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Sammanfattning 

Bakgrund 

Föräldrar till barn med språkstörning uppvisar i mindre utsträckning språkstimulerande 
beteenden i samspel med sina barn, vilket inte gynnar barnets språkutveckling. 
Undervisning över flera tillfällen har visat sig leda till att föräldrar lär sig att använda 
språkstimulerande strategier i samspel med sina barn. Dock saknas studier som redogör för 
förändringar i föräldrars compliance till råd om språkstimulerande strategier som en följd 
av ett utbildningstillfälle i grupp. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka följder en fördjupad informationsinsats ger 
upphov till gällande föräldrars rapporterade compliance till råd om språkstimulerande 
strategier som ges på rutinmässig rådgivning. 

Metod 

Sammanlagt deltog 12 föräldrar till barn med språkstörning. Av dessa hade 6 deltagit på ett 
rådgivningstillfälle under nybesök och resterande 6 hade utöver detta deltagit på ytterligare 
en informationsinsats i form av en föreläsning. För att undersöka föräldrarnas rapporterade 
compliance till givna råd om språkstimulans genomfördes enskilda intervjuer med 
föräldrarna, som också fick fylla i en enkät efter intervjun.  

Resultat 

Resultatet visar att den fördjupade informationsinsatsen ökar föräldrars rapporterade 
compliance till råden om spegling och att sätta ord på situationen, samt att den leder till 
kvalitetsskillnader i rapporterad compliance gällande råden benämning och högläsning. 

Slutsatser 

Utifrån våra resultat drar vi slutsatsen att den fördjupade informationsinsatsen kan ge en 
positiv effekt på föräldrars rapporterade compliance till råden om spegling och att sätta ord 
på situationen. Informationsinsatsen verkar även ha positiv inverkan på föräldrarnas 
rapporterade kommunikationsstil i samspel med barnet. Det är viktigt att föräldrar i 
fortsättningen erbjuds en kombination av rådgivning på både nybesök och föreläsning. 
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Inledning 

Föräldrarådgivning är en viktig del av interventionen för barn med språkstörning. Idag 
avsätts 5-10 minuter för personlig rådgivning i slutet av varje nybesök på Norrlands 
universitetssjukhus (NUS). Under rådgivningen ges kort information om språkförmåga och 
språkutveckling, samt om språkstimulerande strategier. En alternativ form av 
föräldrarådgivning utvärderas inom ett projekt som bedrivs på logopedmottagningen på 
NUS. Under föreläsningen Språkstimulerande förhållningssätt - Att stötta barnets 
språkutveckling i vardagen får föräldrar ta del av fördjupad information om språkförmåga, 
språkutveckling samt om språkstimulerande strategier, och hur man applicerar dessa i 
vardagen på ett smidigt sätt. Att undersöka föräldrars compliance1 till givna råd är ett viktigt 
led i utvecklingen av evidensbaserad praxis inom logopedisk föräldrarådgivning, eftersom 
god compliance är avgörande för rådgivningens effektivitet. För att bidra till en förbättrad 
praxis på NUS är det därför av betydelse att undersöka vilken effekt föreläsningen har på 
föräldrars compliance till givna råd om språkstimulerande strategier. 

Bakgrund 

Språkstörning och dess inverkan på samspel 

Språkstörning - vad är det? 

När ett barns språkutveckling är avsevärt försenad och den språkliga nivån därmed inte 
motsvarar barnets kronologiska ålder kan det röra sig om en språkstörning (Netterbladt & 
Salameh, 2007; Netterbladt, Samuelsson, Sahlén, & Ors, 2008). Språkstörning är en av de 
vanligaste diagnoserna hos barn i förskoleåldern (5-8%) (Netterbladt & Salameh, 2007; 
Netterbladt, et al., 2008), men trots detta finns det idag ingen allmän terminologi för att 
beskriva barns språkliga svårigheter. Det råder inte konsensus varken gällande 
diagnoskriterier eller diagnostisk etikett (Bishop, 2014; Reilly, Bishop, & Tomblin, 2014). 
En möjlig förklaring till denna oenighet kring terminologin är störningens heterogena och 
komplexa natur. Störningen saknar en klar avgränsning från andra störningar i 
utvecklingen och det finns inte heller någon tydlig gräns mellan språkstörning och vad som 
anses vara en typisk språkutveckling (Reilly, Bishop, & Tomblin, 2014). För trots att barn 
med språkstörning har en betydligt långsammare språkutveckling än normalt tillägnar sig 
dessa barn oftast de språkliga funktionerna i samma ordningsföljd som typiskt utvecklade 
barn gör (Leonard, Hansson, Netterbladt, & Deevy, 2004).  

Traditionellt beskrivs språkstörning med hjälp av exklusionskriterier, det vill säga 
enligt ‘vad språkstörning inte är’ (Reilly, Bishop, & Tomblin, 2014; Reilly, Tomblin et al., 
2014). Anledningen till att exklusionskriterier används flitigt vid diagnostisering är att man 
vill skilja barn med språkstörning från barn med en annan känd orsak till sin 
språkproblematik (Bishop, 2014). För att ett barn ska få diagnosen språkstörning krävs det 
nämligen att barnet inte har några fysiska, neurologiska eller sensoriska svårigheter som 
kan förklara de språkliga svårigheterna (Hulme & Snowling, 2009; Leonard, 2017), 
samtidigt som barnets verbala förmåga måste ligga betydligt under dess icke-verbala 
intellektuella förmåga. Dessutom ska de språkliga svårigheterna även försvåra barnets 
skolarbete och/eller sociala kommunikation (Leonard, 2017; Netterbladt et al., 2008).  

De uppvisade svårigheterna hos barn med språkstörning varierar i stor utsträckning 
beroende på vilken del av språket som är påverkad. Barn med språkstörning kan ha 

                                                        
1 Compliance = innebär att patientens beteende sammanfaller med vårdgivarens givna 
rekommendationer (Jin, Sklar, Oh, & Li, 2008). Rapporterad compliance innebär 
personers subjektiva redogörelse för sin compliance (Myers & Horn, 2006).  
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svårigheter att förstå eller producera språk och dessa svårigheter kan förekomma separat 
eller i kombination. Traditionellt delas språkförmågan in i domänerna: fonologi, 
grammatik, semantik och pragmatik (Hulme & Snowling 2009; Netterbladt & Salameh, 
2007). Barn med språkstörning kan ha svårigheter med en eller flera av de språkliga 
domänerna. De kan därmed uppvisa en asymmetrisk språkprofil, där en del språkliga 
förmågor fungerar adekvat medan andra språkliga förmågor inte gör det (Netterbladt & 
Salameh, 2007). Utöver detta skiljer sig också språkstörningens svårighetsgrad mellan barn 
och kan variera från lätta och övergående svårigheter till grava och bestående svårigheter 
(Leonard, 2017; Netterbladt & Salameh, 2007). Gruppen barn med språkstörning är alltså 
mycket heterogen, med variation både gällande vilka domäner som är påverkade och 
svårighetsgraden av de språkliga bristerna (Hulme & Snowling, 2009; Netterbladt & 
Salameh, 2007). 

Vad som orsakar språkstörning är ännu inte klarlagt. Tidigare har bland annat 
bristande föräldraskap och övergående hörselnedsättning föreslagits som möjliga orsaker 
(Bishop, 2006). På basis av nyare forskning är det däremot troligt att det är en interaktion 
mellan ett flertal gener och miljömässiga riskfaktorer som orsakar språkstörning hos barn 
(Bishop, 2006). Risken för språkstörning ökar kraftigt om barnet har familjemedlemmar 
med språkliga svårigheter (Leonard, 2017; Tomblin, 1996) eftersom genetiska faktorer har 
en särskilt stark påverkan (Barry, Yasin, & Bishop, 2007; Leonard, 2017; Lewis et al., 2006). 
En miljömässig riskfaktor som också kan ha en negativ inverkan på barnets språkutveckling 
är ett bristande samspel mellan föräldrar och barn (Kalnak, Peyrard-Janvid, Forssberg, & 
Sahlén, 2014; Roberts & Kaiser, 2011). 

Samspel mellan föräldrar och barn med språkstörning 

Ett fungerande samspel mellan föräldrar och barn är en viktig komponent i barns 
språkutveckling (Gardner & Forrester, 2010; Roberts & Kaiser, 2011). Det finns ett tydligt 
samband mellan hur föräldrar och barn samspelar och hur barnets språk utvecklas (Kaiser 
& Roberts, 2011; Roberts & Kaiser, 2011; Tamis-LeMonda, Bornstein, & Baumwell, 2001; 
Tomasello & Todd, 1983). Föräldrar till barn med språkstörning tenderar däremot att 
samspela med sina barn på ett sätt som är mindre gynnsamt för barnets språkutveckling 
jämfört med föräldrar till barn med typisk utveckling (Evans & Smith, 1991; Roberts & 
Kaiser 2011; Ruser et al., 2007). Det finns flera faktorer relaterade till samspelet mellan 
föräldrar och barn som påverkar barnets språkutveckling på olika sätt, bland annat: samtal, 
högläsning, förälderns kommunikationsstil, benämning och spegling. Dessa faktorer 
beskrivs närmare nedan. För respektive faktor beskrivs först dess påverkan på 
språkutvecklingen och sedan presenteras samspelet mellan föräldrar och barn med eller 
utan språkstörning i relation till denna faktor.  

Samtal är en viktig aspekt av samspelet mellan föräldrar och barn. Det finns ett tydligt 
positivt samband mellan hur mycket föräldern pratar med barnet och barnets 
ordförrådstillväxt (Huttenlocher, Haight, Bryk, Seltzer, & Lyons, 1991). När föräldrar pratar 
mycket med barnet är det sannolikt att den relativa frekvensen för olika ord ökar, vilket 
gynnar barnets ordtillägnande. Ju fler gånger barnet får höra ett ord, desto tydligare blir 
barnets inre representation av ordets form (hur ordet låter) och ordets innebörd 
(Huttenlocher et al., 1991). Utöver detta har även den lexikala diversiteten2 i föräldrars 
yttranden betydelse. Lexikal diversitet underlättar ytterligare barnets tillägnande av nya 
ord, eftersom att ju fler ord barnet hör desto fler ord har barnet möjlighet att lära sig. När 
ord presenteras i olika syntaktiska ramar och situationer ges barnet dessutom möjlighet till 
både syntaktisk bootstrapping3 och lärtillfällen över olika situationer (Hoff & Naigles, 
2002). Det finns ingen entydig bild av hur mycket föräldrar till barn med språkstörning 
pratar med sina barn. Hammer, Tomblin, Zhang och Weiss (2001) menar att föräldrar till 
barn med språkstörning pratar mindre med sina barn. Vigil, Hodges och Klee (2005) menar 
                                                        
2 Lexikal diversitet = ett mått på mängden olika ord som används i tal (Johansson, 2009) 
3 Syntaktisk bootstrapping = en process där barn använder syntax för att underlätta 
inlärningen av verb (Fisher, Gertner, Scott, & Yuan, 2010) 
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däremot att föräldrar till barn med språkstörning pratar lika mycket med sina barn som 
föräldrar till typiskt utvecklade barn gör, men att det finns skillnader i hur föräldrarna 
pratar med barnet. Föräldrar till barn med språkstörning tenderar bland annat att sätta ord 
på situationer och sina tankar i mindre utsträckning. Dessa föräldrar uppvisar även en 
mindre mängd självriktat tal under lek och ger därmed barnet färre möjligheter att lyssna 
på kontextuellt relevant språk utan något krav på respons (Vigil et al., 2005). Sammantaget 
tenderar föräldrar till barn med språkstörning att samtala mindre och på ett annat sätt med 
barnet, vilket inte gynnar barnets språkutveckling. 

