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Sammendrag 

Tittel 

Kan det være løpsk tale? 

Undertittel: En kasusutforsking ved hjelp av kartleggingsverktøyene Lommebokhistorien og 

PCI 

Bakgrunn og formål 

Det er i dag svært begrenset med kartleggingsmateriell tilgjengelig på norsk som logopeder 

kan benytte for å avdekke løpsk tale. Taleflytvansken er lite kjent blant fagpersonell, i 

skoleverket og hos befolkningen generelt. Det er derfor mulig at noen personer med løpsk tale 

ikke blir fanget opp slik at de kan få hjelp med vanskene sine. Formålet med oppgaven er å 

prøve ut to kartleggingstester som er oversatt til norsk av Hilda Sønsterud ved Bredtvet 

kompetansesenter, etter nederlandske versjoner utarbeidet av Yvonne Van Zaalen med 

kollegaer. Formålet var også å sette fokus på behovet for kartlegging av løpsk tale. 

Med bakgrunn i det overnevnte er det utarbeidet følgende problemstilling: 

Hvordan kan en ved hjelp av kartleggingsverktøyene Lommebokhistorien og PCI beskrive 

taleflytvanskene hos en person med løpsk tale? 

Bakgrunnen for drøftingen har i oppgaven vært å sammenlikne resultatene fra testene med det 

nærmeste en kommer en definisjon på løpsk tale, da det ikke er fullstendig enighet om en 

felles definisjon. 

Metode 

Det er i oppgaven valgt kvalitativ kasusstudie som forskningsstrategi. Fenomenet som er blitt 

undersøkt er taleflytvanskene hos en person med løpsk tale, og utvalget har bestått av denne 

ene personen. Hun har i oppgaven fått det fiktive navnet Marie. Metoden for innsamling av 

datamateriale har hovedsakelig vært gjennomføring av de to kartleggingsverktøyene 

Lommebokhistorien og PCI og gjennomgang av litteraturen. For å supplere med mer 
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utdypende data har det også blitt lyttet til talesegmenter av informanten og hentet informasjon 

fra Bredtvet kompetansesenter. 

Ved en slik kasusstudie har utvalget vært for lite til at en kan generalisere resultatene til andre 

personer med løpsk tale, men målet med oppgaven har vært å vise et eksempel på hvordan 

kartleggingen ved hjelp av testene kan gjøres. 

Resultater og konklusjon 

Resultatene fra undersøkelsen viste at Marie viste eksempler på vansker med hurtig og 

uregelmessig talehastighet, samt hyppighet av normale talebrudd, bortfall av stavelser og 

uregelmessige pauser og talerytme. Disse kjennetegnene representerer alle momentene av den 

foreløpige definisjonen på løpsk tale. Marie viste dessuten vansker med språklig planlegging, 

noe som er vanlig blant flere personer med løpsk tale. Til sammen kan dette tyde på 

taleflytvansken løpsk tale. Det fremkom i undersøkelsen at Marie viste stor bevissthet og 

opplevde utfordringer knyttet til egne vansker, noe den tidligere litteraturen om løpsk tale 

beskrev som en uvanlig side hos personer med løpsk tale. 

Kartleggingstestene viste seg til sammen å beskrive taleflytvanskene hos Marie på en god 

måte. Imidlertid ble det avdekket usikkerhetsmomenter ved begge testene. 

Lommebokhistorien var sårbar ved at testsituasjonen i seg selv muligens bidrog til at Marie 

selvovervåket seg selv og gav en kortsiktig bedring av talen. Ved PCI fremkom noe forvirring 

i forhold til hvordan talebrudd mer typisk for stamming skulle vurderes, dette ved 

sammenlikning av den engelske versjonen mot den nederlandske og norske. For å kartlegge 

løpsk tale på en helhetlig måte viste det seg at Lommebokhistorien og PCI kan fungere godt 

som del av en større kartlegging. 
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Forord 
Kan det være løpsk tale? Det som startet som et interessant tema har utviklet seg til å bli et 

område jeg ønsker å følge nøye med på fremover. Det har vært en glede å kunne avslutte 

logopedutdanningen ved å fordype seg i et område med så mange muligheter til videre 

undersøkelser og potensiale til å spre kunnskap om taleflytvansken. 

Først og fremst - takk til ”Marie” som har vært positiv til å stille opp som et eksempel for 

hvilke vansker en person med løpsk tale kan ha. Hennes mot har vært avgjørende for 

gjennomføringen av denne studien og utprøvingen av kartleggingsverktøyene 

Lommebokhistorien og PCI. 

Tusen takk til min veileder Hilda Sønsterud som med sin kompetanse innen taleflytfeltet og 

løftende væremåte har vært inspirasjonen for denne masteroppgaven. 

Takk til Yvonne Van Zaalen for å ha bistått med analysetips underveis, og for muligheten til å 

arbeide med materialet hennes. 

Takk til lille Andrea og kjære Carl som ved å gi (og kreve) oppmerksomhet har bidratt til 

gode pauser fra oppgaveskrivingen. 

Jeg håper denne oppgaven kan være med på å bidra til at studenter og logopeder kan lære mer 

om kartlegging av løpsk tale. 

 

Oslo, april 2012 

Karoline Hoff 
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1 Innledning 
Sitatet på tittelsiden er en uttalelse fra informanten ”Marie” som er hovedpersonen i denne 

oppgaven og er utredet for løpsk tale. Tegningen er laget av en ni år gammel elev, der deres 

lærer, min mor, gav klassen oppgaven ’Dame med løpsk tale’. Eleven og foreldrene 

samtykket gladelig i at tegningen blir publisert i denne oppgaven. 

1.1 Bakgrunn og formål 
I taleflytpraksis gjennom logopedstudiet erfarte jeg at det kan virke som det oftere er fokus på 

stamming enn løpsk tale i skoleverket og blant praktiserende logopeder. Gjennom fire års 

erfaring som lærer i barneskolen hørte jeg dessuten aldri vansken nevnt, verken fra kollegaer, 

pp-tjenesten eller foreldre. Første gang jeg ble presentert for løpsk tale var derfor gjennom 

logopedstudiet. Det virket altså som at vansken var lite kjent både blant folk flest og i skolen, 

men her må det legges til at det var min personlige erfaring. I teoridelen vil det imidlertid bli 

bekreftet at løpsk tale er et relativt nytt interesseområde innen forskningen. Fra min side 

begynte det å melde seg spørsmål om vansken er lite utbredt, og om det rett og slett kan være 

slik at personer med løpsk tale er en utfordrende gruppe å fange opp. 

Det finnes i dag lite utarbeidet kartleggingsmateriell på norsk for å kunne diagnostisere løpsk 

tale. Logopeder som møter personer med mulig løpsk tale har mulighet til å sette seg inn i 

teori om kartlegging, men en kan anta at gode kartleggingsverktøy for hånden kan gjøre 

jobben både enklere og bedre. Blant praktiserende logopeder i førstelinjetjenesten er det 

derfor et stort behov for kartleggingsmateriell for å kunne avdekke løpsk tale, for først ved 

klarhet i vanskene til hver enkel person er det mulig å utarbeide egnede tiltak. 

Gjennom Hilda Sønsterud ved Bredtvet kompetansesenter fikk jeg muligheten til å prøve ut to 

kartleggingsverktøy som hun hadde oversatt til norsk. Den første testen, Lommebokhistorien, 

er en gjenfortellingstest med hovedhensikt å kartlegge språklig planlegging og talebrudd. Den 

andre teksten, Predictive Cluttering Inventory (PCI), er en sjekkliste som benyttes for å 

vurdere 33 ulike kjennetegn ved løpsk tale. På starttidspunktet av oppgaven var testene ikke i 

bruk i Norge. Spesielt ved Lommebokhistorien ville dermed prøvegjennomgangen bli å regne 

for en slags pilotutprøving for å undersøke testens fungering på norsk. 



2 
 

Formålet med oppgaven er å sette fokus på kartlegging av løpsk tale, og være med på å bidra i 

utprøvingen av nye verktøy. Det er hensiktsmessig om flere kartleggingsverktøy blir 

tilgjengelige, og jeg ønsket derfor å undersøke hvilke muligheter Lommebokhistorien og PCI 

kan gi for kartlegging av løpsk tale. Hensikten med oppgaven har i stor grad vært å være med 

på å øke forståelsen av kartleggingsprosessen og behovet for dette, slik at flere personer med 

løpsk tale eventuelt kan bli oppdaget i fremtiden. 

Problemstilling 

Med utgangspunkt i bakgrunnen og formålet for oppgaven har jeg valgt følgende 

problemstilling: 

Hvordan kan en ved hjelp av kartleggingsverktøyene Lommebokhistorien og PCI beskrive 

taleflytvanskene hos en person med løpsk tale? 

Ytterligere presisering og avgrensning av problemstillingen vil beskrives i neste avsnitt. 

1.2 Begrepsavklaring og avgrensning 
Det kanskje mest fremtredende begrepet i denne oppgaven er løpsk tale. Taleflytvansken er 

mangesidig og det er ikke enighet om en felles definisjon. Det vil i teoridelen gis en mer 

utfyllende avklaring av foreløpig definisjon og hva vansken kan innebære. Bakgrunnen for 

drøftingen i oppgaven vil være å sammenlikne resultatene fra kartleggingstestene med den 

foreløpige definisjonen på løpsk tale. Termen ’person med løpsk tale’ vil benyttes gjennom 

hele oppgaven i stedet for forkortelser eller uttrykk som ’løpsktalende’. Dette er valgt fordi 

denne terminologien fremhever individet, og ikke at det er vansken som definerer individet. 

Et annet sentralt begrep er hvilke taleflytvansker personen med løpsk tale har, og dette 

begrepet er sterkt knyttet til forklaringen på hva løpsk tale er siden det er taleflytvanskene 

som definerer løpsk tale. 

Det å beskrive vanskene kan dekke mye, men det avgrenses her til å ha fokus på det den 

foreløpige definisjonen tar for seg, samt de sentrale holdepunktene i Lommebokhistorien og 

PCI for å få frem flere sider ved vansken. En avgrensning var nødvendig å gjøre, siden en lik 

vektet analysering av alle kjennetegnene ville blitt et for stort omfang for denne oppgaven. 
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Med kartleggingsverktøy menes her de testene som benyttes for å fremskaffe informasjon 

som kan gi et grunnlag for beskrivelser av taleflytvanskene. Kartleggingsverktøy benyttes 

vanligvis som en del av en større utredning. Den som utfører kartleggingen vil i denne 

oppgaven refereres til som logopeden. I den engelske litteraturen benyttes ofte begrep som 

kliniker og taleterapeut, men her er logoped valgt fordi det er dette yrkesnavnet som benyttes 

ved den spesialpedagogiske utdannelsen ved universitetene i Norge. 

Siste delen av problemstillingen forteller at den som undersøkes i denne studien er en person 

med løpsk tale, og det er en kvinne under det fiktive navnet Marie. Resultatene og 

beskrivelsene som fremkommer i denne oppgaven er derfor eksempler på hvordan 

kjennetegnene på vansken utartet seg i hennes tale. 

Kartlegging skaper en forventning om endring, og endringen som ønskes er en bedring av 

vanskene ved hjelp av utarbeidede tiltak. Denne oppgaven har ikke fokus på behandling og 

tiltak, da dette ville blitt for omfattende for en masteroppgave. Likevel velger jeg å kort 

skissere noen forslag til tiltak mot avslutningen, og dette blir gjort fordi kartlegging 

nødvendigvis fører frem mot tiltak. Det er et ønske å vise leseren om konstruktive tiltak for 

Marie kan utarbeides på bakgrunn av kartleggingsverktøyene. 

1.3 Disposisjon av oppgaven 
Teorikapittelet (kapittel 2) vil starte med å sette løpsk tale inn i en historisk sammenheng, for 

deretter å gjøre rede for vansken og kartlegging. Her vil også Lommebokhistorien og PCI 

presenteres. I kapittel 3 vil metodiske valg som er gjort i oppgaven gjøres rede for. 

Resultatene vil bli presentert og drøftet i kapittel 4. I kapittel 5 oppsummeres de viktigste 

beskrivelsene som Lommebokhistorien og PCI har gitt, og det vil reflekteres rundt videre 

muligheter for kartleggingsverktøyene og løpsk tale. 
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2 Teori 
I dette kapittelet vil det teoretiske grunnlaget for oppgaven presenteres i tre hoveddeler. Først 

vil teori knyttet til taleflytvansken løpsk tale gjøres rede for og diskuteres; historisk blikk, 

definisjonsutfordringer, årsaksforklaringer og en modell for hvordan en kan forstå 

språkprosessen. Deretter vil relaterte kjennetegn og vansker tilknyttet løpsk tale presenteres. I 

den siste delen av teorikapittelet vil det gjøres rede for kartleggingsverktøyene 

Lommebokhistorien og PCI, som er grunnlaget for de empiriske undersøkelsene i denne 

oppgaven. 

