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Sammanfattning  

Bakgrund. Återberättandetest ger en bild av högre språkliga förmågor och används idag för 
alla åldrar vid språkliga bedömningar. Ett test som används i klinisk logopedisk verksamhet 
idag är återgivningsprovet Luftballongen som är en del av testmaterialet UMESOL. Testet är 
framtaget för lågstadieelever i årskurs 2 och 3 men används även inom klinisk logopedisk 
praxis för ungdomar och vuxna.  

Syfte. Denna studies syfte var att utvärdera återgivningsprovet Luftballongens användning 
för ungdomar och vuxna i åldrarna 15 – 25 år i logopedisk klinisk verksamhet.  

Metod. Resultat på återgivningsprovet Luftballongen för 49 deltagare i åldrarna 15-25 år 
samlades in. Vidare undersöktes deltagarnas subjektiva upplevelser av testmaterialet genom 
utvärderingsfrågor. Dessutom undersöktes fyra yrkesverksamma logopeders användande och 
uppfattning av återgivningsprovet Luftballongen.  

Resultat. På testet kunde max 26 poäng erhållas. Deltagarnas resultat visade på Mdn= 17 
poäng för eleverna i åk 9, Mdn= 19,5  poäng för gymnasieeleverna samt Mdn= 17,5 poäng för 
vuxna i åldrarna 19-25 år. Deltagarna upplevde att berättelsen passar barn men inte att 
berättelsens innehåll är för barnsligt. Deltagarna och de yrkesverksamma logopederna ansåg 
att testet är lämpligt för högre åldrar än det är utprovat för. Men det finns en osäkerhet bland 
logopederna kring hur testresultaten ska tolkas. Utifrån testet görs kvalitativa bedömningar 
kring flera språkliga förmågor.  

Slutsatser. Återgivningsprovet Luftballongen är utifrån deltagarnas resultat och 
logopedernas utvärdering lämpligt att använda på ungdomar och vuxna i åldrarna 15-25 år. 
Denna studie ger preliminära referensdata som kan användas i logopedisk klinisk 
verksamhet vid språkliga bedömningar för ungdomar och vuxna i åldrarna 15-25 år.  

Nyckelord: Återgivningsprov, ungdomar och vuxna, utvärdering, Luftballongen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

	  
	  

Abstract 

Background. Story-retelling tests give information about higher language abilities and are 
currently used for all ages in language assessments. One story-retelling test that is used in 
clinical speech-language pathology is Luftballongen (The Hot Air Balloon) which is a part of 
the test material UMESOL. The test is designed for students in primary school grades 2 and 3 
but is also used in clinical speech-language pathology practice for adolescents and adults. 

Aim. This study aimed to evaluate the story-retelling test Luftballongen for adolescents and 
adults aged 15 -25 yrs. 

Method. Results for the story-retelling test Luftballongen for 49 participants were collected. 
Furthermore the participants’ subjective experiences of the test material were examined as 
well as professional speech-language pathologists use and opinions of the story-retelling test 
Luftballongen.   

Results. The maximum score of the test was 26 points. The participants’ results showed the 
Mdn=17 points for students in grade 9, Mdn=19,5 points for high school students and 
Mdn=17,5 points for adults aged 19 – 25 yrs. The participants felt that the story was suitable 
for children but also that the story's content was not too childish. The participants and the 
professional speech-language pathologists considered that the test was suitable for older ages 
than those it was designed for. But there was uncertainty among speech-language pathologist 
about how the test results should be interpreted. Clinically qualitative assessments of several 
language abilities are made on the basis of the test. 

Conclusions. The results indicate that the story-retelling test Luftballongen is a suitable test 
to use for adolescents and adults aged 15- 25 yrs. This study provides preliminary reference 
data that can be used in clinical practice in speech pathologists’ language assessments for 
adolescents and adults aged 15-25 years old. 

Keywords: Story-Retelling, adolescents and adults, assessment, Luftballongen. 
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Inledning 

I logopedisk klinisk verksamhet används ofta återberättandetest som en del i 
bedömningen av språkliga förmågor hos barn, ungdomar och vuxna. Att testa 
återberättandeförmågan ger information om flera språkliga förmågor. De flesta studier 
som tittat på berättandeförmåga är gjorda på barn och vuxna, däremot är ungdomars 
berättande inte lika dokumenterat (Wetherell, Botting & Conti-Ramsden, 2007). Det finns 
få normerade återberättandetest men ett test som används i klinisk logopedisk 
verksamhet idag är återgivningsprovet Luftballongen (Hildén, 2005). Då Luftballongen är 
ett äldre återberättandetest så används termen återgivningsprov för just detta test. I 
denna studie används därför termen återgivningsprov endast i samband med 
Luftballongen. Luftballongen är en del av testmaterialet UMESOL och är avsett att 
användas för elever i årskurs 2 och 3 samt i högre klasser för elever med stora svårigheter 
(Taube, Tornéus, & Lundberg, 1984). Testet används idag för både ungdomar och vuxna 
men det saknas data och normer för hur dessa åldrar presterar på testet. Denna studies 
syfte var därför att utvärdera användandet av återgivningsprovet Luftballongen för 
ungdomar och vuxna i klinisk logopedisk verksamhet.  

Bakgrund	  
 
Berättandeförmåga   

Att skapa egna berättelser eller att återge berättelser är effektiva sätt att undersöka 
berättandeförmågan (Meritt & Liles, 1989). Berättandeförmågan ger en bild av högre 
språkliga förmågor och kognitiva färdigheter som krävs för att berätta en strukturerad 
sammanhållen text där budskapet framgår (Paul & Smith, 1993). Ett ord som ofta 
förekommer i studier som undersökt berättande och återberättande är ordet narrativa 
vilket definieras i Nationalencyklopedin som berättande.  
          Förmågan att förstå och producera berättelser utvecklas genom exponering för och 
användande av berättelsestruktur (Catts & Kamhi, 2012). Att läsa berättelser har stor 
påverkan på ett barns berättandeförmåga och är därmed viktigt i den språkliga 
utvecklingen (Marjanovic-Umec, Fekonja-Peklaj & Podlesek, 2012). Kunskap om 
berättelsestruktur påverkar troligen både förståelsen och produktionen av berättelser 
(Cain, 2003). Tester som undersöker återberättandeförmågan är användbara för språkliga 
bedömningar eftersom de direkt kopplar ihop hörförståelse och egen produktion av 
berättelser (Hirai & Koizumi, 2009). 
          För att ta in och bearbeta auditiv information krävs god minneskapacitet. Ett 
effektivt sätt att hålla kvar informationen i arbetsminnet är att koda den fonologiskt. Det 
så kallade fonologiska korttidsminnet hjälper till att bearbeta de auditivt presenterade 
ljudsegment vi hör. Nedsatt fonologiskt korttidsminne kan bland annat ses hos personer 
med dyslexi och kan leda till svårigheter att bearbeta och förstå långa och komplicerade 
meningar (Høien & Lundberg, 2009). Språkstörning kan också leda till svårigheter att 
bearbeta information snabbt vilket gör det svårt att förstå långa sekvenser av information 
(Bishop, 1997). 
          För berättande måste händelser sekvenseras upp och en sammanhållen text skapas 
av tydliga språkliga markörer. Tankar och ideér måste förmedlas utan extralingvistiskt 
stöd och det måste finnas en förståelse för relationer och orsakseffekter. Berättandet 
måste också struktureras upp enligt en röd tråd så att lyssnaren kan förstå (Paul & Smith, 
1993). För att rätt budskap i berättandet ska framgå måste rätt ord plockas fram, böjas rätt 
och placeras i korrekt grammatisk följd (Bishop, 1997). Att bedöma berättarförmågan med 
ett återberättandetest ger information om just dessa komplexa språkliga förmågor (Paul & 
Smith, 1993). 
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Berättandeförmågans betydelse i skola och vardag 

