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Abstrakt 
Som en del av pågående forskning vid fonetiklaboratoriet, SU, utförs månatligen inspelningar 
med syfte att studera interaktionen i en mor-barndyad, där barnet har ett medfött produktions- 
och perceptionshandikapp. En pojke, född med Hemifacial Mikrosomia, vilket innebär 
partiellt försämrad hörsel, undersöks under åldrarna 8-30 månader. Syndromet inbegriper bl a 
avsaknad av vänster ytteröra, kind- och okben. Barnet har sondmatats via näsan upp till ca 8 
månaders ålder. Studien är inriktad på pojkens språkliga och kommunikativa utveckling och 
på föräldrarnas samspel med honom. För att undersöka hur representationer av barnets tidiga 
ord kan utvecklas hos ett handikappat barn görs dels analyser av barnets vokalisationer, joller 
och tal och dels analyser av moderns lingvistiska struktur, timing och turtagning, repetitioner 
och strategi att anpassa sig till barnets uppmärksamhetsfokus. Audio- och videoinspelningar 
används för att samla in data på förälder-barn interaktionen och barnets vokalisationer. Eye-
tracking mäter barnets ögonrörelser vid presentation av audiovisuella stimuli. SECDI-
formulär används regelbundet för att undersöka utvecklingen av barnets lexikala produktion. 
Preliminära analyser tyder på generella ökade interaktiva åtgärder från föräldrarna. För att 
underlätta kommunikation och språklig utveckling har föräldrarna bl a introducerat tecken 
som stöd (TSS). 
 

Inledning 
Ett spädbarns typiska lingvistiska utveckling kan ses som ett resultat av biologiska och 
omkringliggande faktorer. Enligt ”The Ecological Theory of Language Acquisition” (Lacerda 
et al, 2004) kan den tidiga språkliga inlärningen ses som en emergent konsekvens av 
multisensorisk gestaltning av all tillgänglig information i ekologiska situationer av barn-
vuxen interaktion. Enligt denna teori kan således de grundläggande lingvistiska funktionerna 
uppstå genom tillgängligheten av minst två av de sensoriska dimensionerna vid en språklig 
interaktion (Lacerda, 2003; Lacerda, Gustavsson & Svärd, 2003). Om de biologiska 
förutsättningarna är begränsade eller om interaktionen med omvärlden är hämmad, kommer 
barnets lingvistiska utveckling troligtvis att avvika från den ålderstypiska kompetensen för 
kommunikation. Vid ett års ålder börjar ett barn under typiska omständigheter att använda 
vuxenliknande ordformer. Vid två års ålder har barnet utvecklat ett större ordförråd och kan 
som regel använda tvåords-satser eller mer i sin kommunikation med omgivningen. Om den 
auditiva informationskanalen på något sätt är störd, kan detta resultera i en lingvistisk störning 
som också kan påverka förmågan att producera förståeligt tal (Öster, 2002). 
 
Det verkar finnas en benägenhet hos människor att integrera de synkrona audiovisuella 
stimuli som är tillgängliga i en kommunikativ situation (Bahrick, 2004). Vid interaktion med 
barn har vuxna en tendens att repetera ett målord som en beteckning för det objekt som barnet 
vid det tillfället fokuserar på. Karaktäristiskt för denna form av interaktion är att den vuxne 
uttalar flertalet meningar innehållande målordet, oftast i final position eller med prosodisk 
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emfas. Enligt Brent och Siskind (2001) har ord som uttalas repetitivt i isolerad form en positiv 
effekt på det första skedet av utvecklandet av ett ordförråd. Den vuxnes beteende kan ses som 
ett effektivt sätt att skapa ett samband mellan orden och meningarna och det objekt som 
barnet fokuserar på. En implicit innebörd av målordet kan således uppstå som ett resultat av 
en automatisk association mellan de sensoriska representationer som visar störst samband 
(Lacerda, 2003). Inlärningsmekanismer som bygger på associationer från olika sensoriska 
intryck är ytterst relevant för inlärningen av de första orden, vid de första skedena av 
lingvistisk utveckling (Lacerda, 2003). 
  
Spädbarn lär sig i allmänhet tidigt i livet att använda joller i ett kommunikativt syfte. Av 
naturliga skäl förändras sättet att kommunicera när det förekommer någon form av defekt på 
kommunikationskanalerna. Eftersom det språk spädbarn oftast utsätts för är barnriktat tal, 
(BRT), vilket innefattar lågt taltempo, övertydlig artikulation och prosodi, (Fernald et al, 
1989) är det sannolikt att föräldern till ett barn med ett medfött produktions- och 
perceptionshandikapp ytterligare modifierar sin talstil och sitt sätt att kommunicera.  
 