2.1 Løpsk tale 

2.1.1 Historisk blikk 

Løpsk tale er relativt nytt innen forskningen, og har lenge vært underrepresentert i forhold til 

oppmerksomheten og forskningen på stamming (Myers & St. Louis, 1992, St. Louis & 

Schulte, 2011, Ward, 2006, Weiss, 1964). Kjennetegn på løpsk tale kan være nedtegnet i 

stammelitteraturen av den greske legen Hippocrates så tidlig som fire hundre år før Kristus 

(Weiss, 1964). Weiss tolket beskrivelsene til Hippocrates om stamming, som en mangelfull 

balanse mellom tanke og tale, til å kunne være mer  aktuelle for personer med løpsk tale. 

Bazin gjorde i 1717 en tidlig beskrivelse og analyse av løpsk tale i et kapittel om stamming i 

boken sin De lingua et ejus vitiis morbosis: ”In such individuals speech is often quicker than 

their thoughts and they mostly try to express ideas which are as yet incoherent and chaotic” 

(Bazin i Luchsinger, 1951, ref. i Weiss, 1964, s.2). På tross av denne oppmerksomheten rundt 

rask og usammenhengende tale hos noen personer med stamming, tok  interessen seg først 

opp i Europa på nittehundretallet hvor forskere anerkjente løpsk tale som en egen 

taleflytvanske (Daly & Burnett, 1999, Preus, 1987, Reichel & Draguns, 2011). Siden 

stamming ble definert tidligst, har det vært naturlig at gjenkjennelse av løpsk tale har sitt 

utspring i klinisk arbeid med personer som stammer (St. Louis & Sculte, 2011). Europeiske 

land, deriblant Norge, viser fremdels et stort engasjement for taleflytvansken på verdensbasis, 

og  interessen er økende i Amerika og resten av verden. Den første boken omhandlende løpsk 

tale alene ble gitt ut på tysk av sveitsiske Richard Luchsinger i 1963 med tittelen Poltern, som 

betyr løpsk tale. Året etter ble den fulgt opp av sveitsiske Deso A. Weiss med boken 
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Cluttering, det engelske ordet for løpsk tale. Siden sistnevnte bok ble utgitt på engelsk ble den 

derfor mer tilgjengelig, og den blir fremdeles ofte henvist til i nyere publikasjoner. Den 

seneste boken omhandlende løpsk tale er redigert av David Ward og Kathleen Scaler Scott i 

2011, og er en samling artikler av bidragsytere fra hele verden. I 2007 ble International 

Cluttering Association (ICA) grunnlagt. Hovedformålet til stiftelsen er å øke bevisstheten om 

løpsk tale verdensomspennende blant logopeder, helsepersonell, personer med løpsk tale og 

befolkningen generelt (ICA, 2012). Kartlegging av løpsk tale slik det er fokus på i denne 

oppgaven, kan betraktes å være forenlig med hovedformålet til ICA, da kunnskap om 

kartlegging er et viktig steg for forståelsen av løpsk tale. 

2.1.2 WHOs definisjon av løpsk tale 

World Health Organization (WHO) definerer løpsk tale i Den internasjonale statistiske 

klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer (ICD-10) (WHO, 2007). 

Helsedirektoratet har med tillatelse fra WHO utviklet en norsk utgave av denne, og der 

defineres løpsk tale som ”Hurtig, avbrutt talestrøm, uten gjentagelser eller pauser, i en slik 

grad at det påvirker forståeligheten. Talen er støtvis og urytmisk med korte, hakkende løp som 

vanligvis forstyrrer fraseringen ” (Helsedirektoratet, 2012, kode F98.6). I denne definisjonen 

vektlegges altså tempoet og uregelmessigheten i talen, og dette er elementer det er bred 

enighet om blant fagpersoner (Daly & Lanouette, 1999, St. Louis et al., 2007, Van Zaalen, 

Wijnen & Dejonckere, 2011b, Ward, 2006). Noe som kan stå i kontrast til denne definisjonen 

er at noen forskere har hevdet at nettopp gjentagelser av ord, delord eller fraser og uvanlig 

plassering av pauser er vanlige kjennetegn ved løpsk tale (Daly & Burnett, 1999, St. Louis & 

Shulte, 2011, Van Zaalen et al., 2011b, Ward, 2006). Altså kan en sette spørsmålstegn ved 

momentet om gjentagelser og pausering i WHOs definisjon av løpsk tale. 

Fordelen med en slik konsensusdefinisjon er at den trolig er gjennomarbeidet og at den 

representerer den kollektive enigheten til en respektert organisasjon. En mulig begrensning er 

at den kan være utarbeidet gjennom kompromiss heller enn en presis og logisk fremstilling 

(St. Louis & Schulte, 2011). Selv om WHOs definisjon gir en grov beskrivelse av hva løpsk 

tale er, kan det være nærliggende å anta at logopeder har behov for en mer presis definisjon 

for å kunne utrede personer med løpsk tale med større sikkerhet. Usikkerhetsmomentene kan 

her være både det at definisjonen kan være villedende i forhold til kjennetegnene, samt at 
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flere klinikere og forskere har trukket frem andre aspekt ved løpsk tale som ikke er inkludert i 

denne definisjonen. Disse aspektene vil bli beskrevet videre i denne teoridelen av oppgaven. 

2.1.3 Definere løpsk tale ved minste felles nevner 

En annen tilnærming til å definere løpsk tale er å ta utgangspunkt i minste felles nevner, det 

vil si et minimum antall nødvendige og tilstrekkelige tilstander som må være tilstede for at 

vansken skal bli definert (St. Louis & Schulte, 2011). St. Louis og kollegaer har de siste to 

tiårene utviklet og videreutviklet en arbeidsdefinisjon på løpsk tale (St. Louis, 1992, St. Louis, 

Raphael, Myers & Bakker, 2003, St. Louis, Myers, Bakker & Raphael, 2007). Grunnen til at 

denne blir omtalt her er at arbeidsdefinisjonen har opparbeidet seg anerkjennelse, og at mange 

har støttet seg til eller henvist til den de seneste år (Alm, 2011, Daly & Burnett, 1999, 

Drayma, 2011, Lanouette, 2011, Van Zaalen, Wijnen & Dejonckere, 2009b, Ward, 2006). På 

bakgrunn av dette er det denne arbeidsdefinisjonen som ligger til grunn ved vurderingene i 

denne oppgaven. Definisjonsbeskrivelsene har dermed stor validitetsbetydning for å kunne 

forstå om kartleggingsverktøyene Lommebokhistorien og PCI har fanget opp kjennetegn på 

løpsk tale hos personen som er blitt undersøkt. I denne sammenheng settes det som en 

forventet forutsetning at informanten har løpsk tale. Den nyeste arbeidsdefinisjonen er 

utarbeidet i 2011, og tar utgangspunkt i minste felles nevner for taleflytvansken: 

Løpsk tale er en taleflytvanske hvor samtalesegmenteneª i morsmåletᵇ til den som 
snakker helhetlig blir oppfattet for hurtigᶜ, for uregelmessigᵈ, eller begge deler. Segmentene 
av hurtig og/eller uregelmessig talerate må videre opptre sammen med en eller flere av 
følgende: (a) hyppighet av ’normale’ talebruddᵉ; (b) hyppighet av kollapsᶠ eller bortfall av 
stavelser; og/eller (c) unormale pauser, stressing av stavelser, eller talerytme. 

ª  Løpsk tale må finne sted i naturlig samtale, men må ikke nødvendigvis finne sted 
majoriteten av tiden. Klare og isolerte eksempler som overgår personer med normal 
tale er tilstrekkelig for en diagnose. 

ᵇ  Dette kan også finne sted i andre språk personen mestrer, spesielt i flerspråklige 
miljøer. 

ᶜ  Dette kan stemme selv om stavelseshastigheten ikke overgår normaltalende. 

ᵈ  Synonymer for uregelmessig tale kan være ’støtvis’ og ’sprutvis’. 

ᵉ  Disse talebruddene er ofte observert i færre antall hos normaltalende og er ikke 
typisk å finne hos personer som stammer. 
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ᶠ  Kollaps inkluderer, men er ikke begrenset til, hyppighet av forkortelser, 
’teleskopering’, eller ’over-koartikulering’ av ulike stavelser, spesielt i 
flerstavelsesord (fritt oversatt etter St. Louis & Schulte, 2011, s. 241-242). 

Kort oppsummert dekker denne arbeidsdefinisjonen aspekt som hastighet og uregelmessighet 

i talen, og at dette videre fører til forstyrrelser som hyppighet av normale talebrudd, fortetting 

og pauser i talen. Noen av disse kjennetegnene må være til stede, men ikke nødvendigvis alle, 

for at den diagnose skal bli vurdert. Positivt med denne definisjonen er elementet om at løpsk 

tale må finne sted i naturlig samtale, da det er i spontantalen det er mest vanlig at løpsk tale 

forekommer (Daly, 1992, St. Louis et al., 2007, Van Zaalen, 2009, Ward, 2006). St. Louis og 

Schulte (2011) trekker frem at fordelen med denne definisjonen er at den tillater forskere og 

klinikere å betrakte løpsk tale på lik måte. Når en sammenlikner med for eksempel 

definisjonen til WHO kan en forstå at denne definisjonen kan være enklere å forholde seg til 

for logopeder ved det at den antageligvis ikke oppfattes som så tvetydig. Det kan muligens 

også være enklere å sammenlikne fra person til person med løpsk tale siden den er mer 

spesifikk enn generell. St. Louis og Schulte legger vekt på at definisjonen må betraktes som 

tentativ og at den bør bekreftes av videre forskning. 

2.1.4 Utfordringer ved en felles definisjon 

Ward peker på at et tilbakevendende tema i den seneste litteraturen om løpsk tale dreier seg 

om ”ikke ubetydelige vanskeligheter med å avgjøre nøyaktig hva løpsk tale er” (fritt oversatt 

etter Ward, 2011a, s. 34). Det har vist seg problematisk å utvikle en fullstendig definisjon på 

løpsk tale med enighet blant forskerne (Ward, 2006, St. Louis & Sculte, 2011). Etter en 

gjennomgang av litteraturen om løpsk tale forstår en at klarere enighet om dette kunne ført til 

høyere visshet om hvilke personer som har løpsk tale, sikrere kartlegging, bedre inkludering 

av personer som har behov for tiltak, samt spennende og nyttig forskning om videre aspekt 

ved taleflytvansken. For denne oppgaven er behovet for sikrere kartlegging spesielt relevant. 

Det er bred enighet om at personer med løpsk tale har større hyppighet av de normale 

talebruddene som alle mennesker har i sin daglige tale (Daly & Burnett, 1996, St. Louis & 

Shulte, 2011, Van Zaalen et al., 2011b, Ward, 2006). Ingen har perfekt taleflyt, som Ward 

(2006, s. 139) har fastslått. Taleflyt kan være utfordrende å definere, men hovedsakelig kan 

det beskrives som ”uanstrengt flyt av talen” (fritt oversatt etter Guitar, 2006, s. 13). Guitar 

skriver at en person som viser lite anstrengelser når en prater, ofte blir vurdert til å snakke 
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flytende. En talestrøm uten anstrengelser kan likevel betraktes til å ikke være flytende om det 

for eksempel også er tilstede unormal rytme, hastighet, intonasjon eller plassering av pauser. 

Slike beskrivelser kan også være beskrivende for mange personer med løpsk tale (St. Louis & 

Schulte, 2011, Ward, 2006). Andre normale talebrudd kan være å gjenta ord, deler av ord eller 

fraser. Det kan også være bruk av interjeksjoner eller fyllord som ”tja” og ”vel” for å vinne 

tid, eller at den som prater redigerer ord eller setninger underveis i talen. 

Ward (2006) trekker frem at en signifikant utfordring ved å kunne definere karakteristikkene 

til løpsk tale er at det kan være to grunnleggende sider ved vansken; en talemotorisk 

komponent og en språklig komponent. Van Zaalens (2009) inndeling av undergrupper er 

sammenliknbare med disse, men er mer lingvistisk basert. Hun beskriver fonologisk 

(talemotorisk) løpsk tale som når talehastigheten overgår kapasiteten til å opprettholde den 

fonologiske kodingen. Resultatet kan bli redusert forståelighet ved det at talen blir forkortet 

og fortettet. Dette elementet med komprimert tale er det bred enighet om når det gjelder 

kjennetegn på løpsk tale (Daly & Lanouette, 1999, Luchsinger & Arnold, 1965, St. Louis et 

al., 2007, Ward, 2006). Videre beskriver Van Zaalen (2009) syntaktisk (språklig) løpsk tale 

som når talen ikke tilpasses den grammatiske kodingen og den syntaktiske kompleksiteten i 

ytringen. Resultatet kan bli setningsrevisjoner, semantiske ombyttinger, interjeksjoner, samt 

repetisjoner av delord, ord og fraser. Disse kjennetegnene på løpsk tale vil bli beskrevet 

nærmere i analysedelen. 