Berättandeförmågan varierar genom livet beroende på utveckling av individuella och 
interaktiva aspekter som minne, kunskap, motivation, processande av egenskaper, sociala 
samarbeten och delad kognitiv belastning (Dixon & Gould, 1996).  
         Mycket av det material som lärs ut till elever i skolan idag ges muntligt samtidigt som 
eleverna också muntligt ska redogöra för vad de lärt sig (Bashir & Scavuzzo, 1992). I 
läroplanen (2011) för årskurs 7-9 står det bland annat att eleverna skall kunna genomföra 
muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Vidare skall 
eleverna kunna anpassa sitt språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.	  
Trots detta har få studier tittat på ungdomars förmåga att verbalt återge muntlig 
information från en vanlig lektion (Ward-Lonergan, Liles & Anderson, 1999). När elever 
får återberätta texter ökar deras förståelse av innehållet. Återberättande är också en bra 
metod för att utveckla förmågan att sammanfatta en text. De som har svårt att återberätta 
upplever det ofta nästan omöjligt att sammanfatta (Moss, 2004). Resultaten på studien av 
Ward-Lonergan et al. (1999) visar att ungdomar med språkliga inlärningssvårigheter hade 
svårare att förstå, bearbeta och verbalt återge delar av en lektion jämfört med jämnåriga 
med normal språkutveckling. Wetherell et al. (2007) såg i sin studie att ungdomarna med 
språkstörningar bland annat producerade fler lexikala fel, fler utelämnanden av subjekt, 
fler fel angående tempus samt fler inkorrekta användanden av morfem vid 
berättelseuppgifter jämfört med jämnåriga med normal språkutveckling. Ungdomarna 
med språkstörning hade svårare att berätta utifrån ett ämne där innehållet var begränsat. 
Däremot sågs ingen skillnad i produktionen av narrativornas längd. Ungdomarna kan 
eventuellt på grund av sin erfarenhet och högre ålder ha lärt sig att kompensera för sina 
språkliga svårigheter genom att använda sig av fler ord. Detta kan då maskera svårigheter 
som kan påverka skolgången. 
          Att återberätta det man sett, upplevt eller hört är en nödvändig förmåga i det dagliga 
livet (Schneider & Dubé, 2005). Att berätta något innebär att verbalt konstruera 
narrativor för presentation av en händelse eller en aktivitet som tidigare upplevts. Att 
återberätta innebär däremot användande av narrativor som tidigare presenterats genom 
att man läst eller hört någon annan berätta. Dessa två förmågor är på många sätt lika 
eftersom de båda kräver högre kognitiva processer och målet med dem är att producera 
narrativor (Dixon & Gould, 1996).  

Berättelsens grammatik 

Berättelsens grammatik är den speciella hierarkiska struktur som en berättelse oftast är 
uppbyggd av. Den förklarar de underliggande strukturerna som finns i de flesta berättelser 
(Cain, 1996). Berättelsens grammatik består av två delar, strukturella mönster som 
beskriver innehållet och organisationen i en berättelse och berättelsens delar eller element 
som är kategorier av information som finns i en speciell ordning i berättelsen (Schneider 
& Dubé, 2005). En berättelse börjar oftast med en inledning bestående av en orientering 
om tid och plats. Den innehåller oftast ett problem eller en komplikation som sedan får 
upplösning och ett avslut. Strukturen kan delas upp i högre och lägre nivåer där de högre 
nivåerna är berättelsens huvuddelar och de lägre nivåerna är perifera element och detaljer 
som inte för berättelsen framåt. Studier har visat att man lättare minns de högre nivåerna 
i en berättelse men att detta fenomen inte är lika vanligt bland personer med 
lässvårigheter. Detta skulle kunna tyda på att de har svårt att urskilja vad som är 
väsentligt i en berättelse och inte (Cain, 1996). 
          Adams, Malcolm, Smith, Nyquist och Perlmutter (1997) såg i sin studie att yngre 
vuxna (18-21 år) återgav innehållet i berättelsen mer ordagrant än äldre vuxna (64-77 år) 
då de ombads att återberätta en berättelse så likt originalet som möjligt. Ålder och 
erfarenheter ökar inte bara förmågan att fokusera på de viktiga delarna i en berättelse 
utan också att binda ihop de djupare delarna till en kortfattad och tydlig helhet. 
          Curran, Kintsch och Hedberg (1996) såg att både ungdomar med normal och svag 
läsförmåga återgav mer av de viktigare delarna i en berättelse. Båda grupperna använde 
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liknande struktur vid bearbetning men man kunde se att ungdomarna med normal 
läsutveckling mer effektivt kunde fokusera på de viktiga delarna i de mer komplexa 
berättelserna. Svaga läsare återberättar mindre delar än jämnåriga med normal 
läsutveckling men däremot följer deras berättande ändå den schematiska 
berättelsestrukturen. Både deltagarna med normal och svag läsförmåga använde sina 
kunskaper om berättelsestruktur för förståelse och produktion av mer komplexa 
narrativor. Berättelser som innehåller kända situationer tillåter också att man använder 
sina egna personliga erfarenheter för att tolka mål, personlighet och motiv hos karaktärer i 
berättelsen (Curran, Kintsch & Hedberg, 1996).  

Faktorer som kan påverka testresultatet  

Flera studier har tittat på berättande men då det finns olika sätt att undersöka detta på är 
det svårt att ta fram data för hur olika åldrar presterar. Hur berättelsen presenteras vid 
återberättandetest kan påverka resultatet (Schneider & Dubé, 2005). Berättelsen kan 
exempelvis presenteras med auditiv input, alltså lyssning utan att titta på bilder, eller med 
både auditiv och visuell input, att lyssna och samtidigt titta på bilder (Gazella & Stockman, 
2003). Gemensamt för de olika metoderna att mäta återberättandeförmågan är att de alla 
kräver att berättaren måste ta reda på vad som ska berättas för lyssnaren, hålla reda på 
vad som redan sagts och vad som vidare ska sägas samt ha kunskaper om berättelsers 
uppbyggnad för att kunna konstruera en egen berättelse. 
          Återberättande av en tidigare presenterad berättelse kräver inte helt egen 
formulering av berättelsens delar då man kan ta hjälp av det man tidigare hört (Schneider 
& Dubé, 2005). I de fall då berättelsen är för lång för att minnas och återge ordagrant, 
krävs användande av eget ordförråd och grammatiska kunskaper (Gazella & Stockman, 
2003). 
	  	  	  	        Att återberätta för en lyssnare som har kunskap om modellsagan kan påverka hur 
återberättandet ser ut.  Man tenderar att återberätta längre och mer sammanhållet när 
lyssnaren inte delar kunskap om modellsagan, alltså inte hört sagan innan. Om lyssnaren 
däremot känner till innehållet i sagan blir situationen mer ett minnestest, att upprepa 
exakt de orden uppläsaren sade, istället för att återberätta informationen så att lyssnaren 
verkligen förstår budskapet och hänger med i berättelsen (Hughes, McGillivray & 
Schmidek 1997). 
          Kompletterande frågor används för ytterligare observationer vid återberättandetest. 
Direkta frågor kring berättelsen ger möjlighet till observationer om språkförståelse, 
grammatiska och semantiska kunskaper, kommunikativa interaktioner och pragmatiska 
förmågor. Frågorna kan även påverka antalet delar av berättelsen som framkallas. Detta 
beskrivs säga mer om berättelseförståelsen än återberättade narrativor. De 
kompletterande frågorna ger däremot en tydligare bild av vad lyssnaren faktiskt vill höra. 
Att fritt återberätta kräver mer uppmärksamhet kring vad narrativorna måste innehålla 
för att uppfylla lyssnarens behov och förståelse (Gazella & Stockman, 2003). Meritt och 
Liles (1989) såg att återberättandeuppgifter med fördel kan kombineras med 
hörförståelsetest för att få en bättre bild av inom vilka områden eventuella svårigheter 
finns. 
          Längre berättelser ställer högre krav på minnet eftersom en större mängd 
information måste bearbetas (Hirai & Koizumi, 2009). Berättelsens komplexitet kan också 
påverka minnet och även hur återberättandet ser ut (Martens, Araya, Wilson & Jin, 2007). 
Längre och mer komplexa berättelser påverkar troligen resultaten på återberättandetest 
eftersom mer och svårare information måste hållas i minnet och bearbetas (Schneider & 
Dubé, 2005). Om berättelsen däremot innehåller en mer känd och traditionell 
berättelsestruktur kan detta påverka återberättandet positivt (Martens et al., 2007). I 
Hirai och Koizumis studie (2009) ansåg deltagarna att strukturen av innehållet i en 
kortare text var enklare och därmed lättare att minnas. Prestationer på återberättandetest 
kan bli mer tillförlitliga om man väljer att använda olika texter med olika längd (Hirai & 
Koizumi, 2009). 
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          En faktor som kan påverka minnesförmågan är stressfaktorn. Kirschbaum, Wolf, 
May, Wippich och Hellhammer (1996) såg i sin studie att det verbala arbetsminnet kan 
påverkas negativt vid minnesuppgifter då man får ett stresspåslag så som exempelvis 
nervositet.  