Högläsning är en vanligt förekommande situation där samspel mellan föräldrar och 
barn sker. Att föräldrar högläser för sina barn är betydande eftersom flera aspekter 
relaterade till högläsning har positiva effekter på barnets språkutveckling. Om boken läses 
flera gånger, så kallad repetitiv högläsning, lär sig barnet flera nya ord av högläsningen 
jämfört med om boken läses endast en gång (Senechal, 1997). Utöver detta är också 
samspelet mellan barn och förälder under högläsningen betydelsefullt för högläsningens 
effekt på barnets språkutveckling (Gardner & Forrester, 2010). Föräldrar gör mycket under 
högläsning som utmanar och utvecklar barnets språk, till exempel att: kommentera 
händelser i boken, ta pauser för att låta barnet fylla i tomrummet, turas om att berätta kring 
boken (Crowe, 2000; Kaderavek & Justice, 2002; Snow, 1983) och ställa frågor om 
innehållet (Senechal, 1997). När okända ord benämns och förklaras för barnet under 
högläsningen ökar nämligen barnets förmåga att lära sig de orden kraftigt (Justice, Meier, 
& Walpole, 2005; Senechal, 1997). Det expressiva ordförrådet utvecklas särskilt mycket av 
att föräldern ställer labeling questions4. Den här typen av frågor medför även att det 
impressiva ordförrådet utvecklas, men inte i lika stor utsträckning som det expressiva 
(Senechal, 1997).  

Det finns skillnader i hur föräldrar till barn med eller utan språkstörning högläser för 
sina barn. Föräldrar till barn med språkstörning högläser bland annat mindre ofta för sina 
barn (Hammer et al., 2001; Skibbe, Justice, Zucker, & McGinty, 2008), och när föräldrar 
till barn med språkstörning engagerar sig i högläsning tenderar de att initiera och styra mer 
av samspelet (Evans & Smith, 1991) samt att ge barnet mindre emotionellt stöd (Skibbe, 
Moody, Justice, & McGinty, 2010). Det finns också skillnader i hur barn med och utan 
språkstörning deltar i högläsningen. Barn med språkstörning är mindre aktiva deltagare 
under högläsningen, ställer färre frågor och ger mindre verbal respons jämfört med barn 
med typisk utveckling (Kadeverak & Justice, 2002; Marvin & Wright, 1997). Barn med 
språkstörning kan även lättare bli överväldigade av samspelet med föräldern under 
högläsningen. Då högläsning lätt innebär för höga språkliga krav på barn med 
språkstörning finns det en risk att dessa barn utvecklar en negativ inställning till läsandet 
och därför inte kommer vilja delta i fortsatt högläsning (Kadeverak & Justice, 2002). 
Sammantaget läser föräldrar till barn med språkstörning mindre ofta för sina barn 
samtidigt som de är mer styrande i samspelet under högläsningen. Detta gynnar inte 
barnets språkutveckling.    

Föräldrarnas kommunikationsstil är ytterligare en aspekt av samspelet som är 
betydande för barnets språkutveckling. En responsiv kommunikationsstil innebär att en 
förälder är följsam till barnets verbala och icke-verbala handlingar och ger gensvar till dessa 
(Fey et al., 2006). Genom att medvetet följa och samspela med barnet utifrån det barnet 
riktar sin uppmärksamhet mot får föräldrar automatiskt en mer responsiv 
kommunikationsstil (Kleeck, 1994). Det är både enklare och mer effektivt för barnets 
språkutveckling att samspela kring det barnet intresserar sig för än att föräldrarna försöker 
få barnet att följa det som de själva riktar sin uppmärksamhet mot (Baldwin, 2005; Pino, 
2000; Tamis-LeMonda et al., 2001; Tomasello & Todd, 1983). Om föräldrarna är responsiva 
i sin kommunikation utvecklas barnens ordförråd snabbare än om föräldrarna är styrande 
i samspelet (Baldwin, 2005; Pino, 2000; Tamis- LeMonda et al., 2001; Tomasello & Todd, 
1983). Exempelvis visar Ruddy och Bornstein (1982) i sin studie att barn till mödrar som 
var mer responsiva till vad barnet riktade sin uppmärksamhet mot vid 4-månaders ålder 
                                                        
4 Labeling questions: Frågor som uppmanar barnet att benämna föremål eller personer, 
såsom ”Vad är det?” och “Vem är det?” (Senechals, 1997). 
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hade utvecklat ett större ordförråd vid 12 månaders ålder. Föräldrars kommunikationsstil 
tenderar dock att skilja sig beroende på om barnet har språkstörning eller inte. Föräldrar 
till barn med språkliga svårigheter tenderar att vara mera styrande i samspelet med barnet 
jämfört med föräldrar till barn med typisk utveckling (Hammer et al., 2001; Pino, 2000; 
Vigil et al., 2005). Föräldrar till barn med språkstörning följer inte heller barnets 
samtalsämnen i samma utsträckning utan de tenderar att introducera flera ämnesbyten och 
är därmed mindre benägna att anpassa sitt samspel efter det som barnet uppmärksammar 
(Vigil et al., 2005). Sammantaget innebär den mer styrande kommunikationsstilen som 
präglar samspelet mellan föräldrar och barn med språkstörning en negativ påverkan på 
barnets ordtillägnande. 

Att föräldrar benämner föremål i samspelet med barn är viktigt för barnets inlärning 
av nya ord (Gardner & Forrester, 2010; Gogate, Bolzani, & Betancourt, 2006; Rickert, Yu, 
& Favata, 2010). Det är däremot inte de ord som föräldrar benämner flest gånger som 
barnet lär sig enklast, utan det är istället de ord som benämns under särskilda 
omständigheter i delad uppmärksamhet som barnet tillägnar sig bäst (Gogate et al., 2006; 
Rickert et al., 2010). När föräldrar benämner det som barnet riktar sin uppmärksamhet mot 
faciliteras barnets inlärning av det nya ordet på ett effektivt sätt (Girolametto & Pearce, 
1996). Detta eftersom att situationen hjälper barnet att koppla ihop ordets betydelse med 
dess form (Girolametto & Pearce, 1996; Hoff & Naigles, 2002). Förälderns blick fungerar 
nämligen som en etikett på föremålet när barnet uppfattar vad föräldern riktar sin 
uppmärksamhet mot då denne benämner föremålet (Baldwin, 2005; Filipi 2009). Vid 
benämning är förälderns timing (Gogate et al., 2006; Rickert et al., 2010) och barnets egen 
aktivitet av särskild betydelse. Innan föräldrar benämner föremål bör de därför först dela 
uppmärksamhet med barnet (Rickert et al., 2010). Om benämningen gynnar barnets 
ordinlärning eller inte beror i slutändan främst på barnets egen aktivitet. Exempelvis när 
barnet pekar på ett föremål drar det samtidigt förälderns uppmärksamhet till föremålet, 
vilket oftast leder till att föräldern benämner föremålet. Detta fenomen underlättar barnets 
ordtillägnande (Filipi, 2009). Utöver detta lär sig barnet nya ord bättre om de håller i 
föremålet än om de endast tittar på föremålet (Rickert et al., 2010). Till vår kännedom finns 
det inga studier som redogör för eventuella skillnader i hur föräldrar till barn med eller utan 
språkstörning benämner föremål. 

Spegling är en viktig faktor i föräldrarnas kommunikation med barnet och innebär att 
föräldern upprepar barnets felaktiga yttranden på korrekt sätt. Vid spegling läggs syntaktisk 
eller semantisk information till samtidigt som det semantiska innehållet i barnets yttrande 
bibehålls (Camrata, Nelson, & Camrata, 1994; Farrar, 1992). Spegling kan därmed vara mer 
eller mindre komplext uppbyggd beroende på hur mycket semantisk eller syntaktisk 
information föräldern lägger till barnets yttrande. Spegling underlättar tillägnandet av nya 
syntaktiska former (Forrester & Cherington, 2009) eftersom belastningen på 
språkförståelse och arbetsminne minskar när det semantiska innehållet i barnets yttrande 
bibehålls (Baker & Nelson, 1984; Farrar, 1990). Barnets uppmärksamhet kan då fokuseras 
på den nya syntaktiska strukturen i förälderns yttrande, vilket innebär att barnet får 
möjlighet till en direkt jämförelse av syntaxen i sitt eget yttrande och i förälderns yttrande. 
Det är alltså kontrasten mellan förälderns och barnets yttrande som faciliterar barnets 
tillägnande av den nya syntaktiska formen (Baker & Nelson, 1984). Farrar (1992) visar i sin 
studie att då föräldrar speglar barns yttranden så repeterar barnet i högre grad korrekt 
grammatisk form i yttrandena jämfört med om föräldern rättar barnet på andra sätt, till 
exempel genom begäran. Nedan följer ett exempel på spegling och ett exempel på när 
föräldern rättar barnet genom begäran. 

 
Spegling:  
Barn: “Titta musar!” 
Pappa: “Ja, titta möss!” 
 
Rättning genom begäran:  
Barn: “Titta musar!” 
Pappa: “Nej, säg möss!” 
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Barn: “Titta musar.” 
 

Spegling förekommer i den normala språktillägnande miljön relativt frekvent (Camrata et 
al., 1994), men föräldrar till barn med språkstörning tenderar att spegla sina barns 
yttranden i mindre utsträckning (Camrata et al., 1994; Conti-Ramsden, Hutcheson, & 
Grove, 1995; Vigil et al., 2005). Barn med språkstörning får generellt både färre enkla5 och 
cirkulära6  speglingar än vad barn med typisk utveckling får (Conti-Ramsden et al., 1995). 
Utöver detta tenderar även kvaliteten på speglingarna att skilja sig åt mellan föräldrar till 
barn med eller utan språkstörning, eftersom barn med typisk utveckling generellt får både 
längre och mer komplexa speglingar (Conti-Ramsden et al., 1995). Sammantaget speglar 
föräldrar till barn med språkstörning barnets felaktiga yttranden annorlunda och i mindre 
utsträckning, vilket har en negativ påverkan på barnets tillägnande av syntax. 