Det språklige aspektet er ikke inkludert i den beskrevne arbeidsdefinisjonen basert på minste 

felles nevner. St. Louis et al. (2003) begrunner dette med at hos noen personer med løpsk tale 

ser den språklige planleggingen ut til å være intakt. Dette kan stemme, men flere har 

rapportert at tilfeller av løpsk tale uten språklige vansker er mer sjelden (Daly & Burnett, 

1999, Van Zaalen et al., 2011b, Ward, 2006). Weiss (1964) var tidlig ute med å gjenkjenne 

språkvansker hos personer med løpsk tale, og beskrev det som en ubalanse i språket som 

kunne reflektere en uorganisert formuleringsprosess. Myers (2011) trekker frem at selv om 

hun underveis har vært med på utarbeidelsen av den tidligere nevnte arbeidsdefinisjonen (St. 

Louis et al., 2003, St. Louis et al., 2007), inkluderer hennes kliniske vurdering av løpsk tale 

også vansker med den lingvistiske kodingsprosessen. Myers (2011) rammeverk er altså også 

ulikt definisjonen basert på minste felles nevner, og hun legger vekt på at ved å kontrollere 

talehastigheten kan en oppnå en synergieffekt hvor det også blir en bedring ved motoriske og 

lingvistiske elementer i talen. Som et forsvar av arbeidshypotesen bør det her påpekes at St. 
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Louis og Schulte (2011) anerkjenner at personer med løpsk tale kan ha vansker med den 

språklige planleggingen. Komponentene i arbeidshypotesen er ment som et minimum av 

tilstander som må være tilstede for å kunne gi en diagnose. 

Løpsk tale er en multidimensjonal vanske med symptomer som kan påvirke både verbale og 

ikkeverbale sider ved kommunikasjonen (Daly & Burnett, 1999, Myers, 2011, Ward, 2006, 

Weiss, 1964). Symptomer som kan påvirke kommunikasjonen kan blant annet være hyppighet 

av normale talebrudd, uorganisert språkformulering, språklige unormalheter og pragmatiske 

vansker. Det er også verdt å merke seg at løpsk tale reflekterer forbigående og varierende 

forstyrrelser i taleflyten (Myers, Bakker, St.Louis & Raphael, 2011). Påvirkningen av 

kommunikasjonen er dermed ikke konstant. Dette indikerer også at bruddene normalt ikke 

følger et mønster hvor en kan forutbestemme nøyaktig hvilke talebrudd som vil komme. Det 

har i litteraturen vært et spørsmål om eventuelle tilhørende tilstander, som kognitive vansker 

og lærevansker, bør inkluderes i definisjonen. Bakker (1996) peker på at det tilsynelatende 

kan virke som en definisjon er ufullstandig uten å dekke slike symptomer, fordi de ofte er 

regelen heller enn unntaket. Likevel hevder Bakker at det tryggeste er å definere løpsk tale 

utelukkende basert på taleflytvansker karakterisert av rateunormaliteter, siden ikke alle 

personer med løpsk tale har en tilhørende vanske. Som en motsetning kan også løpsk tale 

opptre i tillegg til en annen primærvanske, og i slike tilfeller gir dette konsekvenser i form av 

behov for fagpersonell utenfor taleflytfeltet (Bakker, 1996). Et eksempel på en slik 

primærvanske kan være downs syndrom, som kort vil bli beskrevet senere. Ward (2011b) 

hevder at en fare ved å inkludere slike tilstander i en definisjon er at den da blir så bred på 

symptomer at det vil gjøre kartlegging praktisk talt umulig. 

Ward (2006, s. 150) foreslår å benytte begrepet ”cluttering spectrum behaviour” for personer 

som viser noen av kjennetegnene på løpsk tale, men som ikke med sikkerhet kan gis en 

diagnose. Oversatt til norsk vil det si personer som innehar noen av symptomene fra hele 

spekteret av kjennetegn på løpsk tale. Ward peker på at en fordel ved å bruke denne 

betegnelsen er at en unngår å feilaktig diagnostisere personer som ikke har løpsk tale. Andre 

tilstander, som for eksempel depresjon, kan vikarierende resultere i liknende kjennetegn som 

fra spekteret av løpsk tale, men vil ha behov for en helt annen intervensjon. Ulike tilhørende 

vansker som kan opptre sammen med løpsk tale vil bli beskrevet senere i denne teoridelen. 
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2.1.5 Årsak og utvikling 

Av nevrologiske årsaksforklaringer har Seeman (1970) foreslått at løpsk tale er et resultat av 

forstyrrelser av basalgangliene, som gir en sporadisk feilregulering av visse områder av 

hjernebarken. Alm (2011) har videre spekulert i at forstyrrelsene i basalgangliene kan påvirke 

initiering av talen, hemningen av impulser, planleggingen og timingen av talen. Det kan for 

personer med løpsk tale derfor bli utfordrende å kontrollere flyten av signaler gjennom 

basalgangliene, og det kan påvirke produksjonen og koordineringen av spontantalen. 

Nevrologiske årsaksforklaringer er dermed spesielt knyttet til spesifikke områder i hjernen og 

koordineringen av talen. 

Det finnes foreløpig ikke studier med klare bevis om at løpsk tale er arvelig, men det er 

rimelig å anta at genetiske faktorer spiller en rolle slik det sannsynligvis er ved en del andre 

talevansker. Stamming kan her trekkes frem som et eksempel (Drayma, 2011). Noen forskere 

har tidligere oppdaget en sammenheng som kan vise at noen kan være predisponert ved det at 

personer med løpsk tale ofte kom fra familier der det var observert stamming og løpsk tale 

(Freund, 1952, Luschinger & Arnold, 1965, Weiss, 1964). Løpsk tale er antatt å være mer 

vanlig for gutter enn for jenter (Preus, 1987, Weiss, 1964). Drayma (2011) peker på at nyere 

studier for en større forståelse av mulige genetiske faktorer vil best undersøkes ved 

tvillingstudier, adoptivstudier eller studier av familier identifisert med taleflytvansker. 

Utfordringer med å få gjennomført slike studier kan være definisjonsuenigheten, og 

utfordringer knyttet til å forstå epidemiologien ved at løpsk tale også kan oppstå samtidig med 

andre vansker 

Det finnes få studier som har undersøkt prevalensen til løpsk tale. Tidligere har en ofte antatt 

at vansken ikke er spesielt utbredt, og at den antagelig er mer sjelden enn stamming (Daly & 

Burnett, 1999, Preus, 1987, St. Louis et al., 2003). Preus (1992) gjorde en sammenlikning av 

ni ulike studier som tok for seg prevalensen til løpsk tale, og oppsummerte at 21-67% av 

personene med stamming også viste symptomer på løpsk tale. 1-2% av den voksne 

populasjonen har en taleflytvanske (Van Zaalen, 2009). Usikkerheten ved sammenlikningen 

til Preus (1992) ligger i at studiene ble gjort med bakgrunn i ulike definisjoner og inkludering 

av personer med løpsk tale. Det er mulig at løpsk tale er mer vanlig enn litteraturen foreslår, 

og at prevalensen for stamming og løpsk tale kan være tilnærmet lik eller at løpsk tale er mer 

hyppig enn stamming. Bakgrunn for dette kan være både definisjonsutfordringene og at løpsk 

tale kan være underrapportert (St. Louis et al., 2010). I den senere presentasjonen av Marie 
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fremkommer det at hun møtte utfordringer i form av lite bevissthet til vansken i 

støtteapparatet, og dette kan antas å settes i sammenheng med det at løpsk tale kan være 

underrapportert. 

Preus (1987) har skrevet at løpsk tale som regel er merkbart fra barnet begynner å snakke. 

Gjennom nyere erfaringer påpeker Van Zaalen et al. (2011b) at vanskene ofte ikke blir 

identifisert før tidlig ungdomstid, når barnet er omtrent ti år. Dette er en alder hvor 

kommunikasjonskravene endrer seg, og kravene kan bli så store at kommunikasjonen bryter 

sammen hos de som kan være predisponert for løpsk tale. En del av disse barna vil gjentatte 

ganger oppleve vansker med å tilpasse talehastigheten til de motoriske og lingvistiske 

kravene, og vil fortsette med å ha løpsk tale. Ifølge Ward (2006) er det typisk at disse barna 

også har en sen språkutvikling ved det å starte bablingen, si sine første ord og oppnå 

lingvistiske milepæler. Alm (2011) og Daly og Burnett (1999) påpeker at løpsk tale ikke ser 

ut til å påvirke den generelle intelligensen på en negativ måte, men at litteraturen ofte har 

beskrevet personer med løpsk tale som med høy intelligens og med anlegg for matematikk og 

vitenskap. Det er mulig at disse beskrivelsene kan reflektere en skjevhet ved det at utvalget 

for eksempel kan være rekruttert fra universitetsmiljøet. På bakgrunn av disse opplysningene 

vil det dermed være viktig å være oppmerksom på at fra ungdomstiden kan det være spesielt 

utfordrende å ha vansken løpsk tale uten å være fanget opp av et støtteapparat. 

2.1.6 Levelts språkprosesseringsmodell 

Språkproduksjonen utgjør en lengre prosess med flere faser fra et meningsinnhold er tenkt til 

talen blir produsert. Det finnes ulike modeller for å vise hvilke prosesser som foregår under 

språkproduksjonen, og Levelts (1989) språkprosesseringsmodell er en modell som flere 

forskere har støttet seg til innenfor fagfeltet for løpsk tale (Alm, 2011, Van Zaalen et al., 

2009d, Ward, 2006). Noen hovedtrekk fra modellen blir kort beskrevet her, da den kan hjelpe 

leseren til å forstå noe om under hvilke prosesser som kan skape forstyrrelser i 

språkproduksjonen hos personer med løpsk tale. Den språklige prosesseringen foregår i en 

bestemt rekkefølge, og enkelte prosesser må skje før andre. Meningen blir først til i det Levelt 

(1989) kaller den konseptueliserende fasen. I den neste formulerende fasen tar budskapet 

form på et lingvistisk plan og her skjer flere prosesser, blant annet grammatisk koding, 

syntaktisk rammeverk og ordvalg. I den siste artikulerende fasen transformeres den 
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lingvistiske representasjonen til motorisk programmering og produksjon av tale, og det er 

dette som kommer til uttrykk i kommunikasjonen. 

Ifølge Levelt (1989) kan hyppige revisjoner og interjeksjoner i setninger reflektere vansker 

med å organisere en historie og tilpasse en historie til tilhøreren, og dette skjer i den første 

konseptueliserende fasen. Rettelsene i egen tale som mange personer med løpsk tale har 

gjenspeiler ifølge denne teorien altså at forstyrrelsene allerede starter i den preverbale fasen, 

og ikke at det blir vansker akkurat i det øyeblikket bruddene skjer. Ifølge Ward (2006) kan 

personer med løpsk tale oppleve innvirkning i alle tre fasene. I den formulerende fasen trekker 

han spesielt frem at den lingvistiske planleggingen kan oppleve vansker, og i den siste 

artikulerende fasen at det kan oppstå brudd av motorisk karakter. 

2.2 Mulige relaterte kjennetegn og vansker 
Som tidligere beskrevet forekommer ikke ren løpsk tale ofte, og det er mer vanlig at andre 

ulike symptomer opptrer samtidig (Preus, 1996, St. Louis et al., 2007, Van Zaalen et al., 

2011b). Løpsk tale kan ha et bredt og komplekst spekter av kjennetegn, og Figur 1 viser en 

organisering av kjennetegn og diagnoseelementer i henhold til definisjonen på løpsk tale 

basert på minste felles nevner (St. Louis & Schulte, 2011). De lysegrå feltene er tidligere 

beskrevet og er de mest nødvendige elementene som må være tilstede for en diagnose. 

Figuren blir presentert her fordi den kan gi et klargjørende og ryddig bilde på andre mulige 

sameksisterende vansker til løpsk tale. Noen av kjennetegnene fra figuren er allerede 

presentert tidligere i teoridelen. Enkelte av vanskene vil bli grundigere beskrevet mens andre 

bare vil bli kort nevnt, da ikke alle er av like stor betydning for denne oppgaven. En slik 

presentasjon er valgt fordi kartlegging ved hjelp av Lommebokhistorien og PCI fordrer 

kunnskap om noen av vanskene, mens andre er nyttig å være bevisst for et helhetlig 

kartleggingsbilde. 

2.2.1 Bevissthet og holdninger 

Siden tidlig i forskningen har en ofte antatt at personer med løpsk tale har vært ubevisst sine 

taleflytvansker, og Weiss (1964) hevdet at dette var en obligatorisk side ved taleflytvansken. 