Fördelar med återberättandetest 

Fördelar med återberättandetest i jämförelse med analyser av spontantal är att de går 
fortare att genomföra och bedöma samt att de har tydligare gränser och innehåller en 
känd kontext vilket gör det lättare att tolka och bedöma berättandet (Gazella & Stockman, 
2003). På återberättandetest med direkt återgivning kan kliniska logopeder kontrollera 
faktorer som längden på berättelsen, innehållet, grammatisk komplexitet och hur 
berättelsen tas in. Detta är inte möjligt för uppgifter där man fritt ska generera egna 
berättelser (Schneider & Dubé, 2005). Ett längre berättande kan underlätta en mer 
komplett bedömning inkluderat grammatisk användning, syntax och sammanhang 
(Meritt & Liles, 1989). Wetherell et al. (2007) såg även i sin studie att den styrda 
berättelseuppgiften genererade längre narrativor, större mängd olika ord samt mer 
komplexa meningar än den mer spontana uppgiften.  

Anpassning till utvecklingsnivå 

Det är viktigt att anpassa återberättandetest till utvecklingsnivå. Olika återberättandetest 
lämpar sig olika bra för användande på olika åldersgrupper. Att testa återberättande med 
eller utan bildstöd efter att berättelsen presenterats auditivt är en bra metod att undersöka 
högre språkliga förmågor hos högstadieelever. Gymnasieelevers återberättandeförmåga 
bör testas utan bildstöd (Hughes et al., 1997). De flesta studier där man undersökt 
narrativor är gjorda på barn upp till 12 år och vuxna. Däremot är ungdomars narrativor 
inte lika dokumenterade (Wetherell et al., 2007). Eftersom få studier undersökt 
ungdomars narrativor är det svårt att fullt redogöra för hur dessa ser ut (McKeough & 
Genereux, 2003). Att ha normer att utgå ifrån både i screeningsyfte och i språkliga 
bedömningar skulle hjälpa logopeder att göra mer överrensstämmande bedömningar 
(Meritt & Liles, 1989). 

Återberättandetest som används i klinisk logopedisk verksamhet 

I Sverige idag finns få test som mäter återberättandeförmågan. Tre test som används inom 
klinisk logopedisk verksamhet är bland andra återgivningsprovet Luftballongen (Taube et 
al., 1984), Bussagan (Touminen-Eriksson & Svensson, 2002) och Grodor och 
sköldpaddor (Glavhammar & Fältman, 2006). Samtliga test är utformade för lägre åldrar. 
Testen undersöker återberättandeförmågan men skiljer sig åt gällande berättelsens 
innehåll, hur berättelsen presenteras och hur återgivning sker. 
          Luftballongen presenteras auditivt och återges muntligt direkt efter att berättelsen 
presenterats. Bussagan presenteras med både auditiv och visuell input i form av bildstöd 
och återberättandet sker muntligt med visuellt stöd direkt efter att berättelsen 
presenterats. Grodor och sköldpaddor består av tre texter. Dessa presenteras antingen 
auditivt, skriftligt eller med samtidig lyssning och läsning och återges muntligt.   

Återgivningsprovet Luftballongen	  

Återgivningsprovet Luftballongen är en del av testmaterialet UMESOL. Under åren 1977 – 
1981 pågick ett nordiskt forskningsprojekt om inlärningsproblem hos barn på lågstadiet. 
En del av projektets syfte var att utveckla material och metoder för specialpedagogisk 
diagnostik och undervisning i läsning och skrivning. Intresset för materialet blev stort 
bland lärare och skolpsykologer och därför startades ett omfattande arbete för att vissa 
delar skulle kunna ges ut i Sverige. Materialet fick samlingsnamnet UMESOL. UMESOL är 
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utvecklat för användning på elever i åk 2 och 3 samt på elever i högre klasser med stora 
svårigheter. Det är ett icke standardiserat test men det finns medelvärdespoäng för de 
åldersgrupper som det är avsett att användas på, både för elever med och utan läs- och 
skrivsvårigheter. Resultatet på testet kan därför inte jämföras med normer från stora och 
representativa elevgrupper vilket heller inte är testets syfte. Resultaten är tänkta att visa 
på hur en elev faktiskt läser och skriver samt på vilket sätt de allmänna svårigheterna 
kommer till uttryck, hellre än att påvisa att svårigheter finns. Resultatet kan inte avläsas i 
en normtabell utan ska användas till en mer kvalitativ analys av vad eleven behärskar och 
vari svårigheterna finns. Observationer kring en elevs beteende och reaktioner inför en 
uppgift utgör också viktig information. Testet är tänkt att användas då det finns behov av 
en grundlig analys av svårigheter för att ge en heltäckande bild av dessa. Man kan med 
fördel välja ut något eller några prov utifrån vad man vet om en elevs svårigheter och vad 
man vill titta mer på. Analyserna är tänkta att användas som underlag för arbete med att 
hjälpa en elev vidare i sin läs- och skrivutveckling. Resultatet på återgivningsprovet 
Luftballongen är tänkt att visa på en elevs språkliga förståelse vid lyssnande samt ge 
information om läsförståelseproblemen är specifika för läsning eller om de handlar om 
allmänna förståelsesvårigheter. Resultaten kan vara en bra utgångspunkt för vidare 
undersökning av elevens läsförståelseproblem (Taube et al., 1984).               

Signifikans 

Forskning påvisar betydelsen av att använda återberättandetest i klinisk verksamhet för 
alla åldrar vid språkliga utredningar. I Sverige idag är tillgängligheten av test som mäter 
återberättandeförmåga hos högre åldersgrupper begränsad och de normeringar som finns 
är främst gjorda på yngre åldrar.  
          Idag används återgivningsprovet Luftballongen vid kliniska bedömningar av språk-, 
läs- och skrivsvårigheter (Hildén, 2005). Testet används för högre åldrar men det saknas 
normer kring hur dessa åldrar kan förväntas prestera på testet. Idag finns få 
återberättandetest utprovade i Sverige och därför används Luftballongen trots att det 
saknas dokumenterad kunskap om testets validitet vid högre åldrar. Denna studie bidrar 
därför med viktig information till det kliniska logopediska arbetet. Eftersom 
Luftballongen är utvecklat för yngre åldrar är det viktigt att även granska testets innehåll 
för att det skall vara passande för åldersgrupperna det används till. Om testet bedöms vara 
lämpligt för användande på åldrarna 15-25 år kan studien ge preliminär referensdata för 
dessa åldrar som kan användas i klinisk logopedisk verksamhet samt vara grund för en 
eventuell framtida normeringsstudie. 

Syfte 
 
Denna studies syfte var att utvärdera återgivningsprovet Luftballongens användning för 
ungdomar och vuxna i åldrarna 15-25 år. Deltagarnas resultat på återgivningsprovet 
Luftballongen gällande de spontant återgivna momenten undersöks för att påvisa testets 
lämplighet för åldrarna 15-25 år.  

Frågeställningar  

1) Hur presterar ungdomar och vuxna i åldrarna 15-25 år på återgivningsprovet 
Luftballongen?  

2) Vad anser deltagarna om berättelsens innehåll och svårighetsgrad samt vilka 
åldersgrupper anser de att testet är lämpligt för? 

3) Hur och när används testet Luftballongen bland yrkesverksamma logopeder? 