Syftet bakom denna studie är att undersöka interaktionen mellan förälder och barn, där barnet 
har särskilda perceptions- och produktionshandikapp. Hur modulerar en förälder sitt eget och 
barnets beteende för att öka interaktionen och barnets lingvistiska utveckling? För att 
undersöka hur representationer av de tidiga orden kan uppstå hos ett handikappat barn 
kommer analyser av moderns lingvistiska struktur, timing och turtagning, repetitioner och 
anpassningsstrategi till barnets uppmärksamhetsfokus att göras. Barnets vokala produktioner 
kommer att studeras, i syfte att undersöka progressen av barnets verbala utveckling. 

Metod 
En svensk mamma medverkar med sitt barn vid månatliga inspelningar i Joller- och 
Perceptionslaboratoriet vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, där den 
spontana mor-barn interaktionen dokumenteras via audio- och videoinspelningar. Vid två 
tillfällen har barnets pappa deltagit vid inspelningarna i stället för mamman. 
 

Försökspersoner 
Försöksperson i denna studie är en 30 månader gammal pojke som sedan åtta månaders ålder 
kommer till Stockholms universitet för månatliga inspelningar i Jollerlaboratoriet. Barnet 
föddes med vänstersidig Hemifacial Microsomi. Vänster ytter- och mellan öra saknas, dock 
fungerar troligtvis cochlea och hörselnerv, enligt läkares bedömning. Käk- och okben saknas 
på vänster sida, muskulaturen i vänster ansiktshalva är försvagad, uvula är delad samt det 
föreligger en knappt skönjbar spalt under vävnaden i mjuka gommen. Barnet blev subglottalt 
sondmatad upp till 7 veckors ålder och sedan sondmatad nasalt upp till ca 8 månaders ålder, 
varefter han fick börja försöka äta fast föda. Vid 20 månaders ålder klipptes ligamentet i 
tungbandet upp, samtidigt som ett dräneringsrör opererades in i det fungerande högra örat. 
Tecken Som Stöd (TSS) introducerades vid ca 16 månaders ålder och används som stöd vid 
barn-vuxen kommunikationen. Pojken får regelbunden hjälp med tal- och språkträning av 
logoped. 
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Procedur 
Varje månad fyller föräldrarna i ett SECDI-formulär (Eriksson & Berglund, 1999) för att 
observera barnets lingvistiska utveckling, såväl formulären för Ord och Gester som Ord och 
Satser används. 
 
Vid videoinspelningarna används digital videokamera, Panasonic NV-DS11. Kameran 
fokuserar på pojken och hans förälder. Separata auditiva inspelningar sker med en Fostex 
CR200 Compact Disc Recorder, med sladdlösa mikrofoner, Sennheiser Microport 
Transmitters, som appliceras på barnets och förälderns kläder. Mikrofonerna är anknutna till 
mottagare, Sennheiser Microport Receiver EM11005. 
 
Audio-visuell perception studeras via Tobii (www.tobii.com), ett Eye-trackingsystem som 
mäter barnets ögonrörelser när det presenteras med olika auditiva stimuli. Vissa av dessa 
stimuli är baserade på Peabody Picture Vocabulary Test, PPTV (Dunn och Dunn, 1981) vilka 
har anpassats till Tobii-systemet. 
 
En kontinuerlig analys av föräldra-barn interaktionen utförs i WaveSurfer 
(www.speech.kth.se/wavesurfer), där det inspelade talmaterialet segmenteras, etiketteras och 
transkriberas ortografiskt och fonetiskt. Materialet statistiska bearbetning sker i SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences, version 14.0) och Excel 2003. 
 

Resultat 
Data är under kontinuerlig bearbetning och analys, dock verkar dock finnas preliminära 
indikationer på ett utökat interaktivt beteende hos föräldrarna. Initiala analyser visar att 
moderns beteende vid interaktion verkar vara förstärkt som en konsekvens av barnets 
medfödda handikapp. Föräldern repeterar kontinuerligt det målord som barnet för tillfället 
fokuserar på. Ett exempel på detta redovisas i figur 1. Här visas att under en knapp minut av 
inspelningen använde modern sig av ordet ”snigel” fem gånger, ”vad är det” förekommer tre 
gånger och barnets yttranden bekräftas med repetitioner av målordet vid samtliga tillfällen 
utom en, där barnets yttrande ”engor” inte syftar till det objekt som för tillfället är i fokus. 
Föräldern använder sig av ett prosodiskt mönster som är brukligt vid BRT riktat mot yngre 
barn, med bl a högre F0-variation, kortare yttranden och längre pauser (Fernald et al., 1989). 
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Figur 1:  
Transkription av ca. 45 sekunders mor-barn interaktion   
när barnet är 25 månader gammalt.   
Kursiverad text indikerar barnets yttranden.  
 