Vad som orsakar skillnaderna i hur föräldrar till barn med eller utan språkstörning 
samtalar, högläser, kommunicerar och speglar är inte självklart. Det är möjlig att det är 
barnets språkförmåga som leder till dessa skillnader i hur föräldrarna kommunicerar och 
samspelar med barnet (Alston & St James-Roberts, 2005). Man har kunnat se att barn med 
språkstörning tar mindre verbala initiativ och är mindre responsiva till föräldrarnas verbala 
kommunikation. Dessa barn uppmuntrar därmed inte föräldrarna lika mycket till 
interaktion som typiskt utvecklade barn gör. Det är alltså möjligt att barnens begränsade 
responsivitet, förståelighet och verbala initiativ leder till att föräldrar och barn samspelar 
mindre, vilket kan tänkas ha en negativ påverkan på barnets språkutveckling (Alston & St 
James-Roberts, 2005; Kaiser & Roberts, 2011). Även om barnets språkförmåga kan leda till 
ett samspel som har negativ påverkan på barnets redan avvikande språkutveckling finns det 
studier som indikerar att föräldrarnas roll i samspelet är viktigare än detta fenomen för 
barnets språkutveckling. Till exempel visar Huttenlocher et al:s (1991) studie att det är 
föräldrarnas påverkan på barnets språkutveckling snarare än barnets påverkan på föräldern 
som bäst förklarar relationen mellan barnets ordförrådstillväxt och mängden föräldrarna 
pratar med barnet. Utöver detta förekommer det också en risk att föräldrarna själva har 
språkliga svårigheter eftersom det finns en betydande ärftlighetsfaktor vid språkstörning 
(Bishop, 2006). Språkliga svårigheter hos föräldrarna kan delvis förklara varför samspelet 
mellan föräldrar och barn med språkstörning avviker från det typiska (Kalnak et al., 2014; 
Leonard, 2017). Bland annat pratar mödrar med dyslexi mindre med barnet i leksituation 
jämfört med föräldrar utan språklig påverkan (Lyytinen, Eklund, & Lyytinen, 2003). 
Oavsett vad som orsakar dessa skillnader så har föräldrarna en mycket viktig roll i 
samspelet med barnet och i barnets språkutveckling. Därmed kan föräldrar till barn med 
språkstörning med fördel tränas i att medvetet närma sig det typiska samspelet för att stötta 
barnets språkutveckling.  

Språkstimulerande strategier 

Språkstimulerande strategier används här som ett samlingsbegrepp för tidigare (Kaderavek 
& Justice, 2002; Kaiser & Roberts, 2011; Kleeck, 1994; Roberts & Kaiser, 2011) beskrivna 
strategier som faciliterar barns språkutveckling. Dessa strategier har sin grund i aspekter 
av det typiska samspelet mellan föräldrar och barn. Språkstimulerande strategier motsvarar 
alltså föräldrars spontana, språkstimulerande beteenden i samspelet med barn (Kaiser & 
Roberts, 2011). Språkstimulerande strategier inkluderar att: sätta ord på situationen i 
samtal med barnet (Hoff & Naigles, 2002), högläsa för barnet (Senechal, 1997; Snow, 1983), 
använda en responsiv kommunikationsstil (Baldwin, 2005; Tamis- LeMonda et al., 2001; 
Tomasello & Todd, 1983), benämna föremål (Gogate et al., 2006; Rickert et al., 2010) och 

                                                        
5 Enkel spegling (simple recast): Spegling med enkel utformning där föräldern speglar 
barnets yttrande som brister i uttal eller syntax. 
6 Cirkulär spegling (looped recast): Förälder speglar barnets respons på förälderns 
ursprungliga spegling.   
(Conti-Ramsden et al., 1995) 
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spegla barnets felaktiga yttranden (Camrata et al., 1994; Nelson, 1980; Nelson, Calskaddon, 
& Bonvillian, 1973). En språkstimulerande strategi utesluter inte en annan, utan föräldrar 
kan med fördel använda flera strategier i samma situation. Spegling är till exempel ett 
viktigt moment under högläsning, eftersom att barn med språkstörning oftare svarar fel på 
de frågor som föräldrarna ställer kring berättelsen (Barachetti & Lavelli, 2011; Majorano & 
Lavelli, 2014).  

Det kan vara en effektiv tidig intervention att explicit undervisa föräldrar om 
språkstimulerande strategier och hur de medvetet kan applicera dessa i samspelet med sina 
barn för att facilitera barnets språkutveckling (Brown & Woods, 2015; Mahoney et al., 1999; 
Kaiser & Roberts, 2011). Dessa strategier gynnar såväl barn med lindriga som grava 
språkliga svårigheter (Kaiser & Roberts, 2011) och kan med fördel användas både i lek och 
vardagliga rutiner (Brown & Woods, 2016). Vilken effekt de språkstimulerande strategierna 
har på barnets språkutveckling beror i slutändan på i vilken utsträckning föräldrarna 
tillämpar strategierna (Roberts, Kaiser, Wolfe, Bryant, & Spidalieri 2014). Det alltså viktigt 
med en god compliance hos föräldrarna till de strategier de får lära sig under 
föräldrautbildning.  

Compliance 

Begreppet compliance översätts till svenska som “följsamhet” och definieras i Cambridge 
Dictionary (2017) som: “handlingen att lyda order, regler eller begäran”. Inom vården 
används begreppet när patienters handlingar, gällande att ta medicin etc., sammanfaller 
med den givna behandlingen eller rekommendationerna. Non-compliance innebär i sin tur 
att patientens beteende inte sammanfaller med de givna rekommendationerna. Compliance 
syftar inte bara på patienters följsamhet gällande anvisningar om medicinering utan också 
anvisningar och rekommendationer om till exempel livsstilsförändring, diet och motion 
(Jin et al., 2008).  

Inom all vårdverksamhet strävar man efter att nå ett visst resultat gällande patienten. 
Men oavsett hur väl vårdgivaren försöker uppnå detta resultat kan non-compliance till 
givna instruktioner hos patienten minska chansen att resultatet nås. Utöver detta kan en 
icke upptäckt non-compliance leda till att vårdgivaren ändrar, alternativt ökar insatserna, 
vilket höjer kostnaderna för och omfattningen av vården (Jin et al., 2008). Därför är non-
compliance hos patienter ett verkligt problem (Colodny, 2001; Jin et al., 2008) som berör 
alla vårdgivare (Jin et al., 2008). Men att avgöra vad som är en accepterad grad av 
compliance är svårt eftersom det inte finns några universella, allmänna riktlinjer och 
dessutom tenderar graden att skilja sig beroende på typ av behandling (Jin et al., 2008).  

För att nå en bättre compliance hos patienterna är det viktigt att studier görs för att 
identifiera faktorer som är relaterade till non-compliance, vilket har varit målet för många 
forskare (Colodny, 2005). Bland annat har bristande kunskap om rekommenderad 
behandling (Becker & Maiman, 1980; Colodny, 2001; Jin et al., 2008) och bristande 
motivation hos patienten (Colodny, 2001), samt för lite tid avsatt på rådgivningen visat sig 
leda till non-compliance (Jin et al., 2008).   

Hittills har studier gällande patienters non-compliance främst haft fokus på hälso- 
och läkemedelsrekommendationer givna av läkare (Colodny, 2001). Medan endast en 
begränsad mängd studier om compliance inom logopedisk föräldrabaserad intervention 
har gjorts (se Lieberman-Betz, 2015) trots områdets relevans för utvecklandet av 
språkintervention. Bristande fokus på compliance i studier om språkintervention minskar 
nämligen möjligheten att identifiera faktorer hos den undersökta interventionen som 
påverkar det resultat barnen uppnår. Ett nödvändigt steg för att förbättra evidensbaserad 
praxis inom logopedisk föräldrarådgivning är därför att studera compliance hos föräldrar. 
Ett möjligt tillvägagångssätt för att undersöka föräldrars compliance till språkstimulerande 
strategier är att föräldrarna själva rapporterar hur deras användning av strategierna ser ut 
(Lieberman-Betz, 2015).  
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Föräldrabaserad intervention 

De senaste två decennierna har över 100 studier gjorts med syfte att undersöka effekten av 
föräldrautbildning i språkstimulerande strategier (Robert & Kaiser, 2012). Det har visats 
att det med hjälp av föräldrautbildningsprogram över flera tillfällen är möjligt att facilitera 
barns språkutveckling genom att föräldrar lär sig att använda språkstimulerande strategier 
i samspelet med sina barn (Awcock & Habgood, 1998; Brown & Woods, 2015; Girolametto 
& Pearce, 1996; Mahoney et al., 1999; Roberts et al., 2014; Romski et al., 2011). Sådana 
föräldrautbildningsprogram inkluderar Hanen (Girolametto, Greenberg, & Manolson, 
1986) och Martemeo (Øvreeide and Hafstad, 1996) programmen. Till vår kännedom finns 
det däremot inga studier som redogör för förändringar i föräldrars språkstimulerande 
beteenden i samspel med barnet som en följd av ett fördjupat utbildningstillfälle i grupp. 

Föräldrar vill ofta ha information om hur de på bästa sätt kan stötta sina barns 
språkutveckling (Mahoney et al., 1999), vilket är positivt eftersom det finns flera fördelar 
med att involvera dem i interventionen för barn med språkstörning. När användandet av 
språkstimulerande strategier sker i barnets hem och av barnets föräldrar innebär detta en 
god möjlighet till generalisering av språkliga förmågor (Camrata et al., 1994; Kaiser, 
Hancock, & Hester, 1998). Utöver detta kan ett familjeklimat där barnets språkutveckling 
faciliteras i det vardagliga samspelet även få positiva följder i det kliniska arbetet på 
logopedmottagningen (Ahmed, 2006; Yoder & Warren, 1998). Exempelvis har barn visat 
sig göra större framsteg i intervention given av logoped då behandlingsstrategierna 
förstärks av föräldrarna i hemmet (Ahmed, 2006). Det är dessutom betydande att föräldrar 
till barn med språkstörning får lära sig att använda språkstimulerande strategier (Kaiser & 
Roberts, 2011) eftersom att dessa föräldrar uppvisar språkstimulerande beteenden i mindre 
utsträckning (Roberts & Kaiser, 2011).  

Triadic intervention innebär att logopeder undervisar föräldrar om hur de med hjälp 
av språkstimulerande strategier kan facilitera sina barns språkutveckling (Brown & W0ods, 
2015; 2016). Logopeder kan erbjuda olika former av utbildning till föräldrar för att lära 
dessa stötta sitt barns språkutveckling (Mahoney, et al., 1999). Enligt den nuvarande 
rutinen på NUS avsätts i slutet av varje nybesök 5-10 minuter för personlig 
föräldrarådgivning. Under denna rutinmässiga rådgivning ges kort information om 
språkförmåga och språkutveckling, samt delgivning av den genomförda bedömningen av 
barnets språk, tal och kommunikation. Utöver detta ger barnlogopederna även råd till 
föräldrar om hur de med hjälp av språkstimulerande strategier kan stötta sina barns 
språkutveckling i vardagen. Föräldrarna får under ett typiskt nybesök råd om att: sätta ord 
på situationen, läsa böcker för barnet, benämna föremål och spegla barnets felaktiga 
yttranden.  