4) Finns det någon/några faktorer med återgivningsprovet Luftballongen som försvårar 
bedömningen av ungdomars och vuxnas återberättande?  
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Metod 
 
Deltagare 
 
Sammanlagt rekryterades 57 deltagare för studien varav åtta senare uteslöts då de uppfyllt 
något eller några av exklusionskriterierna (se Bilaga 3). Två vuxna deltagare, fem 
gymnasieelver och en deltagare i årskurs 9 uteslöts. Totalt kvarstod 49 deltagare (28 
kvinnor och 21 män) i åldrarna 15-25 år. Deltagarna delades upp i tre grupper. Detta gav 
15 deltagare (11 kvinnor och 4 män) i årskurs 9 (m=15 år ), 16 deltagare (8 kvinnor och 8 
män) i gymnasieåldern (m= 17,25 år) samt 18 vuxna deltagare (9 kvinnor och 9 män) i 
åldrarna 19-25 år (m= 22,38 år) En sammanställning över studiens deltagare presenteras i 
Tabell 1. 
          Deltagarna kom från två mindre orter i Sverige med liten till medelstor population. 
Deltagarna hade inga kända språkliga svårigheter eller koncentrationssvårigheter. Alla 
deltagare hade svenska som modersmål och normal hörsel.  Av de deltagare som gick 
gymnasiala utbildningar var det åtta deltagare som gick teoretiska program och åtta 
deltagare som gick praktiska program. Av de vuxna deltagarna var det 12 som hade 
gymnasial utbildning, fyra som hade universitetsutbildning, en deltagare som gått en 
yrkesutbildning samt en deltagare som inte fullföljt sin gymnasiala utbildning. 
Ungdomarna i årskurs 9 och gymnasiet kontaktades genom rektorn på skolan. Vidare 
kontaktades ansvarig lärare för klasserna för att undersöka intresset för deltagande i 
studien. De vuxna deltagarna kontaktades personligen genom arbetsplatser och 
vänskapskretsar. Deltagarna fick ta del av skriftlig och muntlig information om studien. 
          I studien deltog fyra yrkesverksamma logopeder verksamma inom Västerbottens län. 
Dessa utgjorde en tredjedel av de verksamma logopederna som arbetar återkommande 
med språkliga utredningar i Västerbottens län. De yrkesverksamma logopederna 
kontaktades per e-post via chef på arbetsplatsen. 
          Deltagandet i studien har skett anonymt. Materialet, blanketter, enkäter, 
transkriptioner och testprotokoll har kodats och behandlats konfidentiellt. Inför 
deltagande i studien har alla deltagare skrivit under en medgivandeblankett  
(se Bilaga 1 och 2). 

 
 
Tabell 1. Sammanställning av studiens deltagare	  

	  
	  

	  

                                            Årskurs 9               Gymnasiet åk 1-3          Vuxna 19-25 år 

         Antal 15 16 18 

 
Medelålder 

            
            15 år 

 
            17,25 år 

 
22,38 år 

 
  Kvinnor/Män 

 
            11/4 

 
8/8 

 
9/9 
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Material   

         Återgivningsprov 
          Luftballongen UMESOL (Taube et al., 1984) . Berättelsen består av 94 ord fördelade 
på 26 innehållsmoment (se Bilaga 6). Berättelsen och testets instruktioner presenterades 
via en förinspelad ljudfil. Detta för att alla deltagare skulle få ta del av samma material. 
Berättelsen presenterades utan visuellt stöd och återgivning skedde direkt efter att 
berättelsen presenterats. Deltagarna ombads att återberätta så mycket som de kunde 
komma ihåg av berättelsen. Poäng gavs för varje korrekt spontant återgivet moment. 
Totalt kunde max 26 poäng erhållas. Testets fem kompletterande frågor valdes att 
uteslutas eftersom denna studies syfte var att undersöka de spontant återgivna momenten.  
 
Testets instruktioner. Testmanualen innehåller följande instruktioner; 
”Nu ska jag läsa en berättelse för dig. Du ska varken läsa upp eller skriva ner den själv, 
men när jag är klar ska du berätta för mig allt du kommer ihåg av berättelsen. Nu 
börjar jag. Hör noga på.” (Taube et al., 1984)  

Instruktionerna omarbetades och anpassades utifrån att instruktionerna lästes upp via 
ljudfil av annan person än testledarna. De omarbetade instruktionerna var följande; 

”Nu ska jag läsa en berättelse för dig. Du ska varken läsa upp eller skriva ner den själv, 
men när jag är klar ska du återberätta allt du kommer ihåg av berättelsen. Nu börjar 
jag. Hör noga på.” 

          Instrument  
          En ljudstudioinspelad fil med hög kvalitet innehållande testets instruktioner och 
berättelsen uppläst av kvinnlig talare med norrländsk dialekt spelades in. Filen lagrades 
som WAV-fil för uppspelning via dator. För uppspelning av ljudfilen användes hörlurar av 
märket Pro-Luxe, modell KT-121. För inspelning av återberättanden användes 
smartphones av modellerna Sony Ericsson Xperia Ray och Samsung Galaxy Ace.  
          För deltagarnas subjektiva upplevelse av testmaterialet användes utvärderingsfrågor. 
Frågorna berörde deltagarnas uppfattning om; Vilka åldersgrupper berättelsen 
Luftballongen passar för, uppgiftens svårighetsgrad, berättelsen och innehållet samt vad 
som skulle öka uppgiftens svårighetsgrad (se Bilaga 4). För logopedernas subjektiva 
upplevelse samt deras eget användande av testmaterialet användes enkätfrågor. Frågorna 
berörde logopedernas åsikter om testets lämplighet, deras eget användande av 
testmaterialet för olika åldersgrupper och utvärderingsfrågor kring testmaterialet (se 
Bilaga 5). 

Procedur	  

Testningen genomfördes i ett tyst rum där deltagarna via den ljudstudoinspelade ljudfilen 
fick ta del av testmanualens instruktioner och lyssna på berättelsen. Testledarna bestod av 
studiens författare. Vid varje testtillfälle var det endast en av de två testledarna som 
utförde testningen. Testledaren spelade upp ljudfilen från en dator och deltagarna fick 
sedan återberätta berättelsen till testledaren. Efter genomfört test fick deltagarna svara på 
utvärderingsfrågor kring testmaterialets innehåll och lämplighet (se Bilaga 4). Totalt tog 
varje testtillfälle ungefär 10 minuter för varje deltagare. Deltagarnas återberättande 
spelades in för att underlätta vidare analys. Inspelningarna raderades sedan. Tidtagning 
genomfördes för varje återberättande men informationen användes inte i denna studie 
utan lagrades för eventuell framtida forskning. En ortografisk transkribering av varje 
deltagares återberättande gjordes av testledaren som också genomfört aktuell testning.  
          Logopederna i studien svarade på frågor kring deras användande av 
återgivningsprovet Luftballongen i klinisk verksamhet (se Bilaga 5). Vidare fick 
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logopederna poängsätta ett slumpmässigt utvalt återberättande från varje åldersgrupp. 
Logopederna fick inte ta del av några instruktioner eller riktlinjer kring poängsättning 
utan ombads poängsätta så som dem gör i det kliniska arbetet. Detta för att syftet var att 
undersöka hur logopederna poängsätter i sitt kliniska arbete. Medgivandeblankett, 
frågeformulär och tre transkriberade återberättanden med medföljande testprotokoll 
skickades via post. Dessa returnerades sedan till testledarna. 	  

Databehandling 
 
För granskning/uträkning av fördelningen av deltagarnas resultat användes lådagram 
framtaget i SPSS. För uträkning av centralmått användes EXCEL. 

Etiska överväganden 

Detta projekt har utfärdats i enlighet med riktlinjer för etikprövning av studentarbeten vid 
Umeå universitets medicinska fakultet (2007-05-14). Inför deltagande i studien har alla 
deltagare skrivit under en medgivandeblankett (se Bilaga 1 och 2). Deltagande i studien 
har skett anonymt. Materialet, blanketter, enkäter, transkriptioner och testprotokoll har 
kodats och behandlats konfidentiellt. 