 
M: e de en sol B: eol M: en sol e de B: engor … M: titta härå… ska du ha …  
snigeln … en snigel … va kan man sjunga då B: chnigen M: jaa … lilla snigel  
akta dej (sjunger) B: en chnigel  M: en snigel e de … ska du klappa på snigeln  
då … klappa …(häftig inandning) ... vad e de … vad e de B: den  M: vad e de  
B: göga  M: öga 
 

 
Under denna interaktion innefattar förälderns beteende mycket kroppsspråk, med mycket 
beröringar och med varierad ansiktsmimik. Föräldern har oftast en intensiv ögonkontakt med 
barnet och visar aktivt upp de objekt som för tillfället är av intresse, i det redovisade fallet två 
speldosor i färgglad plysch i formen av en sol och en snigel. 
 
Pojken började på grund av sondmatningen att jollra något senare än barn med typisk 
utveckling. Han har haft svårigheter med den verbala produktionen, dels på grund av 
försämrad hörsel i högra örat och dels på grund av försvagad muskulatur och avsaknad av 
stödjande benstruktur i vänster ansiktshalva. Tungan har varit svår att styra, det korta 
tungbandet försvårade möjligheten att lyfta tungspetsen vilket försvårade barnets artikulation. 
Dessutom hade tungan en tendens att halka ned i kaviteten från den avsaknade benstrukturen i 
underkäken. I tabell 1 återfinns de ord pojken försökte producera vid 19 månaders ålder, 
enligt det SECDI-formulär föräldrarna fyllt i. Vid denna tid kunde barnet producera ordet 
”mamma” men inte ”pappa”. 
 
Motoriken har kontinuerligt förbättrats efter den operation som utfördes vid 20 månaders 
ålder, där bl a tungbandet klipptes. Dessutom påverkade det inopererade röret i örat hörseln 
positivt, pojken verkar nu höra mycket bättre och är skickligare på att imitera det 
omkringliggande talade språket. Han använder också aktivt en varierad prosodi för att 
förmedla sina verbala intentioner.  
 
 
Tabell 1:   
Resultat från SECDI Ord och Satser vid 19 månaders ålder  
 
KATEGORI ORDPRODUKTION 

Ljudeffekter och djurläten aj/aj aj, mjau, mu, vov-vov 

Mat och dryck banan, kaka, pannkaka, smörgås, vatten  

Kroppsdelar mun, öga, näsa  

Övrigt lampa, flagga, mamma  
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Barnets talproduktion är fortfarande något försenad jämfört med barn i samma ålder med 
typisk utveckling, dock utvecklas de artikulatoriska färdigheterna snabbt och pojken saknar 
vid 30 månaders ålder produktionskapacitet för endast ett fåtal av de, för mindre barn, svårare 
svenska språkljuden såsom tremulanter och frikativor, företrädesvis dentala, alveolara och 
palatala. 
 
Datainsamlingen via SECDI är nu avslutad och visar pojken numera kan samtliga ord i 
formulären, med undantag för de som inte används i hemmet. Han verkar således förfoga över 
ett bra grundläggande ordförråd, såväl passivt som aktivt. 
 
Introduktionen av stödtecken ledde till ett positivt framåtskridande i pojkens lingvistiska 
utveckling. Barnet lärde sig snabbt denna form av kommunikation och använde den intensivt 
både i hemmet och i förskolan. Hans behov av att kunna göra sig förstådd ledde honom även 
till att skapa egna tecken utöver de som fanns i familjens stödteckensförråd, exempelvis lärde 
han sina föräldrar hur han ansåg att ”leverpastej” borde tecknas. Efterhand som hans talade 
språk har utvecklats, har hans användande av TTS minskat. 
 
Tillräckligt med data från Eye-trackingtesten har inte kunnat samlas in för att ge en bild av 
pojkens reaktioner vid audiovisuella stimuli, troligtvis som en konsekvens av 
vätskeansamlingen bakom högra örats trumhinna. Endast vid ett tillfälle har denna 
undersökning fungerat, detta tillfälle skedde efter öronoperationen som ägde rum vid 20 
månaders ålder. Efter detta enda tillfälle har Eye-trackingen inte fungerat tillfredställande för 
barnet eftersom de stimuli han presenterats för är anpassade efter mindre barn. 
 

