möjligheter a7 använda top-down 
strategier när det är en skilland mellan
barnets fonologiska representa=on och
ordet de hör

• Denna studie indikerar a3 språkförståelse-
kapacitet generellt verkar spela roll.

Gramma%sk förståelse och röstkvalitet
Lyberg-Åhlander, Haake, Brännström, Schötz & Sahlén (2015)

• 86 barn mellan 7:10 och 9:1 år

• Häl6en av barnen fick lyssna <ll TROG 
med normal röstkvalitet och häl6en med 
hes röstkvalitet (med samma talare)

• Inga signifikanta skillnader mellan 
grupperna avseende exeku<va 
funk<oner och arbetsminne

• Inga signifikanta skillnader i korrekt antal 
block i TROG mellan grupperna

MEN…
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Block O-S: 
Signifikant effekt på 
förståelse av 
röstkvalitet 

Block A-M: Barnen som lyssnade 9ll hes
röst gjorde signifikant fler självrä>ningar.

Grammatisk förståelse och röstkvalitet
Lyberg-Åhlander, Haake, Brännström, Schötz & Sahlén (2015)

Varför påverkar röstkvalitet
Lyberg-Åhlander, Haake, Brännström, Schötz & Sahlén (2015)

• A" lyssna )ll en dysfonisk röst kan jämföras 
med a" lyssna i brus (Ljung, Israelsson & Hygge, 2013; Ljung, 

Sörqvist, Kjellberg, & Green, 2009)

• Det tar bearbetningskraL och exeku)va 
funk)oner a" bortse från irrelevant 
informa)on.

• Forskarna menar a" barn som hör den 
dysfoniska rösten klarar av a" adaptera )ll 
den (men med fler självrä"ningar) )lls 
svårighetsgraden i de språkliga strukturerna 
”tar över” och leder )ll felsvar. Barn med språkstörning?

Varför är det här intressant?

• Bildkomplexitet, ordfrekvens (av kända ord), dialekt och röstkvalitet 
kan påverka gramma<sk förståelse

• Barn med mindre stabil språklig förmåga (barn med språkstörning, 
eller yngre barn) påverkas mer av dessa externa faktorer än barn vars 
gramma<ska och lexikala kunskap är mer etablerad

• Vad innebär deAa för våra bedömningar?
• EA barn som klarar TROG – vet vi aA hen har bra språkförståelse i 

”verkligheten” (särskilt om expressiva svårigheter finns)?
• EA barn som inte klarar TROG – men som fåA testet presenterat i en icke-

familjär dialekt eller av en hes logoped?

Finns det barn som bara har 
”expressiv språkstörning”?
Hur testkonstruk+on och diagnossystem kan påverka våra slutsatser
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Leonard (2009)

Det finns en stark tradi-on a/ dela in tester i 
”expressiv” vs. ”impressiv” förmåga

•MEN – ställer dessa tester samma krav?
• Språkförståelse prövas med tester där svaret är an3ngen 

rä5 eller fel – kan ej visa graderad kunskap

• Svårt a5 fånga förståelsen av de strukturer som är särskilt 
svåra för barn med språkstörning (undantaget 
metalingvis3ska uppgi=er > 6 år)

• Förståelse är ”tyst”

Expressiv språkstörning och brister i språklig 
förståelse/kunskap
A" u"rycka sig med språk: a" hämta fram och bearbeta 
språklig kunskap från lång;dsminnet
• Barn som diagnos,ceras med 

expressiv språkstörning har o7a 
resultat i (lägre) genom-
sni>sområdet på
• Impressivt ordförråd
• Gramma,sk förståelse
• Förstå berä>elser

• Men uttalade svårigheter med
• Ordmobilisering / Expressivt ordförråd
• Formulera grammatiskt korrekta 

meningar
• Producera en berättelse

+ ofta svårigheter med fonologi

Expressiv språkstörning och brister i språklig 
förståelse/kunskap

Ordmobiliseringssvårigheter
• A" hi"a e" ord man ”har” i si" lexikon
• Men – påverkas av hur djup ordkunskap man har

(McGregor et al. 2002)

• Det är möjligt a" få åldersadekvata resultat på e" 
ordförståelsetest som t.ex. PPVT men ändå ha begränsningar i 
språklig inlagring som påverkar ordåtkomst och förståelse!
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Expressiv språkstörning och brister i språklig 
förståelse/kunskap

Svårigheter med a. formulera meningar
• Språklig u+rycksförmåga baseras på samma språkliga kunskap som 

förståelse (Bock et al. 2007)

• ”Priming-studier” (Leonard et al. 2002; Shimpi et al. 2007)