Analys av data  

På grund av att studiens författare upplevde instruktionerna i manualen som otydliga och 
bristfälliga angående poängsättning av återberättanden kontaktades grundarna av testet 
UMESOL. Utifrån testgrundarnas kommentarer samt testmanualen för testet 
Luftballongen har deltagarna fått 1 poäng för korrekt spontant återgivet moment. I 
rättningen har poäng getts då deltagarna fått med de understrukna momenten på ett 
sådant sätt att betydelsen varit bestående. De understrukna momenten återfinns 
kursiverade på testprotokollet. Det har alltså inte krävts ett ordagrant återberättande för 
att erhålla poäng. Vid två undantag har poäng getts då det understrukna momentet inte 
funnits med, detta för de moment som innefattar; på en liten och hade byggt en stor. Detta 
eftersom just momenten liten och stor inte bedömts ha ett betydande innehåll för 
berättelsen. Bägge testledarna poängsatte alla återberättanden och i de fall då meningarna 
gick isär så diskuterades varje delmoment för sig noggrant utifrån kriterierna som hade 
satts upp, tills båda testledarna var överens om poängsättningen. Max 26 poäng för 
spontant återgivna moment har kunnat erhållas. Vidare undersöktes vilka 
innehållsmoment som mest frekvent spontant återgavs av deltagarna. För att underlätta 
analys numrerades varje innehållsmoment med en siffra (1-26) i kronologisk ordning 
utifrån testprotokollet (se Bilaga 6). 
          Då studien innefattar få deltagare användes medianvärde för att presentera 
deltagarnas resultat eftersom detta är mindre känsligt för extrema värden. För varje 
åldersgrupp har därför median, spridning och fördelning av deltagarnas resultat räknats 
ut. För uträkning av fördelning har ett ickeparametriskt deskriptivt lådagram använts. 
Detta räknades ut med hjälp av programmet SPSS. En normalfördelning var inte möjlig 
att genomföra eftersom studien innefattade för få deltagare. 
         Svaren på utvärderingsfrågorna har sammanställts och presenteras i sammanfattad 
form. Medelvärde och spridning för skattning av testuppgiftens svårighetsgrad har räknats 
ut. Varje åldersgrupps resultat har presenteras var för sig.  Medelvärde för deltagarnas 
skattning på uppgiftens svårighetsgrad har räknats ut.  
          En sammanställning samt medelvärde och spridning för logopedernas och studiens 
författares poängsättningar av tre återberättanden har räknats ut. Logopedernas svar på 
enkätfrågorna har sammanställts och presenterats i sammanfattad form. 
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Reliabilitet 
 
Inspelningen av testmaterialet har genomförts i en ljudstudio för att säkerställa god 
kvalitet på ljudfilen. Ljudfilen innehåller instruktioner för testsituationen samt 
testmaterialet; berättelsen. Detta för att alla deltagare skulle få ta del av exakt samma 
material samt att båda testledarna skulle kunna utföra testningen under samma villkor. 
En pilotstudie genomfördes på släkt och vänner för utprovning av inspelad fil, instrument, 
frågeformulär, enkätfrågor, protokollföring och poängsättning. Inter- och 
intrabedömarreliabilitet försäkrades genom att testledarna utgick ifrån samma skriftliga 
kriterier vid bedömning och poängsättning samt att båda testledarna har poängsatt alla 
inspelade återberättanden. 

Resultat  
 
Återberättande 
 
Deltagarnas resultat på Luftballongen sammanställdes och median, spridning och 
fördelning räknades ut för varje åldersgrupp. Resultaten visade på Mdn: 17 poäng för 
eleverna i åk 9 (spridning 8-23 poäng), Mdn: 19,5 poäng för gymnasieeleverna (spridning 
10-24 poäng) och Mdn: 17,5 poäng för vuxna i åldrarna 19-25 år (spridning 10-24 poäng).  
          Resultatvariation och median för respektive åldersgrupp redovisas i lådagram i Figur 
1. För interkvartilavståndet användes de automatiska inställningarna i SPSS. Vidare ses att 
i den vuxna gruppen finns två utliggare som SPSS automatisk selekterat ut utifrån de 
automatiska inställningarna. Fördelningen av deltagarnas resultat visar att spridningen 
mellan percentil 25 och 75 var störst för deltagarna i årskurs 9 och minst för de vuxna 
deltagarna. Ingen deltagare uppnådde maxpoäng på testet vilket var 26 poäng. 

 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
Figur 1. Lådagram som visar på fördelningen av poäng hos de tre åldersgrupperna. 
Detta redovisas i percentiler och median.	  
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Spontant återgivna innehållsmoment	  

En sammanställning av deltagarnas spontant återgivna moment visas i Figur 2. Resultatet 
visar att samtliga åldersgrupper återger innehållsmomenten enligt ett liknande mönster. 
Resultatet visar att samtliga åldersgrupper tenderar att mest frekvent återge 
innehållsmoment som förekommer i början, i mitten och i slutet av berättelsen. Ett 
innehållsmoment som sällan återges är innehållsmoment nummer 10; att sitta i. 	  
	  

	  
Figur 2. Sammanställning av deltagarnas spontant återgivna moment. På x-axeln 
redovisas de 26 innehållsmomenten numrerade från 1-26 utifrån testprotokollet. Y-axeln 
visar antal deltagare som återgivit varje moment.	  

Utvärderingsfrågor	  

På frågan om vilken eller vilka åldergrupper testet är lämpligt för har deltagarna markerat 
ett eller flera svarsalternativ. De svarsalternativ som oftast markerades var årskurs 7-9 
bland deltagarna i årskurs 9, gymnasiet 1-3 bland deltagarna i gymnasiet och årskurs 4-6 
hos de vuxna deltagarna. De åldersgrupper som markerades minst frekvent i alla tre 
åldergrupper var förskolan och vuxna. En sammanställning av svaren redovisas i Figur 3. 
 
 

 
Figur 3.  Sammanställning av deltagarnas åsikter kring testets lämplighet för olika 
åldersgrupper. Värden utmed y-axeln visar antalet deltagare som valt svarsalternativet. 
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          Deltagarna skattade uppgiftens svårighetsgrad på en skala 1-5 där 1 var inte alls svår 
och 5 var mycket svår. Svårighetsgraden skattades till m=2,47 för alla tre åldersgrupper 
(spridning: 1-4). Deltagarna i årskurs 9 skattade svårighetsgraden till m=2,6 (spridning: 1-
4), deltagarna i gymnasieåldern till m= 2,06 (spridning: 1-3) samt de vuxna deltagarna till 
m=2,84 (spridning: 1-4). 
         På frågan om deltagarna ansåg att uppgiften var för lätt svarade sammanlagt 14 
stycken ja och 35 stycken nej. 8 av 16 deltagarna i gymnasieåldern, 3 av 15 deltagare i 
årskurs 9 och 3 av 18 vuxna deltagare ansåg att uppgiften var för lätt.  
          På frågan om berättelsen och dess innehåll har deltagarna markerat ett eller flera 
svarsalternativ som de anser stämmer in på berättelsen. De påståenden som oftast 
markerades var, Berättelsen passar barn, berättelsen var lagom lång och innehållet var 
lagom svårt. Vidare har ingen deltagare ansett att innehållet var för svårt. En 
sammanställning av svaren redovisas i Figur 4.  
          På frågan om vad som skulle öka uppgiftens svårighetsgrad har deltagarna markerat 
ett eller flera svarsalternativ. Flest deltagare i de tre åldersgrupperna ansåg att man genom 
att öka längden på berättelsen skulle göra uppgiften svårare (nio deltagare i årskurs 9, 10 
deltagare i gymnasieåldern och 15 vuxna deltagare). Sex deltagare i årskurs 9, nio 
deltagare i gymnasieåldern och sex vuxna deltagare ansåg att en ökning av innehållets 
svårighetsgrad skulle göra uppgiften svårare. Enstaka deltagare ansåg att ett mindre 
barnsligt innehåll skulle öka uppgiftens svårighetsgrad. 
 

 
Figur 4.  Sammanställning av deltagarnas åsikter kring berättelsens innehåll. Värden 
utmed y-axeln visar antalet deltagare som valt respektive svarsalternativ. 
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Resultatet visar att samtliga logopeder i studien använder testet för högre åldrar än vad 
det är anpassat för. Vidare kan man se att logopedernas åsikter kring vilka åldrar testet är 
lämpligt för skiljer sig åt. En logoped uttrycker osäkerhet kring användande för högre 
åldrar än årskurs 6, men uttrycker att i brist på andra bra test så används Luftballongen. 
En sammanställning av logopedernas svar redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2. Sammanställning av de åldrar logopederna använder testet för samt vilka åldrar de anser 
att testet är lämpligt för 

          Syftet med användandet av återgivningsprovet Luftballongen  
          Utifrån logopedernas svar på enkätfrågorna framgår det att återgivningsprovet 
Luftballongen används för bedömning av språkförståelse på textnivå. Det används för att 
undersöka förmågan att ta in, bearbeta och hålla en längre auditivt presenterad 
information i minnet, samt hur den återges verbalt. Vidare gör logopederna observationer 
kring återberättandets karaktär. Språkliga förmågor som observeras är fonologi, 
morfologi, syntax, eventuella ordmobiliseringssvårigheter, expressiv grammatik, samt 
språklig planering. 
          Samtliga logopeder uttrycker att de till viss del använder testet för det syfte som 
framgår i manualen men kompletterar detta syfte med observationer kring ovan nämnda 
språkliga förmågor. 