En alternativ form för undervisning av föräldrar i språkstimulerande strategier 
utvärderas inom ett projekt som bedrivs på logopedmottagningen på NUS. Under 
föreläsningen Språkstimulerande förhållningssätt - Att stötta barnets språkutveckling i 
vardagen får föräldrar ta del av utförlig information om språkförmåga, typisk och 
avvikande språkutveckling, samt fördjupad information om språkstimulerande strategier 
och hur man applicerar dem i vardagen på ett smidigt sätt. Föreläsningen hålls för en grupp 
föräldrar till barn med språkstörning och innefattar utöver teoretisk information även 
praktiska exempel, bland annat i form av videofilmer där vuxna använder 
språkstimulerande strategier i samspel med barn. Under föreläsningen får föräldrarna även 
information om betydelsen av att ha en responsiv kommunikationsstil för att optimera 
användningen av språkstimulerande strategier. I föreläsningen ingår både specifika råd 
riktade mot att träna vissa delar av barnets språk och generella råd om språkstimulerande 
strategier. De mer specifika råden presenteras uppdelade enligt språkligt område: fonologi, 
ordförråd, grammatik, språkförståelse och pragmatik. Dessa specifika råd är dock inte 
relevanta för denna studie och kommer inte att behandlas vidare. De generella råden om 
språkstimulerande strategier motsvarar de som ges på den rutinmässiga rådgivningen: 
sätta ord på situationen, läsa för barnet, benämna föremål och spegla barnets felaktiga 
yttranden (se bilaga 1). Föreliggande studie utvärderar vilken effekt denna föreläsning har 
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på föräldrarnas rapporterade compliance till de generella råden om språkstimulerande 
strategier. 

Studiens syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka följder en fördjupad informationsinsats ger 
upphov till gällande föräldrars rapporterade compliance till råd om språkstimulerande 
strategier som ges på rutinmässig rådgivning. 

Metod 

Deltagare 

Totalt 12 föräldrar till barn med språkstörning rekryterades från logopedmottagningen på 
NUS. En lista bestående av namn och personnummer till 110 barn sammanställdes av 
logopedmottagningens sekreterare. Dessa barns föräldrar utgjorde de möjliga deltagarna i 
denna studie. Föräldrarna till dessa barn har deltagit på den rutinmässiga rådgivningen på 
nybesök, samt fått inbjudan till föreläsningen Språkstimulerande förhållningssätt - Att 
stötta barnets språkutveckling i vardagen antingen i september eller november 2016. 
Urvalet bestod sedan av fem skeden: exkludering, indelning i kontroll- och studiegrupp, 
skriftlig inbjudan till studien, slumpmässigt urval (enbart i kontrollgruppen) och 
rekrytering via telefon.  

 
Först exkluderades följande föräldrar: 

 Föräldrar till barn som inte har språkstörning 

 Föräldrar vars barn påbörjat behandling hos logoped innan studiens början (på 
grund av eventuell modellinlärning av språkstimulerande strategier under 
behandlingstillfällena hos logoped) 

 Föräldrar som har fått inbjudan till föreläsningen under återbesök  

 Föräldrar med tolkbehov 

 
Sedan delades föräldrarna upp i en studiegrupp och en kontrollgrupp baserat på om de 
deltagit på föreläsningen eller inte. Föräldrarna som deltagit på föreläsningen utgjorde 
studiegruppen och föräldrarna som inte deltagit på föreläsningen utgjorde kontrollgruppen 
i denna studie.  

Skriftlig information om studien samt inbjudan om deltagande i studien postades till 
samtliga föräldrar (bilaga 2 och 3). Föräldrarna ringdes därefter upp av författarna för att 
tillfrågas om att delta i studien. Samtliga föräldrar i studiegruppen kontaktades eftersom 
endast 20 föräldrar fanns i den gruppen och av dessa tackade 6 personer ja till att delta i 
studien. En kontrollgrupp med samma storlek rekryterades, där föräldrarna valdes ut 
slumpmässigt. Sammanlagt kontaktades 13 föräldrar i kontrollgruppen. I figur 1 ges en 
översikt över studiens urvalsprocess. 
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Figur 1 Översikt över studiens urvalsprocess. n = antalet föräldrar som är möjliga deltagare 
i studien.  

 

Deltagarna valde själva tid och plats för intervjun. Samtycke till deltagande i studien skedde 
muntligt under telefonsamtalet. De sammanlagt 12 föräldrarna som deltog i studien 
presenteras i tabell 1. 
 
  

Möjliga deltagare, n = 220 

Totalt antal exkluderade, n = 90 
- påbörjad behandling, n = 36 
- barnet har annan diagnos, n = 24 
- deltagit på återbesök, n = 20 
- felaktigt införda på listan, n = 10 

Indelning i studie- och kontrollgrupp 

Kontrollgrupp, n = 110 
- deltagit på rådgivning  
under nybesök 

Studiegrupp, n = 20 
- deltagit på rådgivning  
under nybesök 
- deltagit på föreläsning 

Exkluderade, n = 7 
- nåddes inte, n = 4 

- tackade nej, n = 3 

Exkluderade, n = 14 
- nåddes inte, n = 8 
- tackade nej, n = 6 

Kontrollgrupp, n = 6 Studiegrupp, n = 6 

Skriftlig inbjudan till studien 

Slumpmässigt 
urval, n = 13 



 

10 
 

Tabell 1 Presentation av deltagarnas kön samt plats för intervjuerna. F1 - F6 utgör 
studiegruppen och N1 - N6 utgör kontrollgruppen. Beteckningen F står för att deltagaren 
deltagit på föreläsningen och beteckningen N står för att deltagaren endast deltagit på 
nybesök där rådgivning getts   

Deltagare Kön Plats för intervju 

F1 Man Deltagarens arbetsplats 

F2 Man NUS 

F3 Kvinna NUS 

F4 Kvinna NUS 

F5 Kvinna NUS 

F6 
 

Kvinna NUS 

N1 Man Deltagarens arbetsplats 

N2 Man Deltagarens arbetsplats 

N3 Man NUS 

N4 Kvinna Hemma hos deltagaren 

N5 Kvinna NUS 

N6 Man NUS 

Studiedesign 

Studien genomfördes enligt en mixad design och innehöll både kvalitativ och kvantitativ 
materialinsamling och analys. Därmed genomfördes en triangulering, vilket ger mer 
omfattande data samt ökar studiens tillförlitlighet (Pring, 2005). I den kvalitativa delen av 
studien genomfördes 12 semistrukturerade intervjuer med utgångspunkt i en frågeguide. 
Intervjuerna analyserades sedan enligt Burnards analysmetod (1991) för öppna 
semistrukturerade intervjuer. En kvantitativ enkät bestående av skalfrågor, ifylld av 
deltagarna direkt efter intervjun, sammanställdes och analyserades också. 

Material  

Materialet bestod av en enkät med skalfrågor, en frågeguide och transkriberat material från 
de 12 intervjuerna. 

En kvantitativ enkät innehållande 7 skalfrågor utformades för att kartlägga i vilken 
utsträckning föräldrarna tillämpar utvalda språkstimulerande strategier. Frågorna 
presenterar ett scenario, som föräldern sedan ska gradera enligt hur ofta denne tillämpar 
det presenterade scenariot (Bilaga 4). 

En frågeguide (Bilaga 5) utformades för intervjuerna med hjälp av publicerat material 
om förfarande vid semistrukturerade intervjuer (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006; Leech, 
2002; Pring, 2005). Frågeguiden bestod sammanlagt av 15 huvudfrågor och innehöll allt 
från öppna frågor till planerad prompting för att försäkra att vi skulle få den information 
som behövdes av deltagarna (Leech, 2002). Denna frågeguide användes för samtliga 
deltagare och deltagarna i de två grupperna fick därmed samma frågor. Frågeguiden 
prövades genom pilotintervjuer. Eftersom frågeguiden ansågs fungera väl, gjordes inga 
ändringar efter pilotstudien. 

Genomförande 

Innan studiens egentliga intervjuer genomfördes en pilotstudie för att säkerställa 
förfarandet. Efter de egentliga intervjuerna fyllde deltagarna i en enkät på plats. Under 
intervjuerna gjordes inspelningar som sedan transkriberades. Transkriptionerna 
analyserades sedan och huvud- och underteman togs fram.  
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Innan pilotintervjuerna genomfördes diskuterade författarna förhållningssätt och 
intervjuteknik för att uppnå en så likartad intervjustil som möjligt. Två pilotintervjuer 
genomfördes, varav författarna genomförde en intervju var. Föräldrarna som deltog i 
pilotstudien har barn med typisk språkutveckling. Deltagarna i pilotintervjuerna 
kontaktades först av författarnas handledare, därefter av författarna. Pilotintervjuerna 
videoinspelades för att kunna säkerställa och korrigera intervjutekniken. Efter att ha 
analyserat videoinspelningarna från pilotintervjuerna diskuterade författarna vidare hur 
intervjutekniken kunde förbättras, samt ytterligare förhållningssätt gällande 
uppbackningar och klädsel.   

Intervjuerna genomfördes av studiens författare på en plats som deltagarna själva 
valt. Av de 12 intervjuerna genomfördes åtta stycken i ett behandlingsrum på 
logopedmottagningen, en hemma hos deltagaren och tre på deltagarens arbetsplats. 
Intervjuerna inleddes med en kort presentation av studien samt möjlighet till reflektion och 
allmänna frågor för att skapa en avslappnad atmosfär (se bilaga 5). Deltagarna 
informerades om att intervjun kommer att spelas in för att möjliggöra senare analys, samt 
att allt som sägs kommer att avidentifieras. För varje intervjutillfälle var ca 45 minuter 
avsatt, men det fanns möjlighet till förlängning om så behövdes. Deltagarna uppmanades 
att reflektera och svara utförligt på frågorna som författaren ställde. Alla frågor från 
frågeguiden ställdes och följdfrågor ställdes utöver detta om deltagaren inte utvecklade sina 
svar i tillfredsställande utsträckning eller om författaren inte förstod vad deltagaren 
menade. Deltagarna gavs också möjlighet att återvända till frågor som de upplevde var svåra 
att svara på. Under intervjuerna deltog endast deltagaren och en av författarna. Direkt efter 
intervjun ombads deltagarna att fylla i enkäten på plats.  

Samtliga intervjuer spelades in med diktafon, antingen med Olympus digital voice 
recorder VN-405PC eller med Philips voice tracer. Diktafonen placerades på ett bord nära 
deltagaren för att inspelningen skulle bli så bra som möjligt. Inspelningarna fördes över på 
dator direkt efter intervjun, där de förvarades i en gemensam mapp som endast författarna 
hade tillgång till.  

Direkt efter genomförd intervju transkriberades samtliga intervjuer i sin helhet på 
transkriptionsnivå II. Alla ordförekomster, inklusive felstarter och omtagningar återgavs 
med konventionell stavning och längre pauser markerades (Linell, 1994). Programvaran 
Express scribe transcription software användes i transkriptionsprocessen. 

Databearbetning och analys 

För att möjliggöra statistisk analys av enkäten till föräldrarna ändrades först 
svarsalternativen i de två skalorna som förekom i enkäten till en sifferskala enligt följande: 
Noll (0) = Aldrig, Ett (1) = När jag hinner/Någon enstaka gång, Tre (3) = Någon gång i 
veckan/Ibland, Fem (5) = Nästan varje dag/Nästan varje gång och Sju (7) = Varje dag/Varje 
gång. Sedan beräknades respektive grupps typvärde, median och medelvärde av svaren på 
alla frågor. 