Denne antatte ubevisstheten er ikke unaturlig, med tanke på at talebruddene som blir 

produsert er normale talebrudd som alle mennesker kan ha i sin daglige tale. Nå har en gått 
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Figur1: Organisering av kjennetegn og diagnoseelementer i henhold til definisjonen på løpsk tale basert på 
minste felles nevner (St. Louis & Schulte, 2011, s. 243). 

bort fra at det nødvendigvis må være slik. Ward (2006) peker på at personer med løpsk tale 

kan være bevisst vansken, men ofte være ute av stand til å bedre den eller se 

kommunikasjonsvanskene fra samtalepartnerens perspektiv. Daly og Burnett (1999) har erfart 

at flere med løpsk tale mener samtalepartneren ikke følger godt nok med, i stedet for å innse 

at det er en selv som uttrykker seg uklart. Disse siste pragmatiske aspektene kan logopeden 

være bevisst for eventuelle tiltak knyttet til å tolke samtalepartneres signaler. Litteraturen 

viser imidlertid ikke at pragmatiske vansker er en nødvendig side av løpsk tale. En kan finne 

at det tidligere i litteraturen har vært rapportert at unngåelsesadferd er sjelden hos personer 

med løpsk tale (Daly & Burnett, 1999, Preus, 1987). I motsetning til hos personer med 

stamming, har det blitt beskrevet at det ikke er så typisk at de opplever engstelighet knyttet til 

spesielle lyder eller ord. Ward (2006) melder imidlertid at han en gang iblant møter personer 

som unngår spesielle lange ord som er vanskelig å uttale. Som logoped er det dermed viktig å 

være klar over at en kan møte personer med løpsk tale som har unngåelsesadferd, og at disse 

har behov for samtale og veiledning i forhold til den. I tilfeller kan også personer med løpsk 



14 
 

tale utvikle frykt for å prate. Van Zaalen et al. (2011b) viser til at redselen kan være utviklet 

fra negative responser eller usikkerhet rundt nonverbale reaksjoner fra samtalepartnere. Det 

virker dermed som personer med løpsk tale oftere har bevissthet rundt vansker knyttet til 

kommunikasjonen med andre mennesker enn selve øyeblikkene med brudd i talen. Funn og 

beskrivelser av adferden til personer med løpsk tale kan i fremtiden bli mer nyansert og 

variert i forhold til egen bevissthet til vanskene, og unngåelsesadferd i relasjon til situasjoner. 

Den allmenne bevisstheten og kunnskapen om løpsk tale blant befolkningen generelt er 

begrenset (St. Louis et al., 2010). Mange personer med løpsk tale har aldri mottatt formelle 

tiltak som hjelp for sine vansker, og det er antagelig flere logopeder som ikke betrakter sin 

egen kompetanse som tilstrekkelig når det gjelder å kartlegge og sette i gang tiltak (St. Louis 

& Rustin, 1992). Scaler Scott og St. Louis (2011) har gjengitt sitater fra personer med løpsk 

tale som setter ord på hvilke områder de har slitt med, hvilke personlige kamper de har hatt og 

hvordan taleflytvansken har påvirket livet deres. På Internett har det de siste årene utvidet seg 

blogger, samtaleforum, epostutveksling og sosiale nettverk hvor personer med løpsk tale og 

deres pårørende har kunnet komme i kontakt og kommunisere. Dette viser at mange personer 

med løpsk tale og deres nærmeste har stor bevissthet i forhold til taleflytvansken, og at det er 

et stort behov for å forstå og tilrettelegge for disse. 

2.2.2 Stamming 

Stamming er en taleflytvanske som deler noen av karakteristikkene med løpsk tale, men som 

er ulik på flere viktige områder (Daly & Burnett, 1999, Ward, 2006). Alm (2011, s. 3) peker 

på at bedre kunnskap om løpsk tale er essensielt for forståelsen av stamming, siden de er både 

overlappende og kontraherende vansker. Van Riper (1982) og Preus (1992) har dessuten 

foreslått at løpsk tale kan være en undergruppe av stamming. En nyere studie utført at  Howell 

og Davis (2011), med hovedfokus i om stamming og løpsk tale er beslektet, fant få ulikheter 

mellom de to taleflytvanskene. Imidlertid er det flere eksempler på at stamming kan være en 

tilleggsvanske til løpsk tale hos noen (Daly & Burnett, 1999, St. Louis et al., 2007, Van 

Zaalen et al., 2009b).  

Det er ikke enighet om en felles definisjon på stamming, men mange forskere er enige om at 

vansken ofte kjennetegnes ved mer unormale brudd i talen, som gjentagelser av lyder, 

stavelser og ord, samt forlengelser og blokkeringer av lyder (Guitar, 2006, Van Riper, 1982, 

Ward, 2006). Forlengelser og blokkeringer er ikke typisk for løpsk tale, men karakteristikker 
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som kan være felles er gjentagelser av ord og delord. Forstyrrelsene i talen hos personer med 

stamming kan dermed være mer observerbare for andre mennesker, enn hyppigheten av de 

mer normale talebruddene en kan høre hos personer med løpsk tale. En studie av Van Zaalen 

et al. (2009b) viste at deltakerne med løpsk tale produserte mer enn seks ganger så mye 

normale talebrudd som deltakerne med stamming. Raskt taletempo, som kan være 

karakteristisk for talen til personer med løpsk tale, er ikke typisk for talen til personer med 

stamming. Likevel meldes det om tilfeller der personer med stamming øker taletempoet for å 

opprettholde flyt og for å unngå pauser (Ward, 2006). Daly og Burnett (1999, s. 226) skriver 

om sammenlikningen av de to taleflytvanskene: ”cluttering is to language expression as 

stuttering is to speech productions”. Dette utsagnet er satt på spissen, men refererer likevel til 

den essensielle ulikheten ved at løpsk tale oftere handler om språklige vansker med å uttrykke 

seg enn selve taleproduksjonen. 

Bevisstheten og holdningene til personer med stamming er ofte ansett å være en av 

hovedutfordringene, da de kan opparbeide seg negative følelser og tilleggsatferd knyttet til 

kommunikasjon med andre (Guitar, 2006, Ward, 2006). Som tidligere beskrevet er dette et 

område som hos personer med løpsk tale lenge har stått i kontrast til enigheten om de negative 

holdningene personer med stamming ofte innehar. Selv om mye tyder på at personer med 

løpsk tale ofte er mer bevisst sine egne vansker enn antatt, viser litteraturen at dette generelt 

kan være en betydelig større utfordring i dagliglivet hos personer med stamming. 

2.2.3 Lærevansker 

Lærevansker refererer til barn som viser en ulikhet mellom deres kognitive evner og deres 

akademiske prestasjoner, med andre ord har de til tross for normal intelligens vansker med å 

lære (Van Zaalen, Wijnen & Dejonckere, 2011a). Vanskene er ofte assosiert til kognitive 

begrensninger, slik som vansker med korttidsminnet, auditiv diskriminering og visuell 

persepsjon (Van Zaalen, Wijnen & Dejonckere, 2009d). Kombinasjonen av løpsk tale og 

lærevansker har lenge interessert klinikere og forskere. Preus (1996) har hevdet at løpsk tale 

har mer til felles med lærevansker enn med stamming. Spesielt ved vansker med å uttrykke 

seg, lese og skrive er beskrevet både ved løpsk tale og lærevansker (Daly & Burnett, 1996, St. 

Louis, 1992). Daly og Burnett (1999) trekker frem en ulikhet ved at personer med 

lærevansker oftere viser vansker ved matematikk og resonnering, mens dette er områder der 

personer med løpsk tale som tidligere nevnt kan ha som styrker. En studie av Van Zaalen et 
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al. (2009d) viste ulikheter i de underliggende prosessene ved språkvanskene til barn med 

løpsk tale og lærevansker. Den språklige produksjonen til barna med lærevansker ble 

forstyrret av vansker med å konseptualisere og formulere, mens vansker med språklig 

planlegging hos barna med løpsk tale ble betraktet å gjenspeile utilstrekkelig tid til å fullføre 

frase- og setningsstrukturer. Begge gruppene viste vansker med setningsstruktur, ord og 

historiestruktur, men vanskene til barna med løpsk tale forsvant ved en mer langsom 

talehastighet. Med andre ord initierer resultatene fra denne studien at vanskene til personer 

med løpsk tale og lærevansker grovt kan skilles ved at den språklige planleggingen bryter 

sammen ved henholdsvis at ytringene ikke blir ferdig planlagt (løpsk tale) og vansker med å 

finne språket (lærevansker). Under analyseringen av Lommebokhistorien vil resultatene fra 

denne studien videre diskuteres, og leseren vil bli presentert for eksempler på vansker i 

språket. 

2.2.4 Tachylalia 

Ward (2006) skriver at eksepsjonelt rask tale ofte er det som legges merke til og rapporteres 

som symptom av personer ukjente med løpsk tale. Tachylalia er en fellesbetegnelse for 

eksepsjonelt rask tale, og kan strengt tatt ikke betraktes som en sameksisterende vanske. 

Tachylalia er ikke inkludert i Figur 1, men presenteres likevel her da tilstanden ofte nevnes i 

forbindelse med løpsk tale. For denne oppgaven er kjennskap til tachylalia nødvendig for å 

ved hjelp av Lommebokhistorien og PCI beskrive nettopp kjennetegn på løpsk tale, og ikke 

forveksle det med tachylalia. Selv om rask tale ofte er betegnende for løpsk tale, påpeker 

Ward (2006) videre at rykkvis tale avbrutt av korte og uvanlig plasserte pauser er det som 

beskriver løpsk tale best. Det finnes dessuten mange personer med god taleflyt, men som også 

har en talehastighet som kan betegnes eksepsjonelt rask uten at det byr på noen vansker. 

Personer med ren tachylalia har ikke like mange brudd i taleflyten som personer med løpsk 

tale (Hartinger & Moosehammer, 2008). Overkoartikulering i talen er eksempel på brudd som 

personer med løpsk tale ofte kan ha, men hvor personer med tachylalia oftere klarer å uttale 

alle lydene selv om taletempoet er raskt. Bakker, Myers, Raphael og St. Louis (2011) 

sammenliknet talehastigheten til personer med rask tale, personer som stammer og personer 

med normal talehastighet. En undersøkelse viste at forskjellene i talehastigheten til de tre 

gruppene forsvant da de ble bedt om å akselerere utover deres maksimale kapasitet. På 

grunnlag av dette foreslår Bakker og kollegaer at personer med rask tale og personer med 

løpsk tale blir drevet til å akselerere taleraten, heller enn at de har en motorisk talemekanisme 
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som tillater dem å snakke raskere enn andre. Løpsk tale og tachylalia har dermed felles at 

talehastigheten kan være hurtig og at begge tilstandene blir stimulert til rask tale. Tachylalia 

kan imidlertid ikke betraktes å være en taleflytvanske da dette ikke innebærer taleflytbrudd 

utover det som er normalt. 

2.2.5 Andre relaterte vansker 

Her vil andre vansker som kan ha ulike sammenfallende kjennetegn med løpsk tale kort 

nevnes. Det vil også kort presenteres noen begrensninger innen kognitive ferdigheter som er 

rapportert hos noen personer med løpsk tale. 

Downs syndrom er en betegnelse for genetiske feil som fører til ulik grad av 

funksjonsnedsettelser, og er en tilstand som ofte er blitt referert til når det gjelder kjennetegn 

til løpsk tale (Van Borsel, 2011). Personer med downs syndrom har gjerne forstyrrelser i 

taleflyten sin som høy talehastighet og mindre forståelig tale. Utover slike assosiasjoner er det 

få likheter mellom vanskene. Van Borsel påpeker at en bred definisjon på løpsk tale ville gitt 

en unormalt høy insidens av løpsk tale hos personer med downs syndrom. Her vil det 

muligens passe bedre å beskrive vanskene innenfor spekteret av kjennetegn på løpsk tale, slik 

Ward (2006) har foreslått. Vansker innen autismespekteret er utviklingsforstyrrelser 

karakterisert av vansker med kommunikasjon, sosial interaksjon og fokuserte interesser 

(Scaler Scott, 2011). Herunder er også Asbergers syndrom inkludert, som er oppført i Figur 1. 

Felles kjennetegn kan være hurtig og uregelmessig talerate, unormal plassering av pauser og 

overdreven koartikulasjon. Hos denne gruppen påpeker Scaler Scott viktigheten av å skille 

like kjennetegn som til løpsk tale, men som kan oppstå som en følge av de primære vanskene, 

fra symptomer på løpsk tale. I populasjonen med autisme finnes det også tilfeller med løpsk 

tale, og for disse bør det settes i gang intervensjon tilpasset de unike behovene personene med 

autisme har. Liknende sammenlikninger kan gjøres også for AD/HD (Attention 

Deficit/Hyperactivity Disorder) som innebærer vansker med oppmerksomhet og 

konsentrasjon. Sammenfallende karakteristikker i denne sammenheng kan være impulsivitet, 

rastløshet, uoppmerksomhet og urolighet (Daly & Burnett, 1999, St. Louis et al., 2007). 