          Vad gör logopederna med informationen de får fram?  
          Logopederna räknar ihop antal återgivna moment till en summerad poäng. En 
logoped anger att totalpoängen jämförs med poäng dokumenterade för årskurs 2 och 3. En 
annan logoped jämför poängen med resultatet av hörförståelse på satsnivå. Vidare 
uttrycker alla logopeder att de utöver detta gör kvalitativa bedömningar. Logopederna 
tittar på hur återberättandet ser ut, om berättandet följer en röd tråd samt vilka delar av 
berättelsen som spontant återges. En logoped anger att denne undersöker om berättandet 
sker i kronologisk ordning. De kompletterande frågorna används av två logopeder för att 
undersöka om brister i återberättandeförmågan beror på en svårighet att minnas 
berättelsen eller om det beror på svårigheter med uttrycksförmågan. 

          Vad ger informationen i det kliniska arbetet? 
          En logoped anser att testet främst ger en kvalitativ bedömning, samt indikerar om 
det behövs vidare utredning av hörförståelse på textnivå eller återberättandeförmågan. 
Två logopeder tycker att resultatet ger information kring hörförståelse och 
uttrycksförmåga på textnivå för en större informationsmängd med röd tråd. En logoped 
anser att detta kan vara stöd vid förslag till insatser samt vid differentialdiagnostisering 
mellan dyslexi och språkstörning. Det ger också information om hantering av tidsbegrepp 
och mått vilket kan jämföras med den information eleven förväntas kunna hantera i 
skolan. Testet ger en bild av hörförståelsen även om inte allt innehåll återges. En logoped 
anser att testet ger information kring förmågan att minnas och återge fakta och ett antal 
delhändelser snarare än information om hörförståelse på textnivå. En logoped anser att 

  Logoped 1 Logoped 2 Logoped 3 Logoped 4 
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testet och de kompletterande frågorna kan ge en bild av om svårigheterna beror på 
minnesproblematik eller svårigheter med språklig planering. 

          Testets tydlighet gällande administrering 
          Tre logopeder anser att testet är svårare att administrera för högre åldrar då det 
saknas normpoäng. En logoped anser att det finns en otydlighet kring bedömning av 
återberättandet medan en logoped tycker att instruktionerna kring administrering är 
relativt enkla och tydliga. En logoped anser att testprotokollet och de kompletterande 
frågorna gör administreringen överskådlig.  
 
          Ger Luftballongen bra information om återberättandeförmågan?                           
          Tre logopeder anser att testet ger bra information om återberättande. Trots detta 
finns osäkerhet kring tolkningen av återberättandet. En logoped tycker att ytterligare 
material kan behövas för att vidare undersöka flytet i berättandet. En annan logoped 
upplever osäkerhet kring hur patienten angriper uppgiften. Tolkas uppgiften att få med så 
många delmoment och så likt originalet som möjligt eller att återberätta 
sammanhängande vilket underlättar för lyssnarens förståelse. En logoped uttrycker 
osäkerhet kring användande av testet för ungdomar och vuxna. Då testet inte är utprovat 
för dessa åldrar måste resultatet tolkas med försiktighet.  
           
          Något som saknas med testet? 
          Samtliga logopeder i studien saknar normeringspoäng för högre åldrar. En logoped 
saknar data för vad som kan förväntas av elever på mellanstadiet, högstadiet och 
gymnasiet gällande förmågan att minnas och återge berättelsen spontant eller med hjälp 
av frågor. En logoped önskar fler kompletterande frågor eftersom de frågor som finns 
berör moment som ofta återges spontant. En annan logoped saknar mer åldersanpassade, 
normerade kompletterande frågor. En logoped saknar tydligare anvisningar för hur 
uppgiften uttrycks eller presenteras.  
 
          Är återgivningsprov relevanta att använda? 
          Samtliga logopeder anser att återgivningsprov är viktiga i språkliga utredningar. 
Detta för att de ger information om både impressiv och expressiv förmåga. Det kan ofta 
vara svårt att få fram spontantal och då kan återgivningsprov underlätta bedömning av 
expressiv förmåga. Att använda en förlaga att utgå ifrån underlättar både för patient och 
bedömare eftersom det ger en tydligare bedömningsgrund. En logoped anser att testen är 
viktiga eftersom både undervisning och bedömning i skolan ofta utgår från denna 
förmåga. Dagens skolelever förväntas kunna lyssna eller läsa in en text samtidigt som 
betyg ofta sätts utifrån förmåga att återberätta muntligt eller i skrift. Testet ger 
information vid ställningstagande till eventuella diagnoser och ger information om flera 
språkliga förmågor om man väljer att transkribera texten.  
 
         Övriga kommentarer 
         En logoped uttrycker att det är bra att testet granskas eftersom det idag saknas 
normerade återgivningsprov och att detta test därför används i brist på andra.  

Poängsättning av tre återberättanden 

Logopedernas och författarnas bedömningar skiljer sig åt. De delmoment som ofta 
bedöms olika är; Den första, hade byggt en stor, följa med på färden och Till sist landade 
de. Exempelvis finns osäkerhet om hur det återgivna ordet premiärtur ska poängsättas. 
Bör poäng ges för båda momenten; Den första och flygturen eller endast momentet 
flygturen? Andra skillnader i logopedernas bedömningar är hur de väljer att poängsätta 
moment där deltagaren inte återger det exakta målordet.  Ett exempel är då deltagaren 
sagt Paris istället för Frankrike, eller topp istället för fjälltopp. Vidare finns skillnader i 
logopedernas bedömningar för momentet; följa med på färden då deltagaren sagt han tog 
med sig sin hund. Andra skillnader är protokollföring. Två logopeder väljer att numrera 
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momenten i den ordning de återges. En logoped ger även rätt två gånger för samma 
moment då det återges vid två tillfällen i återberättandet. Logopedernas och studiens 
författares poängsättningar skiljer sig mest åt för återberättande tre.  Poängsättningarna 
av de tre återberättandena redovisas i Tabell 3. 

Tabell 3. Sammanställning av logopedernas och studiens författares poängsättningar för tre 
återberättanden. Siffrorna anger antalet poäng logopederna samt studiens författare gett för 
respektive återberättande. För varje återberättande kan medelvärde samt spridning av poängen 
ses 

Diskussion 

Denna studies syfte var att granska och utvärdera användandet av återgivningsprovet 
Luftballongen för ungdomar och vuxna i logopedisk klinisk verksamhet. Studien visar att 
Luftballongen idag används vid språk-, läs- och skrivutredningar för fler åldrar än det är 
utprovat för. Det finns också frågetecken bland verksamma logopeder kring testets 
lämplighet för användande på ungdomar och vuxna. Idag används Luftballongen på 
grund av att det saknas utprovade återberättandetest för dessa åldersgrupper samt att det 
bland kliniskt verksamma logopeder finns ett behov av att använda återberättandetest vid 
språkliga utredningar. 
         Deltagarnas resultat på återgivningsprovet Luftballongen visar att testet kan 
användas för ungdomar och vuxna. Trots att testet är utprovat för yngre åldrar kunde inga 
takeffekter påvisas. Resultaten är av värde eftersom de kan användas som preliminära 
referensdata i logopedisk klinisk verksamhet men detta bör kompletteras med en 
fullständig normeringsstudie. Det skulle bidra med ytterligare viktig information till det 
logopediska arbetet då denna studie visar att testet faktiskt används i logopedisk klinisk 
praxis i Västerbottens län. 
           Denna studie visar att deltagarna generellt anser att Luftballongen är lämpligt för 
fler åldrar än det är utprovat för. Vidare tycks deltagarna inte uppleva innehållet för 
barnsligt eller uppgiften för lätt. Deltagarna anser inte heller att ett mindre barnsligt 
innehåll skulle öka uppgiftens svårighetsgrad.  
           Logopederna anser att Luftballongen kan ge en bra bild av återberättandeförmågan 
hos ungdomar och vuxna men resultatet behöver kompletteras med ytterligare 
bedömningar av andra språkliga förmågor. Eftersom det saknas normpoäng för ungdomar 
och vuxna kan inte en jämförelse med stora representativa normgrupper göras, men detta 
är inte heller testets ursprungliga syfte (Taube et al., 1984). Det finns också en osäkerhet 
bland logopederna i studien kring hur testdeltagaren tolkar uppgiften utifrån testets 
instruktioner. Tolkas uppgiften som ett minnestest eller att det viktiga är att framföra 
berättelsen på ett sådant sätt som underlättar lyssnarens förståelse. Utifrån tidigare 
forskning kan antas att återberättande som sker till en lyssnare med kunskap om 
modellsagan mer tolkas som ett minnestest, att upprepa exakt de ord och delar man hört 
(Hughes et al., 1997). I denna studie presenterades berättelsen via hörlurar och 