Intervjuerna analyserades enligt Burnards analysmetod (1991) för öppna 
semistrukturerade intervjuer, med utgångspunkt i transkriptionernas latent content7. 
Metoden består av 14 olika steg och i denna studie användes 10 av dessa (steg 2-5, 7-10 och 
12-13). Först lästes transkriptionerna igenom och kodades manuellt. Teman togs fritt fram 
och en lista över dessa teman sammanställdes. Efter detta kontrollerades de framtagna 
temana mot transkriptionerna och teman som var mycket lika varandra slogs ihop. De 
slutgiltiga temana delades sedan in under huvudteman som fick en färg vardera. Sedan 
lästes varje transkription igenom igen och kodades med färgade markeringspennor för att 
skilja på de olika huvudtemana. När intervjuerna färgkodats klipptes de isär baserat på 
tematillhörighet och arkiverades i olika kuvert enligt huvudtema. 

                                                        
7 Latent content = den underliggande betydelsen i det personer pratar om (Graneheim & 
Lundman, 2004) 
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Tillförlitlighet  

Varje transkription kontrollerades av den författare som inte genomfört transkriberingen. 
Båda författarna rapporterade att transkriptionerna överensstämde väl med inspelningarna 
och inga ändringar gjordes i transkriptionerna. För varje undertema presenterades 
representativa citat från de transkriberade intervjuerna för att säkerställa att all relevant 
data beaktades samt att gränsen mellan temana är tydlig (se Graneheim & Lundman, 2004). 
Bägge författarna kodade samtliga transkriptioner enskilt för att ytterligare säkerställa att 
temana täcker in all data. Den första transkriptionen kodades dock gemensamt för att 
uppnå ett gemensamt förhållningssätt i kodningen samt för att gemensamt generera de 
första temana, vilka sedan sammanställdes i en lista. Den enskilda kodningsprocessen 
utgick sedan från denna lista innehållande framtagna teman med representativa citat. Om 
ett nytt tema hittades i processen lades detta till på listan tillsammans med ett citat från 
transkriptionen. Efter att båda författarna enskilt kodat samtliga transkriptioner jämfördes 
kodningarna och olikheter diskuterades. 

Etiska överväganden 

Deltagarna i studien informerades både skriftligt och muntligt om studiens syfte, 
genomförande, samt att det var frivilligt att delta. Muntligt samtycke till studien lämnades 
innan studiens genomförande. All data har avidentifierats och råmaterialet har enbart 
hanterats av författarna. Alla föräldrar som tillfrågades om att delta i studien hade fått 
inbjudan till föreläsningen, författarna har således inte valt vilka deltagare som fick ta del 
av föreläsningen. 

Resultat 

Resultatet från enkäten till föräldrarna redovisas först och därefter presenteras resultatet 
från intervjuerna.   

Det skedde ett bortfall i enkäten, eftersom en av föräldrarna i studiegruppen inte 
svarade på fråga 4 och 5. Denna förälder uteslöts därför helt i beräkningen av typvärde (TV), 
median (MD) och medelvärde (M) för dessa två frågor. Samtliga föräldrar i kontrollgruppen 
svarade på alla frågor. I bilaga 6 åskådliggörs föräldrarnas individuella svar på alla frågor. 

Resultatet för analyserna av enkäten visade att studiegruppen hade samma eller högre 
typvärde och medianvärde på samtliga frågor utom fråga 5, som hade en omvänd skala där 
ett högt svar innebär låg rapporterad compliance. Studiegruppen hade ett högre typvärde 
på två av frågorna och ett lägre typvärde på fråga 5 jämfört med kontrollgruppen. Gällande 
medianvärdet hade studiegruppen högre värde på fyra av frågorna och ett lägre värde på 
fråga 5. I fråga 5 observerades den största skillnaden mellan studiegruppen (TV = 0; 3; MD 
= 1) och kontrollgruppen (TV = 5; MD = 5) gällande typvärde och medianvärde. Se tabell 2. 
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Tabell 2 Typvärde och medianvärde av föräldrarnas svar i enkäten presenteras på 
gruppnivå. Svaren kan anta värden mellan 0 och 7. Ett högt värde innebär en hög grad av 
rapporterad compliance. Fråga fem har omvänd skala där ett högt svar innebär låg 
rapporterad compliance  

Fråga 
Typvärde 
(studiegrupp) 

Typvärde 
(kontrollgrupp) 

Median 
(studiegrupp) 

Median  
(kontrollgrupp) 

1. Hur ofta högläser 
du för ditt barn? 

7 7 7 7 

2. Hur ofta sitter 
du med när ditt 
barn tittar på 
TV/Ipad och pratar 
om det som barnet 
tittar på? 

5 3 5 3 

3. Hur ofta tar du 
dig medvetet tid till 
träning av ditt 
barns språk? 

7 7 7 6 

4. Hur ofta leker du 
lekar med ditt barn 
som du tror är bra 
för ditt barns 
språk, t.ex. gissa-
lekar där du ber 
barnet gissa vilket 
djur du tänker på? 

7 7 7 6 

5. Hur ofta när ditt 
barn uttalar ett ord 
fel uppmanar du 
ditt barn att uttala 
ordet korrekt? T.ex. 
om ditt barn säger 
“fant”, ber du det 
säga “elefant”. 

0 & 3 5 1 5 

6. Hur ofta när ditt 
barn uttalar ett ord 
fel upprepar du det 
ditt barn sagt men 
uttalar ordet som 
det ska uttalas? 

5 & 7 5 5 5 

7. Hur ofta tänker 
du på att prata högt 
kring det du gör? 
T.ex. “Nu ska 
pappa göra en 
macka. Titta vad 
mycket ost pappa 
fick på mackan!” 

7 7 7 4 

 
Resultatet visade att studiegruppen hade ett högre medelvärde på fyra av frågorna och ett 
lägre medelvärde på en av frågorna. Fråga 1 undersökte hur ofta föräldrarna högläser för 
sina barn och på denna fråga är medelvärdet 6,0 i både studiegruppen och kontrollgruppen. 
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Frågorna 2 och 7 handlade om hur ofta föräldrarna sätter ord på situationen runt barnet. 
Studiegruppens medelvärde (M = 5,7) på fråga 7 var 1,9 enheter större än kontrollgruppens 
medelvärde (M = 3,8). Fråga 3 och 4 innefattade frågor om hur ofta föräldrarna medvetet 
tränar sitt barns språk. På bägge frågorna var studiegruppens medelvärde (M = 6,7; 6) 1 
enhet större än kontrollgruppens medelvärde (M = 5,7; 5). Frågorna 5 och 6 innefattade 
frågor om hur föräldrarna rättar sitt barn då barnet uttalar ord fel. Den största skillnaden 
mellan studie- och kontrollgruppens medelvärden observerades på fråga 5, där 
studiegruppens medelvärde (M = 1,4) var 2,6 enheter mindre än kontrollgruppens 
medelvärde (M = 4). Se figur 2. 

 
 

 
 

 

Figur 2 Medelvärde av föräldrarnas svar i enkäten presenteras på gruppnivå. Ett högt 
värde innebär en hög grad av rapporterad compliance. Fråga fem har omvänd skala där ett 
högt svar innebär låg rapporterad compliance. 

 
Nedan presenteras resultatet från analysen av de transkriberade intervjuerna enligt 
Burnards analysmetod (1991). Analysen resulterade i tre huvudteman och tio underteman. 
Undertemana motsvarar antingen ett råd som getts på både nybesök och föreläsning, 
kvalitetsaspekt i rapporterad compliance eller non-compliance till ett givet råd. 
Kvalitetsaspekter av rapporterad compliance motsvarar alltså inte ett råd som getts på den 
rutinmässiga rådgivningen utan dessa är faktorer som utöver de givna råden ytterligare 
faciliterar barnets språkutveckling.  

Först ges en översikt över de funna över- och undertemana (tabell 3). Sedan 
presenteras resultaten av föräldrarnas svar i intervjuerna i förhållande till dessa teman 
enligt följande: samtal med barnet, högläsning och rätta barnets felaktiga yttranden. Ett 
antal citat från transkriptionerna finns angivna i texten med kursiv stil. 
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Tabell 3 Översikt av de funna huvud- och undertemana i transkriptionerna. Underteman 
som motsvarar ett råd som getts på både nybesök och föreläsning anges med kursiv stil, 
underteman som innebär kvalitetsaspekter av rapporterad compliance anges med * och 
underteman som innebär non-compliance till givna råd anges med ** 

Huvudtema Samtal med 
barnet 

Högläsning Rätta barnets 
felaktiga yttranden 

Underteman Sätta ord på 
situationen 

Läsrutin Spegling 

 
Benämning Fråga kring 

berättelsen* 
Begäran** 

 
Diversitet* Repetitiv högläsning* 

 

  
Turas om att berätta 
kring berättelsen* 

 

  
Kommentera händelser i 
berättelsen * 

 

 
Nedan presenteras resultatet för huvudtemat samtal med barnet uppdelat på följande 
underteman: sätta ord på situationen, benämning och diversitet.  

Föräldrarna i studiegruppen beskrev likartat hur de sätter ord på situationen, men det 
finns variation gällande hur ofta de gör detta. Samtliga föräldrar i studiegruppen beskrev 
att de sätter ord på vad de gör tillsammans med barnet och det som sker i omgivningen. 
Majoriteten av dessa föräldrar berättade att de utförligt beskriver allt som sker: ”då säger 
man väl alltid skorna och dom sätter vi på fötterna och sockarna ska på fötterna [...] man 
beskriver ju nästan de man gör å vart handsken ska på handen” (F2). Majoriteten av dessa 
föräldrar betonade att detta är något de gör i alla situationer: då de tittar på tv, plockar upp 
varor efter handling, vid blöjbyte och så vidare. Det framgår däremot att två av föräldrarna 
i studiegruppen ibland inte sätter ord på situationen. En av dessa föräldrar förefaller inte 
kommunicera med barnet då de tittar på tv tillsammans. Den andre föräldern säger att 
denne ibland gör aktiviteter snabbt för att det ska bli klart och väljer då att inte prata med 
barnet under den situationen. Utifrån föräldrarnas redogörelser finns det finns en relativt 
stor variation gällande dels hur mycket föräldrarna i kontrollgruppen sätter ord på 
situationen och dels på vilket sätt de gör detta. Majoriteten (5 av 6) av föräldrarna i 
kontrollgruppen beskrev att de sätter ord på det som sker runt barnet. Två av dessa 
föräldrar betonade att de sätter ord på det som sker runt barnet i de flesta situationer. En 
förälder beskrev däremot att denne ställer frågor till barnet istället för att själv berätta och 
sätta ord på situationen. Det framgår även att fyra av föräldrarna i kontrollgruppen ibland 
inte sätter ord på situationen, så som vid tv-tittande, uppackning av varor och påklädning: 
”det skulle jag också kunna ta med att hon får ta och packa upp [...] det är svårt ibland att 
komma ihåg att man ska ta med henne i sådana situationer” (N3).  