Taleapraksi er forårsaket av hjerneskade ved områder i hjernebarken som styrer språket og gir 

en svikt i utføringen av viljestyrte handlinger (Patterson & Chapey, 2008). Felles 

artikulasjonsfeil kan være foregripende feil, som for eksempel å si glønt glass for grønt glass 

eller andre artikulasjonsfeil som ikke er typisk for normal fonologisk utvikling. Ward (2006) 
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påpeker at personer med taleapraksi gjerne repeterer feilene om de blir bedt om å gjenta, mens 

personer med løpsk tale retter dem. Disse oppsummerte vanskene kan ha felles kjennetegn 

som løpsk tale og kan være sameksisterende vansker. Det finnes ikke entydige studier og 

litteratur om sikkerheten i disse sammenhengene, men det kan ha en mulig relevans med 

bakgrunn i at flere klinikere og forskere har beskrevet liknende observasjoner. 

Svakheter innen ulike kognitive ferdigheter er beskrevet innen litteraturen om løpsk tale, selv 

om det ikke betegnes som omfattende vanskeområder. Preus (1992, 1996) har foreslått en 

mulig sammenheng mellom løpsk tale og svakere auditiv prosessering. Det er også rapportert 

at noen personer med løpsk tale kan vise pragmatiske vansker under samtale, som for 

eksempel upassende turtaking, svake lytterferdigheter, upassende fastholdelse av tema, 

manglende oppmerksomhet til samtalepartnerens perspektiv og dårlig øyekontakt (Daly & 

Burnett, 1999, Lanouette, 2011, Preus, 1992, Teigland, 1996). Ifølge Daly og Lanouette 

(1999) kan også personer med løpsk tale vise svakere auditivt minne, og at dette kan settes i 

sammenheng med kortere oppmerksomhetsspenn. Disse nevnte kognitive aspektene kan 

påvirke forholdet mellom tanken og talen ved det at de er tilgjengelige, men at det kan kreve 

ekstra oppmerksomhetsmobilisering ved kommunikasjon og tale. 

2.3 Kartlegging 
Som tidligere beskrevet er løpsk tale en multidimensjonal vanske som kan ha tilleggsvansker 

på flere ulike områder. Personer med løpsk tale passer ikke alltid enkelt inn i en typisk 

diagnose eller kategori, og derfor bør kartleggingsprosessen være omfattende og med en 

helhetlig datainnsamling (Daly & Burnett, 1996). I tillegg til den formelle kartleggingen er 

det vesentlig å også foreta en uformell kartlegging, da løpsk tale ofte forekommer mest 

hyppig i spontantalen og ved naturlige situasjoner. Det kan dermed være utfordrende å fange 

opp elementer fra talen med maksimale talebrudd, siden det har vist seg at personer med løpsk 

tale ofte oppnår en kortsiktig bedring ved oppmerksomhet til egen tale (St. Louis et al., 2007, 

Ward, 2006). 

Områder som bør utforskes er tempo og taleflyt, språklig organisering, talebrudd, bruk av 

pauser, bevissthet, kommunikasjon, talemotorikk, artikulasjon og rytme (Daly & Burnett, 

1996, Van Zaalen et al., 2011b). Ifølge Van Zaalen og kollegaer bør kartleggingen ha fokus 

på at vanskene er forårsaket av språklige planleggingsvansker og ikke artikulasjonsfeil. Som 
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tidligere beskrevet er mange forskere enige om at planleggingsvansker er en sentral del av 

løpsk tale problematikken. I denne oppgaven er kartleggingsverktøyene Lommebokhistorien 

og PCI benyttet for å beskrive taleflytvanskene hos en person med løpsk tale. Til sammen 

tangerer disse to testene alle områdene nevnt overfor som bør utforskes når det gjelder løpsk 

tale. Lommebokhistorien og PCI er her foretatt som en del av en større kartlegging av 

informanten, og resten er foretatt av Bredtvet kompetansesenter. I det følgende vil de to 

kartleggingsverktøyene som prøves ut i denne oppgaven presenteres. Deretter vil flere 

kartleggingsmuligheter kort oppsummeres for å vise hva annet som kan inkluderes for en 

fullstendig kartlegging av løpsk tale. 

2.3.1 Om Lommebokhistorien 

Lommebokhistorien er en gjenfortellingstest basert på barnetesten ’Bus story’ (Renfrew, 

1997, ref. i Van Zaalen et al., 2009d) og ment for bruk på ungdom og voksne som en del av 

en bredere kartlegging av en mulig løpsk tale. Gjenfortellingstesten ble omgjort til en 

kartleggingstest for løpsk tale av Van Zaalen og Bochane i 2007 (Van Zaalen et al., 2009d). 

Testen er oversatt til norsk av Hilda Sønsterud ved Bredtvet kompetansesenter. Grunnen til at 

denne testen ble valgt som en av mulighetene til å utforske taleflytvanskene hos en person 

med løpsk tale, var at det er et stort behov for mer kartleggingsmateriell for denne vansken. 

Hensikten var at det dermed kunne være nyttig å prøve ut denne testen som på testtidspunktet 

ikke var aktivt i bruk blant logopeder. En annen begrunnelse var at ingen andre tilgjengelige 

tester i Norge dekker aspektet ved gjenfortelling fra personer med en mulig løpsk tale, noe 

som kan være et godt grunnlag for kartlegging. Van Zaalen et al. (2011b) påpeker at 

gjenfortelling er en viktig del av kartleggingen, da det ofte er på dette kommunikasjonsnivået 

kommunikasjonen kan få brudd. Nærmere presisert kan dette ha å gjøre med, som tidligere 

beskrevet, at den grammatiske kodingen og den syntaktiske kompleksiteten kan være 

utfordrende når talehastigheten gjør at det ikke blir nok tid til å fullføre den redigerende fasen 

av språkproduksjonen. Ward (2006) er også enig i at å gjenfortelle en memorert historie er en 

viktig del av kartleggingsarbeidet for løpsk tale. Han poengterer at typiske språkvansker en 

kan observere kan være uoversiktelig fortelling, ombytting av hendelsesforløpet, 

overfokusering på uviktige detaljer, utelatelse av sentrale historieaspekt, springende fortelling 

og manglende evne til å fremstille en sammenhengende historie. Testen Lommebokhistorien 

skrider med dette dermed frem som en mulighet til å avdekke viktige aspekt ved 

taleflytvansken. 
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Lommebokhistorien er en test hvor testlederen leser opp en standardisert historie, og 

testkandidaten skal gjenfortelle historien uten hjelp (se vedlegg 1). Det blir gjort lydopptak og 

talen transkriberes etter gjennomføringen. Det medfølger et eget skjema for notering av 

testpersonens respons og talebrudd (se vedlegg 2) og et skåringsskjema der resultatene kan 

noteres og summeres (se vedlegg 3). Analysen tar for seg vurdering av historiekomponenter, 

vurdering av riktig syntaks, vurdering av type taleflytbrudd og vurdering av prosentdel 

taleflytbrudd og ratio taleflytbrudd. En detaljert gjennomgang av vurderingskomponentene og 

mulige kjennetegn på løpsk tale vil bli gitt i resultatdelen for Lommebokhistorien i 

analysekapittelet. 

2.3.2 Om PCI - Predictive Cluttering Inventory 

Predictive Cluttering Inventory (PCI) er en sjekkliste som kan gi en prediksjon på mulige tegn 

på løpsk tale hos en person. PCI ble utviklet av Daly og Burnett i 2006 basert på 

gjennomføring av spørreskjema fra 60 eksperter innen taleflytfeltet fra hele verden (Van 

Zaalen, Wijnen & Dejonckere, 2009c). I denne oppgaven blir en redigert utgave av sjekklisten 

lagt til grunn. Begrunnelsen for denne avgjørelsen var at Van Zaalen og kollegaer fant ut 

gjennom to studier at PCI i sin daværende form ikke var sensitiv og spesifikk nok til å kunne 

oppdage løpsk tale hos personer med løpsktalende trekk (2009c), og heller ikke til å 

differensiere personer med løpsk tale fra personer med stamming (2009b). En forklaring på 

hvorfor testen ikke fanget opp personer med løpsk tale kan ha vært at mange av 

kjennetegnene på listen var felles med de bruddene alle mennesker har i sin daglige tale. 

Basert på undersøkelsen ble sjekklisten og skåringssystemet videreutviklet av Van Zaalen et 

al. (2009b) ved at den reviderte utgaven av PCI har en akseptabel skåring spesifikk nok til å 

oppdage løpsk tale. Norsk oversettelse av denne utgaven er gjort av Hilda Sønsterud ved 

Bredtvet kompetansesenter, og skjemaet ble mars 2012 lagt tilgjengelig på internett for fri 

bruk (Sønsterud, 2012, se vedlegg 4). 

PCI tar for seg 33 ulike kjennetegn på løpsk tale innen hovedområdene talemotorikk, språklig 

planlegging , oppmerksomhet og konsentrasjon og motorisk- og planmessig koordinering. 

Testen fungerer ved at skåringssystemet kan gi en indikator på mulig løpsk tale. Kombinert 

med dette gir testen informasjon om lingvistiske og språklige komponenter, samt 

tilleggsinformasjon om personlige kommunikasjonsferdigheter. PCI har frem til nå ingen 

normative data for å kunne diagnostisere ulike grupper (Van Zaalen et al., 2009b). En grunn 
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til dette kan være, som tidligere beskrevet, at løpsk tale og andre vansker har mange felles 

kjennetegn, noe som kan gjøre det utfordrende å skille vanskene. En mer detaljert 

gjennomgang av kjennetegnene på sjekklisten og vurderingen av disse vil bli gitt under 

resultatdelen for PCI i analysekapittelet. 

2.3.3 Annen relevant kartlegging 

For å skille løpsk tale fra andre taleflytvansker, poengterer Van Zaalen et al. (2011b) at 

kartleggingen bør fokuseres mot ulike aspekt ved kommunikasjon og kognisjon. Videre blir 

det beskrevet at dette kan gjøres ved utforsking av høytlesning, spontantale, gjenfortelling av 

en memorert historie, en test av oral koordinasjon og spørreskjema. Auditive opptak og video 

bør inkluderes i varierte deler av kartleggingen for å kunne vurdere taleflyt, talehastighet, 

artikulasjon, språk og stemme (Daly & Burnett, 1999, St. Louis et al, 2007, Van Zaalen et al. 

2011b, Ward, 2006). Andre språktester kan også benyttes for å få et generelt bilde av språket 

til personen. I dette avsnittet vil de ulike nevnte metodene for kartlegging kort presenteres, 

samt forslag til digitale kartleggingsprogram. 

Spontantalen vil som tidligere beskrevet ofte være varierende, og ha en kortsiktig bedring ved 

oppmerksomhet på den. Siden det kan forekomme flere brudd i taleflyten når personen er 

avslappet, har Ward (2006) og St. Louis et al. (2007) foreslått å lage avtaler på at logopeden 

har godkjennelse til å også ta opptak av talen når personen med løpsk tale ikke er klar over 

det. 

Høytlesningen bør gjennomføres av både uforberedte og forberedte lesestykker av ulik 

vanskelighetsgrad. På denne måten kan en oppdage på hvilket nivå taleflyten får brudd (Van 

Zaalen et al., 2011b, Ward, 2006), og det kan være en fin mulighet til å avdekke eventuelle 

lesevansker. Det kan være verdt å merke seg at en kan forvente flere brudd i talen når 

personen leser et kjent lesestykke, og bedre taleflyt når det blir lest et lesestykke personen 

ikke har fått forberede seg på (Van Zaalen et al., 2011b). Dette kan ha å gjøre med i hvilke 

lesesituasjoner personen er avslappet eller mer selvovervåkende. Selv om høytlesning 

innebærer en begrenset mulighet til å avdekke vansker med språkformulering, kan likevel 

forhold som for eksempel bortfall av funksjonsord være påfallende (Ward, 2006). 

Spørreskjema kan benyttes for å sammenlikne personens oppfattelse av egne vansker med 

logopedens vurdering av vanskene. Ved slike skjema kan en også avdekke eventuelle 
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forventninger om vansker og uunngåelsesstrategier, og dette kan være et godt grunnlag for 

samtale om bevissthet og holdninger til egen vanske. Forslag til spørreskjema kan være 

Perseptions of Stuttering Inventory (PSI) som kan lastes ned fra internett (Woolf, 1967) og 

Wright and Ayre Stuttering Self-Rating Profile (WASSP) som er et nyere spørreskjema 

(Wright & Ayre, 2000). 

Ved å teste oral koordinasjon kan en avdekke om talehastigheten har påvirkning på 

forstyrrelser i taleflyten på ordnivå. Van Zaalen, Wijnen og Dejonckere (2009a) har utviklet 

SPA-testen (tysk: Screening Pittage Articulatie), som er et kartleggingsverktøy laget for å 

undersøke motorisk talekontroll ved hjelp av hurtig repetering av flerstavelsesord. Når denne 

testen blir ferdig utarbeidet til norsk, kan det være en god mulighet til å kartlegge den orale 

koordinasjonen. 