 Återberättande 1 Återberättande 2 Återberättande 3 

Logoped 1 14 10 13 

Logoped 2 17 11 15 

Logoped 3 18 10 16 

Logoped 4 14 9 12 

Studiens 
författare 

17 11 17 
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återberättandet skedde direkt till testledaren som hade spelat upp ljudfilen. Huruvida 
detta kan ha påverkat testsituationen är svårt att veta men denna situation liknar trots 
detta den i klinisk logopedi. Ett alternativt sätt att undvika eventuell påverkan av detta är 
att ge testdeltagaren instruktioner att återberätta till en tredje person, någon som inte hört 
berättelsen tidigare.  
           På grund av upplevda bristande och otydliga instruktioner i manual kring rättning 
så sattes kriterier för rättning upp. Detta gjordes inför testningen utfrån testmanualen och 
åsikter från testets grundare. Trots detta kunde kriterierna inte alltid omsättas i praktiken. 
Alla deltagare återberättade olika gällande variation av ordval, meningsbyggnad och 
innehåll. Hur individuella variationer ska bedömas och poängsättas förklaras inte i 
testmanualens instruktioner för rättning. Det är en brist med både studien och 
testmaterialet eftersom det inte garanterat ger en helt likvärdig bedömning för alla 
återberättanden.  De skillnader som sågs bland logopedernas poängsättningar skulle till 
viss del kunna förklaras av testmanualens otydlighet gällande rättning och poängsättning. 
Logopederna fick inför sina poängsättningar av de tre återberättandena inte ta del av de 
kriterier som sattes upp. Skillnaderna mellan rättningarna skulle kunna tyda på att det 
finns en osäkerhet kring vilka ord och meningskontruktioner som ska poängsättas.            
           När återberättandet bedömts och de återgivna innehållsmomenten poängsatts 
räknas en summerad poäng ihop. Denna summerade poäng visar endast på antalet 
innehållsmoment som återberättats men ger ingen information om berättandets karaktär. 
Den visar inget om förmågan att kunna berätta struktuerat och sammanhängande med 
röd tråd och på ett sådant sätt att budskapet tydligt framgår. Kvantitativt blir 
Luftballongen då mer ett minnestest för antalet delar man kommer ihåg och återberättar. 
Dock kan kvalitativa analyser utifrån återberättandet ge information om berättandets 
karaktär. 
           I jämförelsen mellan de tidigare framtagna medelvärdena för årskurs 2 och 3 och 
medianvärdena för deltagarna i denna studie kunde ingen stor skillnad ses. Då 
Luftballongen är utprovat för årskurs 2 och 3 kan man därför diskutera varför studiens 
deltagare fick så låga resultat och inga takeffekter uppnåddes. Det är därför intressant att 
fundera om det finns skillnader i berättandets karaktär för dessa olika åldersgrupper. Om 
man inte kan se någon stor skillnad mellan de summerade poängen för deltagarna i denna 
studie och för de tidigare framtagna värdena för årskurs 2 och 3, så kanske man ändå kan 
se andra skillnader mellan dessa åldersgrupper när de gäller berättandeförmågan. Man 
kan anta att berättandet karraktär och förmågan till ett strukturerat, sammanhållet 
berättande ser olika ut för dessa åldersgrupper. En faktor som till viss del kan ha påverkat 
resultaten negativt för denna studies deltagare är eventuell nervositet inför uppgiften. 
Man har sett att det verbala arbetsminnet påverkas negativt vid stresspåslag så som vid 
exempelvis nervositet (Kirschbaum et al., 1996). Men detta bör inte helt förklara de små 
skillnader som kunde ses. 
          Logopederna i denna studie anser att återberättandetest är relevanta att använda vid 
språkliga utredningar och bedömningar. De ger relevant information om både impressiv 
och expressiv språklig förmåga samt flera andra språkrelaterade förmågor. Idag saknas 
studier som beskriver ungdomar och vuxnas återberättande samt hur man på bästa sätt 
kan mäta denna språkliga förmåga. Förmågan att återberätta utvecklas från barndomen 
(Catts & Kamhi, 2012) och ändras genom livet (Adams et al., 1997; McKeough & 
Genereux, 2003). Det är därför viktigt att anpassa testet till den utvecklingsnivå som 
personen befinner sig på (Hughes et al., 1997). Återgivningsprovet Luftballongen ger en 
bild av minnesförmågan för en text med sammanhang och förmågan att minnas olika 
typer av information och ger därmed en bild av hur en person klarar att lyssna, ta in och 
återge muntlig information. Detta är relevanta förmågor att undersöka eftersom mycket av 
informationsinhämtningen i skolan idag sker utifrån denna modell (Bashir & Scavuzzo, 
1992).  
          Fördelar med att använda återberättandetest är att de går fortare och är enklare att 
administrera än spontantalsanalyser. Detta eftersom återgivningsprov innehåller en känd 
kontext vilket underlättar både bedömning och tolkning (Gazella & Stockman, 2003). Att 
utgå från en befintlig text innebär att faktorer som längd, komplexitet och hur berättelsen 
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presenteras kan kontrolleras (Schneider & Dubé, 2005). Testprotokollet för Luftballongen 
ger ett bra stöd vid bedömning. Bedömningen blir tydlig då det blir överskådligt vilka 
innehållsmoment som återges och vilka som utelämnas. Man kan också se om 
testdeltagaren tenderar att återge innehållsmoment i början, i mitten eller i slutet av 
berättelsen.  	  
           Då denna studie endast undersökt antalet återgivna innehållsmoment av en 
berättelse vore det intressant om vidare forskning kunde undersöka hur ungdomars och 
vuxnas återberättande ser ut. Detta för att kunna möjliggöra en mer grundlig analys samt 
bidra med mer data kring hur dessa åldersgrupper tenderar att återberätta. Det vore också 
av värde att bearbeta och utveckla utvärderingsfrågorna som berör berättelsens innehåll 
för att djupare undersöka vad deltagarna anser om berättelsen. Det vore också av bra att 
undersöka vad berättelser för återberättandetest bör innehålla för att passa ungdomar och 
vuxna. Detta för att kunna anpassa innehållet i berättelsen efter syfte, utveckling och 
ålder.        
          Eftersom testprotokollet kan ge en bra och överskådlig bild av vilka delar av 
berättelsen som återges, vore det också intressant att kunna göra observationer kring olika 
nivåer i berättelsen. Berättelser består av högre och lägre nivåer och studier har också 
visat att man lättare minns de högre nivåerna (Cain, 1996). För att möjliggöra detta krävs 
vidare analys av berättelsen Luftballongen för att ta reda på vilka innehållsmoment som 
är de högre respektive lägre nivåerna.  
          För att öka återgivningsprovet Luftballongens reliabilitet samt möjliggöra en vidare 
normeringsstudie krävs tydligare anvisningar i instruktionerna kring poängsättning. I ett 
återberättande kan flera innehållsmoment ur berättelsen sammanfattas till en mening. 
Detta kan ibland vara svårt att poängsätta eftersom det kan vara svårbedömt huruvida 
personen faktiskt fått med alla innehållsmoment eller inte. Det krävs därför en mall kring 
vilka specifika ord och meningsbyggnader som ska generera poäng.  

Slutsatser  

Resultatet av deltagarnas prestationer på återgivningsprovet Luftballongen visar att testet 
är lämpligt för ungdomar och vuxna i åldrarna 15-25 år. Studien visar att Luftballongen 
används för högre åldrar än det är utformat för samt att det ger viktig information om 
flera språkliga förmågor. Denna studie ger preliminära referensdata vilka med fördel bör 
kompletteras vidare med en normeringsstudie.  
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Bilaga 1; Medgivandeblankett deltagare 

            Medgivandeblankett 

                                                                              Hej! 
                Vi är två logopedstudenter som är i slutet av vår utbildning vid Umeå universitet. 
Vi skriver nu vårt examensarbete under handledning av en legitimerad logoped. Vårt 
examensarbete utgörs av en studie där vi vill undersöka hur ungdomar och vuxna 
återberättar korta berättelser. Målet med studien är att granska ett test som används i 
logopedisk verksamhet idag. Studiens resultat förväntas bidra med viktig information som 
kan användas i det logopediska arbetet. 
               All information om testdeltagarna och ditt deltagande behandlas anonymt. Ditt 
återberättande kommer att spelas in men endast för att underlätta analys. Inspelningarna 
raderas sedan. Alla uppgifter kommer endast att användas i forskningsändamål och 
kommer endast hanteras av ansvariga personer för forskningen. 
               Du kan när som helst under testets gång själv avgöra om du vill avbryta ditt 
deltagande. Dina uppgifter kommer då att raderas och uteslutas ur studien. 