Föräldrarna i studiegruppen beskrev att de benämner föremål på ett relativt likartat 
sätt. Samtliga föräldrar i studiegruppen berättade att de benämner föremål i gemensamma 
aktiviteter med barnet, till exempel vid handling eller påklädning. Majoriteten av 
föräldrarna (4 av 6) i studiegruppen beskrev att de antingen skapar eller tar vara på delad 
uppmärksamhet med barnet när de benämner föremål: ”när vi går till förskolan att att 
nämen hitta saker som vi stöter på och oftast är de lättast när vi ser något som vi kan 
benämna” (F1). En annan förälder i studiegruppen berättade att denne skapar delad 
uppmärksamhet med sitt barn så här: ”så du måste hitta någonting som hon tycker är 
roligt först och främst och sen hitta den där objekt och sen repetera säga [...] katt eller bok 
eller så” (F4). Resterande två föräldrar i studiegruppen beskrev inte att de benämner i delad 
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uppmärksamhet. Föräldrarna i kontrollgruppen beskrev också benämningssituationer 
likartat. Samtliga föräldrar i denna grupp berättade att de benämner föremål för barnet i 
gemensamma aktiviteter. En av dessa föräldrar uppgav att denne aktivt försöker ta vara på 
delad uppmärksamhet med barnet vid benämning: ”tar han upp någonting eller leker med 
någonting förklarar vi vad det är“ (N5). De resterande fem föräldrarna i kontrollgruppen 
berättade inte att de benämner i delad uppmärksamhet. 

I studiegruppen finns det en relativt stor variation gällande hur föräldrarna beskrev 
diversitet i sina yttranden. En av föräldrarna i studiegruppen beskrev att denne varierar 
språket för att bredda barnets ordförråd. Medan två av föräldrarna i denna grupp beskrev 
att de aktivt använder ett avskalat och enkelt språk med så få ord som möjligt: ”kanske inte 
å så tar vi fleecetröjan de kanske inte säger till honom utan mer enkelt liksom å håller mig 
till tröja och byxor istället för jeans eller t-shirt vi har liksom inte så mycket variationer” 
(F3). De resterande tre föräldrarna nämnde inget om hur de varierar språket. I 
kontrollgruppen finns det också en relativt stor variation gällande på vilket sätt föräldrarna 
varierar språket. En förälder i kontrollgruppen beskrev att denne är medveten om att det är 
bra att variera språket och att det är något som denne medvetet anstränger sig för att göra: 
”och sen kan man ju säga samma sak två gånger men på olika sätt och då kommer de ju 
också lära sig ett till sätt att lära sig säga det på” (N1). En annan förälder i kontrollgruppen 
beskrev att denne använder svåra ord för att få variation på talet. Denna förälder tänker 
däremot inte på att anpassa svårighetsgraden efter barnet utan snarare använder svåra ord 
som denne vet att barnet inte kan. De resterande fyra föräldrarna nämnde inget om hur de 
varierar språket i samtal med barnet.  

Nedan presenteras resultatet för huvudtemat högläsning. Föräldrarnas svar beskrivs 
uppdelat på följande underteman: läsrutin, fråga kring berättelsen, repetitiv högläsning, 
turas om att berätta kring berättelsen och kommentera händelser i berättelsen.   

Läsrutinen beskrevs likartat av föräldrarna i studiegruppen. Samtliga föräldrar i 
studiegruppen berättade att de läser för sina barn och majoriteten gör detta åtminstone 
varje kväll. I kontrollgruppen berättade samtliga föräldrar att de läser för barnet och även i 
denna grupp gör föräldrarna detta åtminstone varje kväll. Dock framkommer det att en av 
dessa föräldrar har en annorlunda läsrutin: ”Jag eller frun läser en bok medans han ligger 
och bläddrar i en annan bok *buller* han tycker de e roligare att bläddra själv och sitta 
och peka på bilder men samtidigt så vill han att vi läser” (N2).  

I studiegruppen beskrev majoriteten (4 av 6) av föräldrarna att de under högläsningen 
ställer frågor till barnet kring berättelsen. Av dessa fyra föräldrar berättade samtliga att de 
ställer labeling questions. En av föräldrarna beskrev att denne utöver detta även ställer 
öppna frågor kring berättelsen: ”broderar utifrån bilderna vad som kanske händer ställa 
följdfrågor vad tror du händer sen och sådana frågor” (F6). I kontrollgruppen beskrev 
fyra föräldrar att de ställer frågor kring berättelsen. Av dessa ställer samtliga labeling 
questions: ”när vi läser så brukar vi alltid fråga vad bilderna är för något hon får förklara 
om det är ballonger eller om det är ett täcke och hon får peka på allt var är täcket [...] och 
ja vi försöker alltid ha lite frågor om boken” (N3). Två av dessa föräldrar ställer utöver 
detta även öppna frågor kring berättelsen. En av föräldrarna i kontrollgruppen ställer också 
direkta frågor till barnet under högläsningen.   

Föräldrarna i studiegruppen beskrev repetitiv högläsning relativt lika. Fyra av 
föräldrarna i denna grupp berättade att de läser samma bok fler gånger, medan resterande 
två föräldrar inte nämnde något om detta. Även i kontrollgruppen beskrev föräldrarna 
repetitiv högläsning likvärdigt. I denna grupp beskrev fyra föräldrar att de läser samma bok 
flera gånger för barnet: ”de små vill de ofta höra samma saga väldigt många gånger, de 
blir liksom ha de fastnat för mamma mu, då blir de alla mamma mu böcker” (N1). 

Det var få föräldrar i studiegruppen som beskrev att de och barnen turas om att 
berätta kring berättelsen. Två föräldrar i denna grupp beskrev att de uppmanar barnet att 
berätta kring berättelsen: ” ibland säger jag nu får du läsa för mig och då läser han ungefär 
samma sak” (F5). I kontrollgruppen beskrev majoriteten (4 av 6) av föräldrarna att de 
uppmanar barnet att berätta delar av boken: ”dels så uppmuntrar jag henne å berätta om 
boken [...] jag ber henne läsa boken för mig och förklara lite grann ur den eller att jag 
läser böcker för henne” (N5).  
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Föräldrarna i studiegruppen beskrev hur de kommenterar händelser i berättelsen på 
ett likartat sätt. Fem föräldrar i studiegruppen berättade att de stannar upp i berättelsen för 
att kommenterar händelser: ”det finns två vägar antingen läser man texten eller så sitter 
man och berättar utifrån bilden och broderar utifrån bilderna” (F6). Tre av dessa föräldrar 
beskrev att de framförallt kommenterar och pratar kring bilderna i böckerna de läser. Det 
var få föräldrar i kontrollgruppen som beskrev att de under högläsning kommenterar 
händelser i berättelsen. I denna grupp uppgav två av föräldrarna att de gör detta och att de 
då främst kommenterar bilderna. 

Nedan presenteras resultatet för huvudtemat rätta barnets felaktiga yttranden. Först 
beskrivs resultatet för undertemat spegling och sedan för undertemat begäran. 

Föräldrarna i studiegruppen beskrev att de rättar sina barns felaktiga yttranden på ett 
likartat sätt. Samtliga föräldrar i studiegruppen beskrev att de använder spegling för att 
rätta sina barns felaktiga yttranden: ”Jag säger på det korrekta sättet och där ser man ju 
att han när man gör det så [...] många gånger provar han en gång till och då ser man ju 
att han korrigerar till och då kommer han närmare rätta uttalet än första gången och då 
ser man ju vikten av att jag bekräftar och säger uttalar ordet rätt” (F6). En av dessa 
föräldrar uppgav däremot att denne ibland väljer att gå vidare utan att rätta barnet. Utifrån 
hur föräldrarna i denna grupp beskrev att de speglar framkom att de oftast inte lägger till 
särskilt mycket semantisk eller syntaktisk information till barnets yttranden, utan de 
upprepar oftast bara det som barnet sagt. Det finns däremot en ganska stor variation mellan 
hur föräldrarna i kontrollgruppen berättade att de speglar sina barns felaktiga yttranden. I 
den här gruppen uppgav två föräldrar att de speglar barnets felaktiga yttranden, varav en 
betonade spegling som viktigt och återkommande i sin kommunikation med barnet. Den 
andra föräldern beskrev att denne antingen speglar, påpekar att barnet sa fel eller begär att 
barnet ska upprepa yttrandet igen. De resterande fyra föräldrarna i kontrollgruppen 
beskrev att de inte speglar barnets felaktiga yttranden. Då dessa föräldrar upprepar det som 
barnet sagt, men på rätt sätt, verkar det genomgående följas av ett påpekande om det rätta 
uttalet eller en begäran till barnet att uttala yttrandet korrekt. De beskrev också att de ibland 
väljer att inte rätta barnet på något sätt utan bara gå vidare.  

Endast i kontrollgruppen beskrev föräldrarna att de använder sig av begäran för att 
rätta barnets felaktiga yttranden. Majoriteten av föräldrarna (5 av 6) i kontrollgruppen lyfte 
fram att de försöker hjälpa till när barnet uttalat ett ord fel genom att påpeka hur ordet ska 
sägas och att därefter uppmana barnet att uttala ordet korrekt: ”om hon inte lyckas med 
dom säger vi säg en gång till vad det var och då säger hon nej” (N3). 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka följder en fördjupad informationsinsats ger 
upphov till gällande föräldrars rapporterade compliance till råd om språkstimulerande 
strategier som ges på rutinmässig rådgivning. Föräldrarna i studiegruppen rapporterade att 
de speglar barnets felaktiga yttranden, medan föräldrarna i kontrollgruppen beskrev att de 
framförallt begär att barnet ska upprepa yttrandet korrekt. Föräldrarna i studiegruppen 
beskrev också att de sätter ord på situationen mera utförligt och i fler situationer jämfört 
med föräldrarna i kontrollgruppen. De två grupperna beskrev högläsning relativt lika, men 
de skilde sig på två aspekter: fler föräldrar i studiegruppen rapporterade att de 
kommenterar händelser i berättelsen, medan fler föräldrar i kontrollgruppen beskrev att de 
uppmanar barnet att berätta kring berättelsen. Utöver detta beskrev fler föräldrar i 
studiegruppen att de benämner föremål i delad uppmärksamhet jämfört med föräldrarna i 
kontrollgruppen. Gällande kvalitetsaspekten diversitet finns det ingen större skillnad 
mellan gruppernas beskrivningar. Det är dock viktigt att notera att detta är resultatet av 
föräldrarnas rapporterade compliance, vilket inte med säkerhet motsvarar föräldrarnas 
verkliga compliance (Horne et al., 2005). Det finns ändå en korrelation mellan rapporterad 
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compliance och observerad compliance (Shi et al., 2010), och på basis av detta kan denna 
studies resultat med försiktighet också jämföras med studier som undersökt patienters 
observerade compliance.   