Av språktester kan Språk 6-16 (Ottem og Frost, 2011) være en nyttig screeningtest for å 

undersøke eventuelle språkvansker. Spesielt deltestene ordspenn og setningsminne kan 

indikere vansker med verbalt korttidsminne. For dette formålet kan også Wechslers (2009, 

2011) intelligensskala for vurdering av barn, ungdom og voksnes kognitive evner (WISC og 

WAIS) benyttes i kartleggingen, og da spesielt deltestene innen arbeidsminneindeksen. 

Av digitale kartleggingsverktøy er Praat (Boersma & Weenink, 2012) et gratisprogram hvor 

en kan legge inn lydsekvenser fra tale og utforske fonetikk, slik at en blant flere andre 

muligheter kan regne ut antall stavelser per minutt. The Cluttering Assessment Program 

(CLASP) utviklet av Klaas Bakker i 2005 er et program utviklet for å bestemme prosentvis 

taleflytbrudd, og Cluttering Severity Instrument (CSI) utviklet av Klaas Bakker og Florence 

M. Myers i 2011 er utviklet for vurdering av grad av løpsk tale. Sistnevnte program kan lastes 

ned gratis fra ICA (2012) sin hjemmeside. 

2.4 Sammendrag av teorikapittelet 
Vi har i dette kapittelet fått en forståelse for at løpsk tale er en taleflytvanske det tidligere har 

vært lite oppmerksomhet til, men at det har vært økende interesse for vansken de siste årene. 

Utfordringer har vist seg ved uenighet om en felles definisjon for taleflytvansken. Det ble 

presentert en arbeidsdefinisjon på løpsk tale basert på minste felles nevner (St. Louis & 

Schulte, 2011), hvor elementene hurtighet og uregelmessighet i talen er vektlagt, sammen 

med aspekt som hyppighet av normale talebrudd, fortetting av talen og unormal pausering 
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eller talerytme. Vansker med språklig planlegging har også steget frem som en utfordring i 

tillegg til momentene i arbeidshypotesen. 

Det har vist seg at løpsk tale kan ha flere ulike kjennetegn, og at på dette spekteret av 

beskrivelser kan løpsk tale ha overlappende kjennetegn som andre vansker. Det kan være 

utfordrende å skille hva som er en en del av problematikken knyttet til løpsk tale, og hva som 

er kjennetegn tilhørende en annen primærvanske. Både kommunikasjonen og talen kan bli 

påvirket, og det har fremkommet at personer med løpsk tale kan være mer bevisst egne 

vanskeområder og oppleve utfordringer knyttet til disse enn hva en tidligere har antatt. 

Det ble trukket frem at kartleggingen av løpsk tale bør være omfattende og helhetlig, da det er 

en multidimensjonal vanske med flere kjennetegn og eventuelle tilleggsvansker. 

Kartleggingen bør innebære både formell og uformell kartlegging, og dette er essensielt med 

tanke på at personer med løpsk tale ofte får mest brudd i taleflyten ved uformelle situasjoner 

uten fokusering på talen. Områder som bør utforskes er tempo og taleflyt, språklig 

organisering, brudd i talen, bevissthet, kommunikasjon, talemotorikk, artikulasjon og rytme. 

De to kartleggingsverktøyene som er blitt brukt i denne oppgaven ble presentert; 

gjenfortellingstesten Lommebokhistorien er ment spesielt for å undersøke språklig 

planlegging og taleflytbrudd, mens PCI skal fungere som en generell sjekkliste for de fleste 

sidene vansken kan innebære. For å vise hva en helhetlig kartlegging kan innebære ble det 

kort vist forslag til andre kartleggingsmetoder. 
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3 Metode 
I dette kapittelet vil det gjøres rede for de metodiske valgene som er gjort i oppgaven. Først 

beskrives kasusstudie som design av studien, valg av informant og gjennomføring. Deretter 

vil analyseprosessen bli redegjort for, og oppgavens validitet drøftes. Til slutt vil det bli fokus 

på etiske momenter knyttet til oppgaven. 

3.1 Kasusstudie 
I denne oppgaven er det valgt kvalitativ kasusstudie som design og forskningstilnærming. 

Forståelsen av kasusundersøkelse har i denne oppgaven vært oppfattet som et studium av 

kasus, og at dette kasuset har blitt undersøkt ved hjelp av ulike metodiske tilnærminger 

(Stake, 1995, Yin, 2009). Metodene har hovedsakelig vært gjennomføring av 

kartleggingsverktøyene Lommebokhistorien og PCI, og datainnsamling fra litteraturen. 

Sosialkonstruktivisme ligger til grunn som vitenskapelig forankring for oppgaven ved 

forståelsen om sosiale faktorers innflytelse på forskningen og forskningsresultatene (Corbin & 

Strauss, 2008, Gall, Gall og Borg, 2007). I de påfølgende avsnittene presenters sentrale sider 

ved en kasusstudie, at det underveis i datainnsamlingen dukket opp et tillegg i fokusområde 

og litt om studien i en kvalitativ sammenheng. 

3.1.1 Avgrenset 

Kasusstudie som tilnærming setter fokus på et tydelig avgrenset og bundet studieobjekt 

(Befring, 2007, Merriam, 1998, Postholm, 2005, Stake, 1995). Fenomenet en undersøker må 

ikke nødvendigvis være en person, det kan like gjerne være et program, en gruppe, en spesiell 

politikk eller liknende (Merriam, 1998, Stake, 1995). I denne studien er fenomenet som blir 

undersøkt en beskrivelse av taleflytvanskene hos en person med løpsk tale. Dette kan 

betraktes som et fenomen som er bundet nok til å kvalifisere som et kasus. Merriam (1998) 

legger frem en indikator på at et kasus ikke er avgrenset nok om er det ikke finnes noen ende 

på all informasjonen forskeren kan hente. En vinkling som å studere forholdet mellom en 

person med løpsk tale og samfunnet ville for eksempel vært mer åpent og ikke så passende til 

kasusstudie, slik jeg tolker det. På den annen side kan en sette et spørsmålstegn ved om det 

finnes en ende på all informasjonen en kunne ha hentet for å beskrive taleflytvanskene hos 

Marie på en best mulig måte. 
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Logopediske utredninger relatert til løpsk tale innebærer en bred kartlegging, hvor både 

talespråklige, pragmatiske og sosiale aspekt vektlegges. Flere områder av Maries vansker ble 

kartlagt ved Bredtvet kompetansesenter like før dette mastergradsarbeidet kom i gang, så 

kartleggingskomponentene inkludert her kan betraktes som en del av en større utredning. 

Denne oppgaven ble imidlertid avgrenset til å rette størst oppmerksomhet til beskrivelser 

knyttet til den beskrevne arbeidshypotesen til St. Louis og Schulte (2011), støttet av 

hovedmomentene ved Lommebokhistorien og PCI. 

3.1.2 Dybdestudie 

Hovedgrunnen til at kasusstudie ble valgt som forskningsstrategi var at jeg ønsket å gå i 

dybden for å finne ut av taleflytvanskene og mulighetene ved de to kartleggingsverktøyene. 

Det mest karakteristiske med kasusstudier er at de involverer et lite antall personer eller 

studieobjekt (Befring, 2007), og Yin (2009) hevder at undersøkelsen blir sterkere om en har to 

eller flere kasus som støtter den samme teorien. Jeg har likevel valgt å konsentrere meg om et 

kasus i dybden i stedet for å ta for meg flere, og har gjort dette fordi flere kasus kan redusere 

den totale oppmerksomheten på hver av kasusene og svekke heller enn å styrke studien. Dette 

kan spesielt gjelde når forskeren ikke har erfaring fra slik type forskning (Gall et al., 2007), 

noe ikke jeg har. En annen begrunnelse er at en masteroppgave gir begrenset tid sett i 

forskningsmessig sammenheng, og med den tiden som har vært til rådighet har jeg vurdert det 

best å gi all oppmerksomheten til en kasus i dybden. 

Yin (2009) hevder at kasusstudie kan være en passende tilnærming ved en situasjon hvor 

grensene mellom fenomenet og konteksten ikke er tydelig. Dette har jeg tolket til å kunne ha 

betydning for denne studien ved det at taleflytvanskene som fenomen er vanskelig å skille fra 

selve personen. Imidlertid ble det i innledningen lagt vekt på at ikke individet skulle defineres 

ved den løpske talen, men ved personligheten. Likevel kan grensene mellom fenomenet og 

konteksten være utfordrende å skille for eksempel i tilfeller der en er usikker på om et aspekt 

ved formuleringsevnen er et resultat av vansken løpsk tale eller rett og slett interesseområde. 

3.1.3 Utprøvende 

Metoden for datainnsamling i denne studien var hovedsakelig å utføre de to testene på 

informanten. I kasusforskning kan alle mulige strategier tas i bruk for å samle inn data 

(Postholm, 2010), og det var en fordel for denne studien. Kartleggingsverktøyene 
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Lommebokhistorien og den reviderte utgaven av PCI var ved starttidspunkt av 

masteroppgaven ikke i bruk blant logopeder. Jeg fikk muligheten til å prøve ut testene, og 

samtidig gi tilbakemeldinger om fungering og forbedringspotensiale til Bredtvet 

kompetansesenter. Strategien for å samle inn data fikk dermed en utprøvende tone ved å 

benytte disse to kartleggingstestene. Da ikke Lommebokhistorien og PCI på det tidspunktet 

var ferdigstilt ble det tatt en avgjørelse på at det ikke var hensiktsmessig å utføre testene på 

mange informanter. Dette var også en av begrunnelsene for at kasusstudie ble valgt, ved det at 

kun en person ble planlagt i studien. For meg var det like spennende å undersøke 

taleflytvanskene til en person, som det var å undersøke fungering og muligheter til de to 

kartleggingsverktøyene. I kombinasjon med datainnsamlingen ved kartleggingstestene, ble det 

valgt en teoretisk datainnsamling for å hente konsepter fra litteraturen for å sammenlikne med 

beskrivelsene på fenomenet løpsk tale hos Marie. Gall et al. (2007) trekker frem at slike 

tekstbaserte kilder kan fungere ved å få forskeren til å oppdage data. Under 

analysebeskrivelsen i avsnitt 3.4 vil det beskrives litt om hvordan data ble oppdaget ved hjelp 

av den teoretiske datainnsamlingen. 

3.1.4 Et interessant aspekt ble tydelig underveis 

I etterkant av møtet med Marie fremkom det fra Bredtvet kompetansesenter indikasjoner på at 

Marie gjennom skolegangen hadde kjempet en personlig kamp for å få en utredning på hva 

som var vanskene hennes.  Her bør det presiseres at Marie hadde gitt sitt samtykke i at jeg 

kunne få informasjon om henne, samtidlig som jeg hadde underskrevet taushetserklæring ved 

Bredtvet kompetansesenter. Jeg syntes med bakgrunn i dette at det videre ville være 

interessant å undersøke Maries bevissthet til egne vansker. Jeg ønsket å tydeliggjøre dette 

momentet i oppgaven uten å endre problemstillingen. Selv om problemstillingen ikke 

uttrykker dette eksplisitt, definerer jeg valget ved at punkt 23 i PCI omhandler nevnte aspekt: 

”mangelfull oppmerksomhet på egne kommunikasjons- og talefeil”. Bevisstheten ville uansett 

fått oppmerksomhet i PCI, men jeg ønsket å gi det noe mer fokus enn opprinnelig planlagt. 

Tilfanget ser jeg på som positivt ved at det gir en mer helhetlig fremstilling av hvordan 

fenomenet løpsk tale har vist seg hos Marie, samt at det kan være et eksempel på et 

kjennetegn av spesiell interesse. Dette er også et eksempel på at ved kasusstudier kan en 

forsker gjerne starte med en metode for datainnsamling, og siden skifte til andre metoder 

(Gall et al., 2007). Hvordan det ble gjort vil videre kort beskrives i avsnitt 3.3.5. 
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3.1.5 Kvalitativ forskningstilnærming 

Kasusstudier blir gjerne plassert innenfor den kvalitative forskningstilnærmingen (Gall et al., 

2007), og et overordnet mål for den kvalitative forskningen er ”å utvikle forståelsen av 

fenomener knyttet til personer og situasjoner i deres sosiale virkelighet” (Dalen, 2004, s. 16). 

I så måte kan ikke beskrivelsene av de språkmessige taleflytvanskene sies å representere 

Maries livsverden eller sosiale virkelighet, og er ikke typisk kvalitative i denne forstand. På 

den annen side er taleflytvanskene til Marie en absolutt og avgjørende del av hennes sosiale 

virkelighet, og taleflytvanskene som fenomen kan forstås i sin naturlige situasjon, nemlig 

henne. Tilfanget av datamaterialet som går på Maries bevissthet knyttet til egne vansker tar 

for seg en annen dimensjon av fenomenet, og her kommer hennes personlige perspektiv mer 

til uttrykk. Denne siden ved studien er i tråd med mer klassisk kvalitativ forskning. 