Diskussion 
Moderns interaktiva beteende verkar öka som en konsekvens av barnets medfödda fysiska 
handikapp. I interaktionen med sitt barn använder modern ett kommunikativt samspelande 
baserat på repetitioner av avsett målord. Samtidigt markerar hon aktivt det objekt som för 
tillfället är under intresse genom att visa upp objektet i barnets visuella fält. Hennes beteende 
kan ses som ett effektivt sätt att skapa ett samband mellan det objekt som barnet fokuserar på 
och de ord eller meningar som hon samtidigt använder repetitivt. Som nämndes ovan kan ord 
som uttalas repetitivt i isolerad form ha en positiv effekt på det första skedet av utvecklandet 
av ett ordförråd (Brent & Siskind 2001). Föräldern försöker också kontinuerligt få fram en 
verbal respons från sitt barn, varje respons bekräftas sedan av modern med ytterligare en 
repetition av målordet. 
 
Barnets artikulationsförmåga är fortfarande något nedsatt, med avsaknad av vissa svenska 
språkljud. Ett grundläggande, passivt ordförråd verkar finnas och ett aktivt verbalt språk 
utvecklas ständigt med välartikulerade ord. Artikulationen har utvecklats från enkla CV-
stavelser, bestående av velar tonande klusil följt av vokalljud, till förståeligt tal där den 
verbala produktionen är förståelig även för personer utanför barnets familj eller normala 
umgängeskrets. Eftersom barnet enbart sondmatades upp till ca 8 månaders ålder, utvecklades 
inte de orala och faryngala musklerna genom sugmotoriska rörelser, vilket kan vara ytterligare 
en faktor som påverkar den orala motoriken vid talproduktion. Pojken hade initialt problem 
med att artikulera ordet ”pappa”, förmodligen som en konsekvens av dels den nedsatta 
motoriken och dels den kluvna uvulan. I samverkan med bristande kontroll av käk- och 
munmusklerna, kan den tudelade uvulan påverka tillstängningen av näshålan så att 
produktionen av en bilabial klusil /p/ istället manifesteras som en bilabial nasal /m/. 
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Barnet använder vid en ålder av 30 månader 4-5-ordsmeningar och använder sig ytterst sällan 
av TTS (tecken som stöd) som hjälp vid interaktion med familjen eller barn och personal på 
förskolan. Endast när han är trött på kvällen kan detta kommunikationssätt åter infinna sig, 
vilket indikerar vilket stöd TSS har varit i hans utveckling mot ett rikare verbalt språk. Dock 
verkade införandet av TSS fylla en viktig funktion vid barnets interaktion med omvärlden. I 
ambitionen att göra sig förstådd valde pojken till och med att konstruera egna, funktionella 
tecken när de vanliga stödtecknen inte räckte till. Detta visar hur stark drivkraften att 
kommunicera är hos barnet. 
 
Den auditiva informationen påverkades negativt av det inflammerade högra örat, vilket i sin 
tur påverkat den verbala produktionen. Eftersom vätskan bakom trumhinnan har fungerat som 
ett frekvensfilter, har pojken inte kunnat uppfatta och särskilja alla omkringliggande ljud. 
Detta kan vara en anledning att testerna med audiovisuella stimuli inte varit framgångsrika. 
När han inte kunde höra de auditiva stimuli som presenterades, var inte heller testets visuella 
stimuli av tillräckligt intresse för ett så litet barn. Direkt efter öronoperationen märktes en 
markant skillnad i intresse och resultat från Eye-tracking testerna. Som en konsekvens av 
operationen har pojkens verbala produktion ökat dramatiskt och han använder spontant tal och 
gester istället för att bara använda blicken vid testerna. 
 

Slutsats 
Förälderns interaktiva beteende verkar vara förstärkt som en konsekvens av barnets medfödda 
handikapp. Barnets verbala kommunikation är något försämrad i jämförelse med barn med för 
åldern typisk utveckling, dock utvecklas artikulationen kontinuerligt och kommer inom en 
snar framtid förmodligen inte att skilja sig från andra barns produktion. 
 
Vidare insamling och analyser av data sker kontinuerligt och kommer förhoppningsvis att ge 
värdefull information om lingvistisk utveckling ur ett patologiskt perspektiv på barns 
språktillägnan. 
 
 

Detta arbete utförs på Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, 
 i samarbete med Mille-projektet som finansieras av Svenska Riksbankens 
Jubileumsfond, K2003-0867. 
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