Det finns åtminstone två faktorer, kunskap hos föräldrarna och tid avsatt på 
rådgivningen, som kan förklara varför föräldrarna i studiegruppen rapporterade att de både 
speglar sina barns felaktiga yttranden och sätter ord på situationen i större utsträckning. 
För det första är det möjligt att föräldrarna i studiegruppen har fått en ökad kunskap om 
språkstörning, samt om språkstimulerande strategier och hur dessa kan appliceras i 
vardagen. Detta är avgörande eftersom att ökad kunskap, om sjukdomstillstånd och 
rekommenderad behandling samt dess positiva effekter, bidrar till en ökad compliance hos 
patienten (Becker & Maiman, 1980: Colodny, 2001; Jin et al., 2008). Föräldrarna i 
studiegruppen fick även praktiska exempel på hur man speglar och sätter ord på 
situationen, vilket ytterligare kan ha ökat deras kunskap om strategierna. För det andra kan 
även för lite tid avsatt på rådgivningen påverka compliance negativt (Jin et al., 2008). 
Eftersom föräldrarna i kontrollgruppen i denna studie fick betydligt kortare rådgivning är 
det möjligt att detta bidragit till deras lägre rapporterade compliance till råden om spegling 
och att sätta ord på situationen. Det är därmed troligt att den fördjupade informationen om 
språkstörning och språkstimulerande strategier i kombination med den förlängda tiden för 
rådgivning som föräldrarna i studiegruppen fick bidrog till en ökad rapporterad compliance 
till dessa råd.  

Dessutom kan möjligen skillnader i föräldrarnas inställning förklara studiegruppens 
ökade rapporterade compliance till råden om spegling och att sätta ord på situationen. 
Studiegruppen valde att delta på den föreläsning som kontrollgruppen tackade nej till, vilket 
kan tyda på att de förstnämnda föräldrarna har en inställning som är mera riktad mot 
aktivitet. Det finns dock två faktorer som talar emot detta. För det första beskrev 
majoriteten av föräldrarna i kontrollgruppen genomgående i intervjuerna att de anstränger 
sig för att träna och stötta barnets språk. Exempelvis beskrev dessa föräldrar att de aktivt 
försöker hjälpa och träna barnet på att uttala ord rätt när de rättar barnets felaktiga 
yttranden genom begäran. Både studie- och kontrollgruppen svarade också förhållandevis 
lika på fråga 3 och 4 i enkäten som undersökte hur ofta de tränar barnets språk. Detta talar 
för att föräldrarna i både studie- och kontrollgruppen aktivt engagerar sig i aktiviteter som 
tränar barnets språk oavsett om de valde att delta på föreläsningen eller inte. Sammantaget 
är alltså den fördjupade informationen i kombination med den förlängda tiden de faktorer 
som bäst kan förklara att studiegruppen rapporterade en högre grad av compliance till 
råden om spegling och sätta ord på situationen. 

Föräldrarna i studiens två grupper beskrev följande aspekter av högläsning likvärdigt: 
läsrutin, ställa frågor kring berättelsen och repetitiv högläsning. Majoriteten av föräldrarna 
i både studie- och kontrollgruppen berättade att de läser för sina barn varje dag. Oavsett 
vilken intervention föräldrarna fått rapporterade såväl föräldrarna i studie- som i 
kontrollgruppen därmed en god compliance till rådet om att läsa för barnet. Dessa resultat 
innebär framförallt två saker, för det första att den fördjupade informationen om 
högläsning som föräldrarna i studiegruppen får under informationsinsatsen inte leder till 
att deras rapporterade compliance till rådet att läsa för barnet ökar ytterligare. För det 
andra att informationsinsatsen inte heller leder till att det uppkommer någon skillnad i 
kvalitet av rapporterad compliance gällande både hur och i vilken utsträckning föräldrarna 
ställer frågor under högläsningen, samt att informationsinsatsen inte heller leder till att 
föräldrarna rapporterar en ökad repetitiv högläsning. Det går inte att avgöra vad detta beror 
på med metoden i denna studie.    

Föräldrarna i studie- och kontrollgruppen skilde sig åt gällande två kvalitetsaspekter 
av högläsning: Fler föräldrar i studiegruppen rapporterade att de kommenterar händelser i 
berättelsen under högläsning, medan fler föräldrar i kontrollgruppen beskrev att de 
uppmanar barnet att berätta delar av berättelsen. Dessa kvalitetsskillnader i rapporterad 
compliance till rådet om högläsning kan relateras till skillnader mellan de två grupperna 
gällande föräldrarnas kommunikationsstil. Majoriteten av föräldrarna i studiegruppen 
beskrev nämligen att samspelet mellan dem och barnen främst består av att de sätter ord 
på situationen och att de då aktivt tar vara på delad uppmärksamhet med barnet. De flesta 
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av föräldrarna i kontrollgruppen beskrev däremot att deras samspel med barnen präglas av 
att de ställer mycket frågor till barnet. Föräldrarna i kontrollgruppen kräver alltså mera av 
barnet i samspelet, eftersom de mycket oftare uppmanar barnet att prata. På basis av 
föräldrarnas rapporter finns det därmed tendenser till att föräldrarna i studiegruppen 
närmar sig en mer responsiv kommunikationsstil jämfört med föräldrarna i 
kontrollgruppen som har en mer styrande kommunikationsstil.  

Föräldrarna i studie- och kontrollgruppen skilde sig även åt gällande hur de beskrev 
kvalitetsaspekten att benämna föremål i delad uppmärksamhet med barnet. Föräldrarna i 
studiegruppen i den här studien betonade i större utsträckning att de benämner föremål i 
delad uppmärksamhet. Även denna kvalitetsskillnad i rapporterad compliance kan 
förklaras av skillnader i kommunikationsstil hos föräldrarna. Eftersom föräldrarna i 
studiegruppen antas ha en mer responsiv kommunikationsstil innebär det att de i större 
utsträckning uppmärksammar och ger gensvar på det som barnet fokuserar på. Vad barnet 
riktar sin uppmärksamhet mot är alltså betydande för vad föräldrarna i studiegruppen 
väljer att benämna. För föräldrarna i kontrollgruppen förefaller det inte vara lika viktigt att 
dela uppmärksamheten med barnet innan de benämner ett föremål, eftersom de ofta fångar 
barnets uppmärksamhet genom att ställa frågor till barnet. En möjlig anledning till att det 
finns en skillnad i rapporterad kommunikationsstil mellan studiens två grupper är att 
föräldrarna i studiegruppen fått information om vad en responsiv kommunikationsstil 
innebär. Under föreläsningen betonas nämligen betydelsen av ett responsivt 
kommunikationssätt upprepade gånger, medan råd om responsivitet inte ges under den 
rutinmässiga rådgivningen på nybesök. Föräldrarna i studiegruppen kan därmed antas ha 
en större kunskap om betydelsen av responsivitet, vilket kan leda till skillnaderna i 
rapporterad kommunikationsstil.  

Det är endast en förälder i studiegruppen och en förälder i kontrollgruppen som 
rapporterade att de använder ett varierat språk i samtal med barnet. Det är däremot bara 
föräldrarna i studiegruppen som explicit fått råd gällande diversitet. Under föreläsningen 
får nämligen föräldrarna kort information om betydelsen av att använda ett varierat språk 
i samtal med barnet. Vi ser alltså en relativt låg grad av rapporterad compliance till rådet 
om diversitet i studiegruppen. Den fördjupade informationsinsatsen förefaller därmed inte 
leda till en ökad diversitet i föräldrarnas språk i samtal med barnet. En möjlig förklaring till 
detta är att den information som föräldrarna får under den fördjupade 
informationsinsatsen inte är tillräcklig för att öka föräldrarnas kunskap om varför diversitet 
gynnar barnets språk.  

Sammanfattningsvis tyder resultatet på att det finns tendenser till att den fördjupade 
informationsinsatsen ökar föräldrars rapporterade compliance till råd om spegling och att 
sätta ord på situationen, samt att den leder till kvalitetsskillnader i rapporterad compliance 
gällande råden högläsning och benämning. Utifrån föräldrarnas rapporter verkar denna 
fördjupade informationsinsats även påverka föräldrarnas kommunikationsstil i samspel 
med barnet. 

Metoddiskussion 

Att studera föräldrars compliance till givna råd genom självrapportering är komplicerat 
eftersom det inte med säkerhet går att veta om föräldrarnas rapporterade compliance 
motsvarar deras verkliga compliance. Personer tenderar nämligen att överestimera sin 
compliance (Adams, Soumerai, Lomas, & Ross-Degnan, 1999; Horne et al., 2005; 
Rauscher, Formanek, Popp, & Zwick, 1993). Detta kan bero på att personer tenderar att 
uppge en högre grad av compliance när de är medvetna om vad som undersöks, eftersom 
de vill vara ”duktiga” (Horne et al., 2005). I denna studie fick deltagarna därför inte veta att 
det var specifikt deras compliance till givna råd som undersöktes utan de informerades 
endast om att det var effekten av rådgivningen i vardagen som undersöktes. 

I den här studien har rapporterad compliance mätts genom semistrukturerade 
intervjuer och en enkät. Intervjuer är en vanlig datainsamlingsmetod i kvalitativa studier 
eftersom forskaren kommer nära datan, men denna närhet ökar risken för att forskaren 
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påverkar både de svar som ges av deltagarna och kodningen av den slutgiltiga intervjun 
(Pring, 2005). Ett öppet förhållningssätt till det insamlade materialet har därför präglat 
denna studie, både under genomförandet av intervjuerna och under kodningen. 

I denna studie ges citat från intervjuerna som definition på varje funnet tema, det är 
därför viktigt att citaten återges precis som de yttrats av föräldrarna och att de inte är tagna 
ur sitt sammanhang. När dessa citat valdes ut så läste författarna därför igenom de aktuella 
transkriptionerna igen och diskuterade citaten noggrant för att säkerställa att bägge 
författarna uppfattat det som föräldern hade sagt på samma sätt. Även om denna process 
anses ha lett till korrekt återgivna citat kunde tillförlitligheten förbättrats ytterligare genom 
att föräldrarna själva läst igenom transkriptionerna och granskat citaten.    

För kvalitativa studier är det vanligt med ett mindre urval av deltagare och det är 
därför viktigt att påpeka att enskilda deltagare påverkar resultatet i en stor utsträckning. 
Värt att notera är också att tidigare studier har undersökt föräldrars compliance till råd om 
språkstimulerande strategier efter flera utbildningstillfällen. Denna studie undersökte hur 
rapporterad compliance påverkas av endast ett utbildningstillfälle, utöver den korta 
rutinmässiga rådgivning som sker under nybesöket. Denna studie undersökte inte heller 
egenskaper hos föräldrarna som kan ha påverkat rapporterad compliance gällande 
språkstimulerande strategier, till exempel skillnader i kultur och språkstörning hos 
föräldrarna själva. Dessa faktorer behöver tas i beaktande när studiens resultat jämförs med 
andra studier. Resultatet bör därför tolkas med försiktighet och ses mer som tendens till 
skillnader i rapporterad compliance än som direkt generaliserbara resultat för gruppen 
föräldrar till barn med språkstörning. 

Slutsatser och kliniska implikationer 

Utifrån resultatet i denna studie drar vi slutsatsen att denna fördjupade informations-
insats kan ge en positiv effekt på föräldrars rapporterade compliance till råd om 
språkstimulerande strategier. Informationsinsatsen påverkar dock de olika 
språkstimulerande strategierna olika mycket i sin användning. Det är framförallt 
rapporterad compliance till råden spegling och att sätta ord på situationen som ökar. 
Informationsinsatsen verkar även ha positiv inverkan på hur föräldrarna beskriver sin 
kommunikationsstil i samspel med barnet. I likhet med tidigare forskning (Becker & 
Maiman, 1980; Colodny, 2001; Jin et al., 2008) konstaterar vi också att ökad kunskap hos 
föräldrarna och mer tid avsatt till rådgivning kan bidra till att öka compliance till givna 
rekommendationer. Eftersom det har visats att personer har en tendens att överskatta sin 
compliance vid självrapportering (Horne et al., 2005), kan föräldrarnas verkliga 
compliance vara något lägre än deras rapporterade compliance.  

