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”Talavvikelsers inverkan på förståelighet” 
 

Vid beslut om vilka talavvikelser som ska fokuseras i logopedisk behandling är det rimligt att 
prioritera de avvikelser som har störst negativ inverkan på förståelighet. Kunskapen om vilka 
talavvikelser som påverkar förståeligheten mest är dock ännu väldigt begränsad. I denna studie 
presenteras de första stegen mot en ny metod att relatera talavvikelser till uppfattad förståelighet 
hos otränade lyssnare. 

Metod: Fem barn med fonologisk språkstörning och två barn med typisk tal- och språkutveckling 
spelades in i samtal med en vuxen samtalspartner. Sammanhängande sekvenser av barnens tal 
klipptes ut och fogades samman till en minuts långa ljudfiler. Andelen korrekta konsonanter (PCC) 
beräknades på samtliga ljudfiler. Ljudfilerna spelades även upp för 20 vuxna otränade lyssnare som 
under uppspelningen klickade på en knapp varje gång de uppfattade något som avvikande eller 
oförståeligt i barnens tal. Två av ljudfilerna analyserades kvalitativt; i dessa markerades start- och 
slutpunkt för avvikande och oförståeliga segment i talsignalen. 

Resultat: Sambandet mellan de logopediska PCC-bedömningarna och de otränade lyssnarnas ”klick” 
visade sig vara starkt negativt; ju mindre andel korrekta konsonanter, desto högre antal klick. Visuell 
inspektion av distributionen av lyssnarklick och manuellt annoterade händelser i talsignalen visar 
tydliga samband däremellan; i stort sett alla ansamlingar av lyssnarklick kunde relateras till en 
händelse i talsignalen ca en sekund tidigare. 

Slutsats: Trots att flera lyssnare tyckte att uppgiften var svår och upplevde att de hade klickat nästan 
slumpmässigt, visar resultaten strukturerade mönster; detta tyder på att det är möjligt att relatera 
lyssnarreaktioner till utlösande händelser i talsignalen. Mer data behövs dock för att kunna se 
generella mönster i vilka specifika talavvikelser som har störst negativ inverkan på förståelighet. Den 
föreslagna metoden kan genom att appliceras på andra grupper av talare, och olika typer av 
talavvikelser, användas för att öka kunskapen om sambandet mellan specifika talavvikelser och 
deras inverkan på funktionell förståelighet. 
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