I kvalitativ forskning er det vanlig at forskeren har en induktiv tilnærming til forskningsstedet 

(Postholm, 2010). Forskerrollen innebærer at jeg har tolket datamaterialet ut fra egen 

referanseramme, med mine opplevelser, teorier og erfaringer, som for eksempel fra 

taleflytpraksis. Med denne bakgrunnen har jeg forsøkt å forstå og skape mening i 

datamaterialet jeg har samlet inn, og dette innebærer at studien er verdiladet, det vil si at den 

ikke er helt objektiv. En innvending mot å betrakte tilnærmingen i denne kasusutforskingen 

som induktiv kan være at det på forhånd lå føringer for hva resultatene ville bli, og dette kan 

være mer i tråd med en deduktiv forskerstil (Postholm, 2010). Imidlertid bør det trekkes frem 

at på hvilken måte kjennetegnene på løpsk tale hos informanten ville utarte seg aldri var 

fastlagt på forhånd. Variablene, eller kjennetegnene, var åpne til å endres i løpet av 

forskningsarbeidet, og dette vil kunne betraktes å være en induktiv stil. 

3.2 Valg av informant 
I denne studien er det gjort et målrettet valg av informant, og det går ut på å velge en 

informant hvor forskeren best mulig kan forstå og få innsikt i fenomenet (Merriam, 1998). 

Med andre ord vil det si en informant en kan lære mest mulig fra. Ved kasusstudier er det en 

vanlig oppfatning at forskeren bør forsøke å finne et typisk tilfelle eller eksempel på 

fenomenet en vil studere (Befring, 2007, Gall et al, 2007). Merriam (1998) utdyper videre at 

et typisk utvalg bør reflektere den gjennomsnittlige personen som eksempel for fenomenet. 

Det kan imidlertid være utfordrende når det gjelder løpsk tale, da vansken som tidligere 
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beskrevet er heterogen og forskere enda ikke har lykkes å enes om en definisjon. Stake (1995) 

er dessuten ikke entydig enig i at en skal forsøke å finne et typisk tilfelle, og hevder at et mer 

uvanlig eksempel kan hjelpe til med å illustrere sider en ellers ville oversett i de typiske 

tilfellene. Jeg har likevel valgt å satse på et mer typisk eksempel på løpsk tale, i den grad det 

har vært mulig på tross av at vansken er heterogen og kan opptre sammen med andre språk- 

og talevansker. Grunnen til dette valget var at beskrivelsene i denne studien dermed lettere 

kan tolkes og bli brukt videre i praksisfeltet, enn om jeg for eksempel hadde valgt et mer unikt 

tilfelle med autismeproblematikk ved siden av løpsk tale. På den annen side kan en sette 

spørsmålstegn ved om det er så ”typisk” at Marie viste oppmerksomhet knyttet til egne 

taleflytvansker. Imidlertid ble det også poengtert i teoridelen at denne bevisstheten muligens 

er mer normalt enn tidligere antatt. Kan det være slik at dette aspektet hos Marie nettopp er et 

eksempel på det typiske? 

For å finne den mest egnede informanten bør en sette noen kriterier som retningslinjer 

(Merriam, 1998). Utvalgskriteriene bestod av et hovedkriterie – at personen har løpsk tale 

uten dyptgående tilleggsvansker ved siden av, samt at personen burde bo på Østlandet. 

Informanten kom jeg i kontakt med gjennom Hilda Sønsterud ved Bredtvet kompetansesenter. 

Mye kunne tyde på at hun representerte et typisk eksempel på en person med løpsk tale. Helt 

fra hun ble forespeilet å stille som informant har hun vært positiv til studien, og hun har også 

vært komfortabel med at kartleggingsverktøyene har vært i en utprøvende fase. I oppgaven er 

informasjon som navn, alder, kjønn og bakgrunn anonymisert, og hun har fått det fiktive 

navnet Marie. En innvending her kan være at valg av navn burde kunne avsløre kjønnet til 

informanten, men her må jeg poengtere at dette ble valgt fordi det er det som faller meg mest 

naturlig med bakgrunn i eget kjønn. 

3.2.1 Marie 

Marie er en kvinne på 26 år bosatt et sted på Østlandet. Hun får nå oppfølging for sine 

taleflytvansker, og er veldig motivert for dette arbeidet. Marie er ressurssterk og positiv, men 

selvfølelsen er preget av en tyngre skolegang enn nødvendig. Hun har lenge hatt en følelse av 

at noe ”feiler” henne. Hun ble aldri fanget opp av støtteapparatet i grunnskolen, og på 

ungdomsskolen ble hun ikke møtt med forståelse da hun selv tok initiativ til samarbeid med 

logoped. Gjennom skolegangen har hun hatt vansker med å uttrykke seg på en slik måte at 

andre forstår henne. Talen har blant annet vært preget av hurtig talestrøm, utydelig tale og 
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mangelfull struktur. Dette kan være noen av grunnene til at hun, til tross for sine gode evner, 

har fått dårligere karakterer mot slutten av grunnskoleutdanningen. Marie har i løpet av de 

seneste årene på nytt tatt initiativ til å få hjelp for sine vansker. Hun kontaktet Bredtvet 

kompetansesenter, og ble rådet til å skaffe en formell henvisning fra lege for å få bistand fra 

kompetansesenteret. Hos fastlegen sin ble hun diagnostisert med ”N19 Talevansker” fra Den 

internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten (ICPC-2) (KITH, 2004), og fikk den 

nødvendige henvisningen til logoped. Etter utredning og intervensjon gjennom Bredtvet 

kompetansesenter har hun endelig følt at hun blir møtt med respekt og anerkjennelse for sine 

taleflytvansker. Marie er nå i ferd med å ta en høyere utdannelse. Gjennom skriftlige og 

muntlige logopedanbefalinger har Marie også fått hjelp til å få rettigheter på plass i 

studiehverdagen, og det gjelder tiltak som diktafon til forelesninger, ekstraundervisning, 

samtale med sosionom, fast lesesalplass og utvidet tid ved eksamen. Marie er en flott og 

samarbeidsvillig person som viste forståelse for at hennes bidrag til denne studien er viktig for 

å sette fokus på kartlegging av løpsk tale. 

3.3 Gjennomføring 
I de påfølgende avsnittene presenters gjennomføringen; det vil si testsituasjonen ved 

Lommebokhistorien, transkriberingen, gjennomføringen av PCI. Det vil også bli beskrevet 

hvordan informasjonen om Maries egen bevissthet til vansken ble samlet inn. 

3.3.1 Prøvegjennomgang av test 

I forkant av testsituasjonen ble det gjort en prøvegjennomgang for å teste ut meg selv som 

testleder. Dette ble gjort på en person uten løpsk tale, så hensikten var å få erfaring fra de 

praktiske forholdene rundt testen. Reaksjoner og spørsmål etter instruksjonen var nyttig å ha 

med seg, som et innblikk i hva personer uten forkunnskaper om testen kan lure på. Dessuten 

kan denne øvelsen ha bidratt til at jeg som testleder virket mer troverdig i den senere 

testsituasjonen. Denne gjennomgangen bør ikke forveksles med en pilotgjennomgang, som er 

mer formativ og gjøres for å eventuelt videreutvikle prosedyrer ved studien (Yin, 2009). 

Derimot kan denne studien betraktes som en pilot, ved det at Lommebokhistorien og den 

reviderte PCI ble prøvd ut i denne studien. 
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3.3.2 Testsituasjon 

Gjenfortellingstesten Lommebokhistorien ble gjennomført i et kontor på Bredtvet 

kompetansesenter.  Denne lokasjonen var hensiktsmessig fordi det er en trygg og profesjonell 

arena hvor Marie har vært flere ganger. Det var dessuten en forutsetning for å få tatt auditivt 

opptak som kunne lagres sikkert på Bredtvet kompetansesenters database. Før testen startet 

gikk Marie og jeg gjennom formålet med prosjektet og hva datamaterialet skulle brukes til. 

Marie ga sitt skriftlige samtykke, og samtykkeerklæringen var dermed gyldig. For å bli litt 

kjent pratet vi om hverdagslige ting og interesser, og latteren satt løst. Det var viktig å løse litt 

på stemningen og roe ned, for både Marie og jeg var nok litt spente. En slik testsituasjon 

innebærer at en ikke bare kan gå tilbake og gjøre det på nytt om noe ikke skulle fungere. 

Testresultatene ville dermed ikke blitt valide i og med at historien ville blitt repetert to ganger 

for informanten og antagelig hatt innvirkning på prestasjonen. Hele testsituasjonen ble tatt 

opp auditivt. Testen ble innledet med en standardisert instruks fra meg som testleder, og 

Marie ga signal om at hun hadde oppfattet oppgaven riktig. Selve testsituasjonen tok omtrent 

fem minutter, og vi brukte litt tid etter gjennomføringen til å evaluere hvordan situasjonen 

hadde vært. Marie uttrykte at tiden hadde gått raskt, og det virket som hun følte seg ivaretatt. 

Refleksjoner rundt testsituasjonen ble nedtegnet som memos umiddelbart etter avslutning. 

Selv om testdataene var det essensielle, kunne det tenkes at noen av spørsmålene som meldte 

seg underveis kunne ha betydning for analysen. 

3.3.3 Transkribering 

Transkribering innebærer å overføre det talespråklige materialet fra en muntlig til en skriftlig 

form, slik at det blir tigjengelig for vitenskapelig beskrivelse og analyse (Du Bois et al, 1993, 

ref. i Lind, Uri, Moen & Bjerkan, 2000). Kort tid etter testgjennomføringen ble Maries 

talespråklige ytringer transkribert mens jeg enda hadde opptakssituasjonen friskt i minne. Det 

har vært avgjørende for denne studien at talesekvensene ble tatt opp med sensibelt 

opptaksutstyr fra Bredtvet kompetansesenter som ga god lydkvalitet. Viktige hovedpoeng av 

informantens tale kunne gått tapt om lyden hadde vært uklar. Ved utforsking av løpsk tale er 

det ikke nok å kunne gjengi ordene informanten ytrer, men å få med selve kjennetegnene for 

taleflytvansken. Noe av det mest sentrale er å kunne fange opp eventuelle revisjoner og 

sammentrekninger av stavelser, og kombinert med en hurtig talerate kan dette være 

utfordrende. Det tok litt over en arbeidsdag å transkribere denne sekvensen. Jeg ble på denne 
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måten godt kjent med testdataene, noe som ifølge Dalen (2004) er en viktig del av det å 

bearbeide datamaterialet og er et godt utgangspunkt for analysearbeidet. 

For å kunne skille ut kjennetegnene på løpsk tale fra Maries gjenfortelling av 

Lommebokhistorien var det nødvendig med en nøyaktig transkripsjon som inkluderte pauser, 

lyder og sensible variasjoner i talen. Kvale og Brinkmann (2010, s. 194) setter spørsmålstegn 

ved hva en gyldig transkripsjon egentlig innebærer og skriver: ”Det finnes ingen sann, 

objektiv oversettelse fra muntlig til skriftlig form”. Her legger de vekt på at for eksempel valg 

av språklig stil kan være avgjørende for tolkningen av kvalitative intervjuer. I denne 

oppgavens undersøkelsen kan en betraktning være at slike aspekt som Kvale og Brinkmann 

trekker frem ikke har stor betydning, med bakgrunn i at det ikke er meningsinnholdet som her 

er blitt undersøkt. Imidlertid erfarte jeg under transkripsjonsarbeidet at det var rom for 

subjektiv påvirkning. Min personlige bakgrunn lå til grunn ved vurderinger som for eksempel 

gikk på å vurdere om en liten pause var av typen nøling eller en mer bevisst plassering av 

pause. 

Transkripsjonssystemet til Du Bois et al (1993, ref. i Lind et al, 2000) ble benyttet i starten av 

transkripsjonsprosessen, men ble byttet ut med Jefferson-systemet (Have, 2007). Sistnevnte 

transkripsjonsnøkkel syntes å gi et mer oversiktelig uttrykk når det gjaldt pauser, forlengelser 

og sekvenser der det var ekstra hurtig tale. Det internasjonale fonetiske alfabetet (IPA-

alfabetet) ble ikke benyttet da jeg ikke har noen tidligere erfaringer med bruk av dette. 

Fordelen med å inkludere fonetisk transkripsjon er at en får gjengitt den nøyaktige lydlige 

uttalen av en ytring, og det øker tilgjengeligheten på transkripsjonen (Lind et al, 2000). Det 

kan betraktes som kritikkverdig at transkriberingen er en blanding av Jefferson-systemet og et 

eget system basert på det latinske alfabetet. Begrunnelsen om lesbarheten i egne forskerøyne 

med tanke på senere analyse veide derfor høyere enn den internasjonale tilgjengeligheten. Det 

kan dessuten tenkes at IPA-alfabetet ikke er kjent for mange logopeder, og at transkripsjonen 

dermed er nokså lesbar. 