 
 Ja tack! Jag vill gärna delta i studien. 
Jag har informerats om studien och fått möjlighet att få svar på mina frågor. 
Jag har tagit del av och förstått ovanstående information och ger mitt                
godkännande för deltagande i studien.    

Underskrift:_____________________________ 

 

              Nej tack! Jag vill inte delta i studien. 

 
Vid eventuella frågor eller funderingar som berör studien är ni välkomna att kontakta oss 
eller vår handledare. 

Logopedstudenter  Handledare 
Marika Arnesson  Mia Lindgren-Öman   
073-560 37 01  mia.lindgren.oman@vll.se 
Maar0025@student.umu.se 
 
Emelie Persson  Jan van Doorn 
073-035 98 43  jan.vandoorn@logopedi.umu.se 
Empe0033@student.umu.se 

 

 

 



	  
	  

	  
	  

Bilaga 2; Medgivandeblankett logopeder 

            Medgivandeblankett 

                                                                              Hej! 
                Vi är två logopedstudenter som är i slutet av vår utbildning vid Umeå universitet. 
Vi skriver nu vårt examensarbete under handledning av en legitimerad logoped. Vårt 
examensarbete utgörs av en studie där vi vill undersöka hur ungdomar och vuxna 
återberättar korta berättelser. Målet med studien är att och granska testet Luftballongen 
som används i logopedisk verksamhet idag och utvärdera dess lämplighet för användande 
på ungdomar och vuxna. Studiens resultat förväntas bidra med viktig information som kan 
användas i det logopediska arbetet. 
               All information om deltagarna behandlas anonymt. Alla uppgifter kommer endast 
att användas i forskningsändamål och kommer endast hanteras av ansvariga personer för 
forskningen. 
               Du kan när som helst under testets gång själv avgöra om du vill avbryta ditt 
deltagande. Dina uppgifter kommer då att raderas och uteslutas ur studien. 

 
 Ja tack! Jag vill gärna delta i studien. 
Jag har informerats om studien och fått möjlighet att få svar på mina frågor. 
Jag har tagit del av och förstått ovanstående information och ger mitt                
godkännande för deltagande i studien.    

Underskrift:_____________________________ 

 

              Nej tack! Jag vill inte delta i studien. 

 
Vid eventuella frågor eller funderingar som berör studien är ni välkomna att kontakta oss 
eller vår handledare. 

Logopedstudenter  Handledare 
Marika Arnesson  Mia Lindgren-Öman   
073-560 37 01  mia.lindgren.oman@vll.se 
Maar0025@student.umu.se 
 
Emelie Persson  Jan van Doorn 
073-035 98 43  jan.vandoorn@logopedi.umu.se 
Empe0033@student.umu.se 

	  

 



	  
	  

	  
	  

 
Bilaga 3; Frågeformulär deltagare 

Frågeformulär för deltagande i studien 

       Man                                    Kvinna                                         Ålder:______      

 
Utbildning/skola/yrke 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Modersmål 

     Svenska                              Annat språk 

                                                                                                               JA                       NEJ                    

Har du haft tidigare kontakt med logoped/talpedagog?                    

Om ja, varför och när? 
______________________________________________ 

______________________________________________ 

 
Har du dyslexi?                                       

 
Har du övriga språk-, läs-, och skrivsvårigheter? 

Om ja, vilka svårigheter? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
 
Har du koncentrationssvårigheter? (t.ex. ADHD) 

 
Har du nedsatt hörsel? 
 
Övriga sjukdomar/skador? 
_____________________________________________ 

 



	  
	  

	  
	  

Bilaga 4; Utvärderingsfrågor deltagare 

Utvärderingsfrågor 
 
Luftballongen 
 
1.) Vilken åldersgrupp tycker du att denna saga passar till? Ringa in ditt svar. Du 
kan ringa in flera alternativ! 

Förskola         Åk 1-3          Åk 4-6           Åk 7-9          Gymnasiet år 1-3         Vuxna 

 

2.) Vad tyckte du om uppgiftens svårighetsgrad? Ringa in ditt svar! 

                      Inte    Mycket 

 alls svår    svår 

 |___________|__________|___________|____________| 

 1 2 3 4 5 

 

3.) Tyckte du att uppgiften var för lätt? JA NEJ 

 

4.) Vad tyckte du om berättelsen och innehållet? Ringa in ditt svar. Du kan ringa in 
flera alternativ! 

Berättelsen var för kort Berättelsen var för lång Innehållet var för enkelt 

Innehållet var för svårt Berättelsen var för barnslig     Berättelsen passar vuxna 

Berättelsen passar barn       Berättelsen var lagom lång      Innehållet var lagom svårt    

Annat:_______________________________________________________________ 
 

5.) Vad skulle kunna öka berättelsens svårighetsgrad? Ringa in ditt svar. Du kan 
ringa in flera alternativ! 

Öka längden på berättelsen        Öka innehållets svårighetsgrad Mindre barnsligt 
innehåll 

Annat:_______________________________________________________________ 

 
Övriga kommentarer:_____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 



	  
	  

	  
	  

Bilaga 5; Frågeformulär logopeder	  

	  

	  

Institutionen	  för	  klinisk	  vetenskap/	  
Enheten	  för	  logopedi	  
	  
	  

	  
	  

Frågor kring användande av återgivningsprovet Luftballongen.	  

	  

1. Använder du återgivningsprovet Luftballongen i ditt kliniska 
arbete?	  
	  

JA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NEJ	  

	  	  	  

2. Hur ofta använder du återgivningsprovet Luftballongen? Ringa 
in 	  
ditt svar!	  
	  

      Aldrig                 Ibland              Ganska ofta             Ofta              Mycket 
                        ofta 
 
 |___________|__________|___________|_________| 
 1        2              3                     4                         5 
 
 
 
 

3. Till vilken/vilka åldrar använder du återgivningsprovet  
Luftballongen? Ringa in ditt/ dina svar! 
 
Förskola Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Gymasiet Vuxna 
 
 
 
 
 

4. För vilken/vilka åldrar anser du att återgivningsprovet 
Luftballongen är lämpligt? 
 
Förskola Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Gymasiet Vuxna 
 



	  
	  

	  
	  

 

 

5. När använder du testet? Till vilka patienter och för vilka 
svårigheter? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
 

6. Varför använder du testet? Ditt syfte och vad du vill få fram? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

7. Vad gör du med den information du får fram? Poäng? 
Återberättandet?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

8. Vad ger informationen dig i ditt kliniska arbete? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 



	  
	  

	  
	  

9. Vad anser du om testets tydlighet gällande administrering, 
(poängsättning, bedömning)? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

10.  I testmanualen står det att syftet med testet är ”Att undersöka 
elevens språkliga förståelse när han/hon lyssnar för att kunna 
bedöma om läsproblemen är specifika för läsning och inte 
uttryck för en allmän svårighet att förstå”, När du använder 
testet är då detta ditt syfte eller är det något annat? 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
 

11.  Anser du att testet ger bra information om en persons 
återberättandeförmåga? 
 

JA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NEJ	  

Varför?_______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



	  
	  

	  
	  

12.   Finns det något du saknar med testet? Något som skulle 
underlätta din bedömning och ditt arbete?	  
	  
________________________________________________________	  
	  

_________________________________________________________	  
	  

_________________________________________________________	  
	  

_________________________________________________________	  
	  

_________________________________________________________	  
	  

	  

13. Vad anser du om återgivningsprov, är det viktiga och relevanta 
test att använda? Varför?	  
________________________________________________________	  
	  

_________________________________________________________	  
	  

_________________________________________________________	  
	  

_________________________________________________________	  
	  

_________________________________________________________	  
	  

_________________________________________________________	  
	  

	  

Övriga 
kommentarer_____________________________________________	  
	  

_________________________________________________________	  
	  

_________________________________________________________	  

 
 
 

	  



	  
	  

	  
	  

Bilaga 6; Testprotokoll 

	  