• Barn med språkstörning visar större primingeffekter än barn utan 
språkstörning: behöver ”akJvera” e+ grammaJskt mönster

Leonards slutsats…

“considering the questions that remain about this 
diagnostic category, we should be alert to the 

possibility that children may lack the knowledge 
needed to produce language adequately even when 

their receptive language scores might suggest 
otherwise”

(min understrykning)

Konsekvenser för våra bedömningar (Leonard, 2009)

• När det är en skillnad mellan expressiv och impressiv skala: undersök 
noga vad de expressiva svårigheterna består i.
• Om dessa strukturer inte är representerade i språkförståelsetesterna 

finns risken a? det är en brist i förståelse/kunskap som ligger All 
grund, men a? det inte fångas – komple?era med andra 
tester/uppgiDer om möjligt!

Kan vi och ska vi skilja på olika sorters 
språkstörningar?
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I Catalise skiljer man ej på mellan typer av språkstörning 
utan endast mellan tal- och språkstörning, och 
språkstörning ”associated with biomedical condi0on X”

Utvecklingsrelaterad
Språkstörning - DLD (Ut)Talstörningar

Seman&k
Morfologi

Gramma&k

Pragma&k
Textstruktur

Språkligt minne

Fonologi

Dyspraxi

Ar0kula0ons-
svårigheter

Strukturella
avvikelser

E=er Bishop et al. (2016): CATALISE 2
Catalise konsensus: Developmental Language 

Disorder/DLD

29

Språkstörning 
samhörande 

med X
(ex. AST)

Vad säger våra diagnossystem? ICD-10
F80.0 Specifik störning av
ar5kula5onsförmågan
• En specifik utvecklingsstörning där barnet använder

språkljud som är under den förväntade nivån med tanke
på dess mentala ålder. Språkutvecklingen är i övrigt
normal. 

F80.1 Expressiv språkstörning
• En specifik utvecklingsstörning där barnets förmåga a=

u=rycka sig med talspråk är under den nivå man kan
förvänta sig med tanke på den mentala åldern men där
språkförståelsen är inom normala gränser. Tillståndet
kan eventuellt ledsagas av ar@kula@onsstörningar.

F80.2 Impressiv språkstörning
• En specifik utvecklingsstörning där barnets språkförståelse

är under den nivå man kan förvänta sig med tanke på
mental ålder. Ledsagas nästan all6d av expressiv dysfasi
och oBa av abnormiteter i ord- och ljudu=al. 

Vad säger våra diagnossystem? DSM-IV à DSM-5

Language Disorder kombinerar DSM IV “Expressive Language Disorder” 
& “Mixed Recep7ve-Expressive Language Disorder”
Speech Sound Disorder ny2 namn för DSM IV “Phonological Disorder”
Social (Pragma6c) Communica6on Disorder: ny diagnos för ihållande
svårigheter med social/pragmaAsk och icke-verbal kommunikaAon
(utan a2 uppfylla kriterierna för auAsm)

“Language Disorder” – inga undergrupper
“Deficits in comprehension of language are frequently underes7mated, 
as children may be good at using context to infer meaning."

Vad säger våra diagnossystem? ICD-11

+ Begreppet ”DLD”
(-?) Expressiv språkstörning finns kvar
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Vad säger våra diagnossystem? ICD-11

“Developmental language disorder with impairment of mainly 
expressive language is characterized by persistent difficul3es in the 
acquisi3on, produc3on, and use of language that arise during the 
developmental period, typically during early childhood, and cause 
significant limita3ons in the individual’s ability to communicate. The 
ability to produce and use spoken or signed language (i.e., expressive 
language) is markedly below the expected level given the individual’s 
age and level of intellectual func3oning, but the ability to understand 
spoken or signed language (i.e., recep7ve language) is rela7vely
intact.”

(ICD-11, mina betoningar)

Varför är det här intressant?

• Vad signalerar diagnosen ”Expressiv språkstörning”?
• Vad signalerar det om vi säger ”Gramma:sk förståelse ua.” baserat 

på t.ex. TROG-2 hos eE barn med språkstörning?
• Förståelse och språklig kunskap är inte svart-vit (utan graderad), men 

våra tester är det…vi behöver bli bä>re på a> pröva förståelse u@från 
vardagliga kontexter (t.ex. genom klassrumsbaserad bedömning)!
• Konsensusarbeten och diagnosmanualer tycks gå mot färre 

undergrupper inom språkstörning – beskrivningen av en enskild 
persons styrkor och begränsningar är det centrala!

Frågor, kommentarer?
annaeva.hallin@sprakforskning.se

www.sprakforskning.se

http://www.sprakforskning.se/