Informationsinsatsen verkar vara en betydelsefull del av interventionen för barn med 
språkstörning på NUS. Föreläsningen innebär att föräldrarna får möjlighet till en längre 
och fördjupad rådgivning som annars är svår att uppnå på ett nybesök. En betydelsefull 
aspekt av rådgivningen som ges under nybesök är däremot att föräldrarna får individuella 
råd av barnlogopederna. Det är alltså viktigt att föräldrar också i fortsättningen erbjuds en 
kombination av rådgivning på både nybesök och föreläsning. Eftersom att endast en del av 
de föräldrar som kommer på nybesök med sina barn väljer att delta på föreläsningen, vore 
det ändå värdefullt att förbättra den rutinmässiga rådgivningen. Föräldrars rapporterade 
compliance till råd om spegling och att sätta ord på situationen förefaller öka när 
föräldrarna får fördjupad information om strategierna samt när mera tid är avsatt på 
rådgivningen. En förlängd rutinmässig rådgivning med mera fördjupad information kan 
därmed möjligen förbättra föräldrarnas compliance till de råd som ges på nybesöket. 
Bristande resurser inom vården är dock en försvårande omständighet i en eventuell 
utökning av den rutinmässiga rådgivningen. Förslagsvis kan barnlogopederna därför 
prioritera vilka råd som föräldrarna får fördjupad och förlängd information om. Detta 
eftersom de olika råden verkar påverkas olika mycket i sin användning av fördjupad och 
förlängd information. Barnlogopederna kan med fördel ge föräldrar mera information om 
strategierna spegling och att sätta ord på situationen. Fördjupad och förlängd information 
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om högläsning verkar däremot inte öka föräldrars rapporterade compliance till att läsa för 
barnet. Det förefaller därmed inte vara nödvändigt att barnlogopederna avsätter mera tid 
än vad de gör i nuläget för att ge råd om högläsning på den rutinmässiga rådgivningen.  

Förslag till framtida forskning 

För kommande studier vore det av intresse att undersöka rapporterad compliance hos 
samma föräldrar både före och efter den fördjupade informationsinsatsen för att på så sätt 
kunna undersöka skillnader på individnivå. Med tanke på de noterade skillnaderna i 
kommunikationsstil mellan studie- och kontrollgruppen kunde en observationsstudie 
genomföras för att undersöka dessa skillnader närmare. Utöver detta är det även av intresse 
att kontrollera för faktorer hos föräldrarna som kan påverka hur de samspelar och 
kommunicerar med barnet, till exempel kulturtillhörighet och språkstörning hos 
föräldrarna själva. Ytterligare en faktor som vore intressant att undersöka i kommande 
studier är vilken effekt interventionen har på barnets språkutveckling. Förslagsvis skulle 
barns inlärning av målord fungera väl som mått på vilken effekt interventionen har på 
barnets språk. Detta eftersom majoriteten av de språkstimulerande strategierna som 
undersöktes i denna studie gynnar ordtillägnande hos barnet. Slutligen vore det av stort 
värde med fler studier som undersöker föräldrars compliance till råd om språkstimulerande 
strategier eftersom studier inom området är både sällsynta och nödvändiga. 
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Bilagor  

Bilaga 1. Föreläsningen Språkstimulerande förhållningssätt – Att stötta barnet i 
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Bilaga 2. Skriftlig inbjudan till studiegruppen 
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Bilaga 3. Skriftlig inbjudan till kontrollgruppen. 
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Bilaga 4. Enkäten med skalfrågor till föräldrarna. 

  Kod:______ 

Enkät      
  
Språkstimulerande förhållningssätt hos föräldrar 
Enkäten består av sju frågor som behandlar olika aspekter av språkstimulerande 
förhållningssätt. Utgå ifrån vad som gäller för dig, det finns inget facit. Om du inte vill 
eller kan svara på någon fråga lämnar du frågan obesvarad.  
 
Ringa in det alternativ som passar bäst in på dig. 
 

 

Fråga 1 av 7:  
Hur ofta högläser du för ditt barn? 
 
Varje dag  Nästan varje dag        Någon dag i veckan      När jag hinner        Aldrig 

 

Fråga 2 av 7: 
Hur ofta sitter du med när ditt barn tittar på TV/Ipad och pratar om det som barnet tittar 
på? 
 
Varje dag  Nästan varje dag        Någon dag i veckan      När jag hinner        Aldrig 
 
Fråga 3 av 7: 
Hur ofta tar du dig medvetet tid till träning av ditt barns språk? 

 

Varje dag  Nästan varje dag        Någon dag i veckan      När jag hinner        Aldrig 
 
Fråga 4 av 7: 
Hur ofta leker du lekar med ditt barn som du tror är bra för ditt barns språk, t.ex. gissa-
lekar där du ber barnet gissa vilket djur du tänker på? 

 
Varje dag  Nästan varje dag        Någon dag i veckan      När jag hinner         Aldrig 
 
Fråga 5 av 7:  
Hur ofta när ditt barn uttalar ett ord fel uppmanar du ditt barn att uttala ordet korrekt? 
T.ex. om ditt barn säger “fant”, ber du det säga “elefant”. 

 
Varje gång  Nästan varje gång        Ibland     Någon enstaka gång    Aldrig 

 
Fråga 6 av 7: 
Hur ofta när ditt barn uttalar ett ord fel upprepar du det ditt barn sagt men uttalar ordet 
som det ska uttalas?  

 

Varje gång  Nästan varje gång        Ibland      Någon enstaka gång       Aldrig 
 
Fråga 7 av 7: 
Hur ofta tänker du på att prata högt kring det du gör? T.ex. “Nu ska pappa göra en macka. 
Titta vad mycket ost pappa fick på mackan!” 

 

Varje dag      Nästan varje dag        Någon dag i veckan     När jag hinner        Aldrig 
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Bilaga 5. Frågeguide 

 
INLEDNING 
- “Intervjun består av några öppna frågor om språkstimulerande förhållningssätt, som du 
får svara fritt på. Reflektera gärna och ge utförliga svar. Det finns inga rätt eller fel svar 
och inget facit, utgå från dig själv och hur det fungerar hemma hos er. Efter intervjun får 
du fylla i en enkät med korta frågor. Intervjun och enkäten kommer sammanlagt att ta ca 
45 min att genomföra. Det är inga komplicerade saker vi är ute efter, utan det handlar om 
saker som man naturligt gör i samspelet med barn.” 
 
- “Har du några frågor innan vi börjar?” 
 
FRÅGOR 
1. “Vad gör du som du tycker är viktigt för att hjälpa ditt barn utveckla sitt språk?”  
 > “Gör du ytterligare nåt som du tycker är bra för ditt barns språk? 
 
2. “Man kan använda många vardagssituationer för att hjälpa barnet i språkutvecklingen. 
Om vi till exempel tänker oss att du och ditt barn ska handla mat tillsammans. Vad gör du 
för att hjälpa ditt barn i sin språkutveckling i den här situationen?” 
 > “Är det något (ytterligare) du gör som du tror är bra för 
     ditt barns språkutveckling i den här situationen?”  
 > “Och hur ser det då ut när ni kommer hem från affären? Vad gör du i den   
     situationen som du tror är bra för ditt barns språk?”  

 

3. “En annan ofta förekommande vardagssituation är påklädning i hallen innan man ska 
iväg någonstans. Den här situationen kan man ju också använda på ett sätt som är bra för 
barnets språk. Berätta hur påklädningen ser ut hemma hos er?” 
 > “Gör du något (ytterligare) som du tror är bra för ditt barns språk i  
      den här situationen?” 
 

4. “Kommer du på några fler exempel på någon annan vardagssituation då du gör något 
som är bra för ditt barns språk?” 
 > Ev. följdfråga: okej, berätta mer om hur den situationen ser ut? 

 
5. “Ibland kan man skapa en situation för att få möjlighet att träna barnets språk utan att 
barnet uppfattar det som träning. Kan du beskriva en situation då du har “lurat” barnet till 
språklig träning?”  
 > “Kan du beskriva ytterligare någon situation där du hjälper barnet 
     träna sitt språk?”  
 

6. “Beskriv en gemensam lek som du och ditt barn brukar leka, som du tror hjälper ditt 
barn i sin språkutveckling.”  
 > “Kan du berätta mer om sådant du gör i lek tillsammans med ditt barn  
     som du tror är bra för barnets språk?”  
 

7. “Hur gör du för att hjälpa ditt barn att lära sig nya ord?”  
 > “Gör du något (ytterligare) för att hjälpa ditt barn att lära sig nya ord?”  

 

8. > “Ditt barn har lärt sig ett nytt ord som det inte har kunnat innan, men uttalar ordet 
fel. Vilken respons ger du ditt barn då?” 
 
9. “Vad gör du för att hjälpa ditt barn att uttala ord rätt?”  
 > “Gör du något (ytterligare) för att hjälpa ditt barn att uttala ord rätt?   
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10. “Ibland kan det vara svårt för ett barn att förstå begrepp som stor och liten, då kan 
man behöva hjälpa barnet att förstå detta. Hur gör du i en sådan situation för att förklara 
för ditt barn vad ordet stor betyder?”  
 > “Är det något mer du gör för att förklara vad nya ord betyder?”  
 

11. “Tv och Ipad kan fungera som barnvakter i situationer då man behöver en stund med 
händerna fria. Men tv och Ipad kan också användas för att hjälpa barnet i 
språkutvecklingen. På vilket sätt använder ditt barn tv och Ipad?” 
 > “Hur brukar situationer då ditt barn sitter framför tv eller  
     Ipaden se ut?”  
 

12. “Brukar du läsa för ditt barn?” 
 > “Berätta hur läsningen ser ut hemma hos er?”  
  > “Är det något du gör då du läser med ditt barn som  
     du tycker är bra för ditt barns språk?”  

 

13. “Ibland kan barn bli frustrerade när man inte förstår vad de säger. I en situation då du 
inte förstår vad ditt barn säger och ditt barn blir frustrerat, vad gör du då?” 
 
14. “Hur anpassar du ditt språk när du pratar med ditt barn?”  
 > “På vilket sätt anpassar du ditt språk för att ditt barn ska förstå dig så  
     bra som möjligt?”  
 

15. “Ibland förstår inte barn vad vi menar med det vi säger. I en situation då ditt barn inte 
riktigt förstår vad du menar, hur gör du då?”  
 > “Brukar du förtydliga det du säger på något annat sätt?”  

 

AVSLUTNING 
- “Är det något du vill kommentera eller lägga till?” 
 
- “Stort tack för att du ställde upp!” 
 
- “ Nu ska du få enkäten att fylla i.” 
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Bilaga 6. Deltagarnas svar på enkäten. 

 
 

 