Denne transkripsjonen innebærer også et etisk hensyn. Kvale og Brinkmann (2010) legger 

frem at enkelte informanter kan oppleve negative følelser knyttet til det å se det ordrette 

transkriberte språket fremstå som usammenhengende. I denne studien har det ikke vært mulig 

å gjengi ytringene mer sammenhengende da det nettopp er disse momentene som har blitt 

undersøkt. Dette hensynet kan likevel forsvares ved det at Marie har vært inneforstått med at 

det nettopp er talespråket hennes som beskrives og er selve hovedpoenget i problemstillingen. 
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3.3.4 Gjennomføring av PCI 

Gjennomføringen av PCI ble gjort ved Bredtvet kompetansesenter i løpet av en halv 

arbeidsdag. Jeg fikk lytte til lydfiler med informantens tale fra ulike treningssituasjoner. Som 

ved lydopptakene til Lommebokhistorien var også disse av god lydmessig kvalitet. Lydfilene 

ga et godt nok grunnlag til å kunne fullføre og vurdere de tre første seksjonene i PCI som går 

på det språklige aspektet. Under lyttingen til lydfilene ble det tatt stikkordsmessige notater, 

for å ha til benyttelse under det videre analysearbeidet. Supplement med Hilda Sønsterud sine 

vurderinger og egne observasjonene fra testgjennomgangen av Lommebokhistorien gjorde at 

den siste seksjonen, som går på motorisk- og planmessig koordinering, også ble fullført. 

3.3.5 Maries nedtegnelser 

På Bredtvet kompetansesenter fikk jeg tilgang til papirkopier med deler av e-postbeskjeder 

Marie hadde sendt til kompetansesenteret som et grunnlag til hvorfor hun ønsket utredning. 

Jeg skrev ned noen enkeltstående setninger og stikkord omhandlende Maries begrunnelser i 

tekstbehandlingsprogram på bærbar pc. Elementene jeg noterte ned var av liknende type som 

ble presentert på tittelsiden: ”Jeg er kjempeinteressert i videre kartlegging og tror dette kan 

hjelpe meg i å forstå meg selv mye bedre”. Ingen av nedtegnelsene inneholdt noen form for 

personlig informasjon som kunne knyttes til Marie. 

3.4 Analyse 
Stake (1995) skriver at essensen i analysen er å ta noe fra hverandre. Det er en beskrivelse 

som kan passe analyseprosessen i denne oppgaven godt. Datamaterialet fra 

Lommebokhistorien var i form av Maries gjenfortelling på knappe åtte setninger. En av mine 

første tanker i etterkant av testgjennomføringen var hvordan dette kunne være tilstrekkelig og 

hvordan dette kunne fungere som hoveddatamaterialet til masteroppgaven. Prosessen startet 

med å ta råmaterialet fra hverandre og gi mening til delene. I starten var det utfordrende å 

oppdage alle elementene av kjennetegn i ytringene. På dette stadiet fikk jeg god hjelp av 

parallell litteraturstudie, og oppdaget nye data med utgangspunkt i de tekstbaserte kildene. 

Metoden for å søke etter beskrivelser på løpsk tale gikk både fra transkriberingen til 

litteraturen, og omvendt. Med andre ord ble det noen ganger funnet elementer som jeg ønsket 

å finne ut mer om og lete i litteraturen. Andre ganger gjennomgikk jeg litteraturkildene 

systematisk, og sammenliknet i transkriberingen for å finne eksempler. Dette førte til at det 
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ble oppdaget beskrivelser på løpsk tale i transkripsjonen som i utgangspunktet ikke var 

forventet. På denne måten ble det under hele analyseprosessen samlet inn nytt datamateriale.  

Corbin og Strauss (2008) hevder at ved litteraturinnhenting av data som metode går 

datainnsamling og analyse hånd i hånd. Metoden er en sirkulær prosess hvor datainnsamling 

fører til analyse, som igjen fører til nye konsepter og spørsmål. Dette kan sammenliknes med 

innsikt fra hermeneutisk tradisjon hvor feltet som studeres og selve forskningsprosessen kan 

betraktes som meningssammenhenger (Kalleberg, 1998). Imidlertid kan dette skape 

utfordringer, og spesielt ved det at kasusforskning ikke nødvendigvis har noe klart 

avslutningspunkt for når en er ferdig med innsamling av data og har nok til analysearbeidet 

(Yin, 2009). Utfordringene her i denne studien ble tydeliggjort ved at det underveis i 

analyseprosessen fremkom elementer ved Maries ytringer som jeg gjerne ville undersøke 

videre, og lette dermed i litteraturen etter eventuelle meningssammenhenger. Tidvis kunne jeg 

få en følelse av ”å gå meg vill” i datamaterialet. Dette kan stå i kontrast til den tidligere 

beskrivelsen av kasusforskning som av et tydelig avgrenset studieobjekt. Imidlertid tyder 

antagelig dette på at studien burde hatt klarere rammer for avgrensning. 

Koding går ut på å systematisk gjennomgå dataene for så å sette kategorier som betegnelse på 

hva de egentlig handler om (Dalen, 2004). Det var i utgangspunktet planlagt å benytte 

dataprogrammet NVivo for ordningen av data i analysearbeidet. Jeg deltok på kurs i regi av 

UiO og startet arbeidet. Imidlertid oppdaget jeg etter hvert at det fungerte bedre å ha 

fargekoder for ulike kjennetegn på løpsk tale, og kodet ved å markere både i transkripsjonen 

og i alle litteraturkildene. Dette kunne nok vært forsøkt utprøvd lenger for en mer vellykket 

benyttelse av programmet. Grunnen til at den manuelle kodingen fungerte bedre for meg var 

at jeg fikk mer nærhet til datamaterialet. For eksempel ble det visuelt tydeliggere når et lite 

ord som eh måtte markeres flere ganger med ulik fargekode på bakgrunn av flere betydninger. 

Ved andre kvalitative tilnærminger, som for eksempel intervju, er det vanlig at forskeren sitter 

igjen med en stor mengde datamateriale i form av transkriberinger (Kvale & Brinkmann, 

2010). Ved en slik situasjon kan det muligens være større behov for et dataprogram i 

sorteringsprosessen for i det hele tatt å få overblikk. Situasjonen i denne studien var motsatt; 

utgangspunktet var omtrent hundre transkriberte ord som utgangspunkt for å utbrodere 

beskrivelsene av taleflytvanskene ved hjelp fra litteraturen. 

Underveis i analyseprosessen ble det vurdert til at kategoriene for taleflytvanskene best ble 

presentert ved å dele dem inn etter den kronologiske fremstillingen av testinnholdet. Dette ble 
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betraktet å gi en logisk fremstilling for leseren og en systematisk gjennomgang. En 

innvending mot dette kan være at det blir for mange punkter, og at det noen steder i teksten er 

gitt omtrent like beskrivelser på løpsk tale gjentatte ganger. Det ble likevel valgt å gjøre det 

slik da for eksempel en ytring gjerne kunne vise eksempler på ulike kjennetegn. 

3.5 Validitet 
Validitet vil si om metoden undersøker ”det dens intensjoner er å undersøke” (Postholm, 

2010, s. 170). Det omhandler altså om metodene som er blitt benyttet er adekvate i forhold til 

problemstillingen. Det som i denne oppgaven er blitt definert som aktuelle validitetsmoment 

vil gjøres rede for i de påfølgende avsnittene. 

3.5.1 Validitetsutfordringer 

I store deler av litteraturen omhandlende kvalitativ forskning er begrepet validitet satt i en 

sammenheng som har vært utfordrende å knytte til denne studien. Eksempler på slik 

sammenheng kan for eksempel være at validitet kan knyttes til forskerens meningstolkning av 

informantenes uttalelser (Maxwell, 1992),  forholdet mellom forsker og informant (Dalen, 

2004) og at det bør bestrebes at informantene kan komme med innholdsrike og fyldige 

uttalelser (Corbin & Strauss, 2008). Dette har ikke vært like relevant i denne studien, da det 

innholdsmessige i Maries ytringer har gått på gjenfortelling og beskrivelser av bildekort, og 

ikke beskrivelser fra hennes livsverden. Det er tatt med noen aspekt om hennes bakgrunn for 

kartleggingen og egen bevissthet i forhold til taleflytvansken, men det er ikke dette som 

hovedsakelig er undersøkt i denne studien. Det er i oppgaven forsøkt å sette 

validitetsmomentene mer i sammenheng med ulike konsept for validitet. 

Maxwell (1992) påpeker at i kvalitativ forskning er forståelse et mer fundamentalt konsept 

enn validitet. Validiteten er relativ i den betydning at forståelsen er relativ. Min forståelse og 

tolkning av Maries talebrudd kan ha vært ulik tolkningen til en annen og mer erfaren logoped. 

I sammenheng med min egen rolle som forsker er det viktig å være bevisst at jeg kan ha truet 

datamaterialet med min forforståelse. Helt fra starten av denne oppgaven har jeg hatt en 

forventning om at Marie har løpsk tale, og dette var også et kriterie ved valget av henne som 

informant. Disse antagelsene kan ifølge Corbin og Strauss (2008) ha påvirket evnen til å tenke 

klart og analytisk, og gitt en nærhet til datamaterialet som kan ha truet analysen. Denne 
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nærheten kan dessuten ha truet validiteten ved det at datainnsamlingen fra litteraturen pågikk 

samtidig som analysen. Dette kan ha bidratt til selektiv utvelgelse under datainnsamlingen på 

bakgrunn av egne subjektive antagelser. Corbin og Strauss påpeker at når egne bias truer 

analysen, bør forskeren forsøke å sette spørsmålstegn ved funnene og ikke ta indikasjonene 

for gitt. 

3.5.2 Reliabilitet 

Ifølge Maxwell (1992) er reliabilitet en trussel mot og et aspekt ved studiens validitet. 

Reliabilitet refererer til forskningsresultatenes troverdighet, og det vanligste kriteriet er at 

resultatene senere kan reproduseres og gjentas av andre forskere (Merriam, 1998, Kvale & 

Brinkmann, 2010, Postholm, 2010). Dette kravet kan imidlertid være problematisk i kvalitativ 

forskningstilnærming, siden menneskelig adferd ikke er statisk og at det er umulig å 

gjenskape en nøyaktig lik situasjon (Merriam, 1998, Postholm, 2010). Møtet mellom 

informanten Marie og meg som forsker var en tidsbestemt situasjon som også ble påvirket av 

begges dagsform og andre eventuelle uvisse forhold. Testen Lommebokhistorien ble innledet 

av testleder ved en fast instruksjon for å øke reliabiliteten, men det er ikke dermed sagt at 

Marie senere ville gjengitt Lommebokhistorien på en lik måte. Pålitelighet er et annet ord 

som bedre kan beskrive reliabiliteten i kvalitative studier, og det går på om resultatene er 

konsistente i sammenligning med gjennomføringen av datainnsamlingen og analysen 

(Merriam, 1998, Postholm, 2010). Ifølge Yin (2009) har kasusstudier tidligere inneholdt 

dårlig dokumentasjon om forskningsmetoden, noe som har gjort forskere mistenksomme til 

troverdigheten av kasusstudier. En måte å unngå dette på kan, ifølge Dalen (2004), være å 

beskrive de ulike leddene i forskningsprosessen, noe jeg har forsøkt i denne oppgaven.  

3.5.3 Deskriptiv validitet 

Under testgjennomføringen har det Maxwell (1992) kaller deskriptiv validitet vært spesielt 

viktig. Med det menes at forskeren rapporterer den primære forståelsen av det hun faktisk har 

hørt, og ved denne oppgaven vil det si en presis gjengivelse av Maries gjenfortelling. Andre 

validitetsaspekt i studien kan avhenge den deskriptive validiteten. Et eksempel på dette kan 

være at om testrapporteringen har vært unøyaktig, kan eventuell informasjon fra denne 

studien feilaktig bli satt i sammenheng med andre personer med løpsk tale. Imidlertid er det 

liten trussel mot validiteten at jeg som forsker skal ha husket eller hørt feil fra testsituasjonen, 
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da det ble gjort lydopptak av god kvalitet. Derimot kan en feilaktig transkribering ha fått 

konsekvenser for resultatene. Den deskriptive validiteten er forsøkt ivaretatt på en best mulig i 

måte, blant annet ved grundig transkribering kort etter testsituasjonen og flere 

gjennomhøringer i etterkant. 

3.5.4 Metodetriangulering 

For å sikre kvalitet i kasusstudier blir triangulering gjerne foreslått som prosedyre (Postholm, 

2010, Stake, 1995, Yin, 2009). Triangulering går ut på å benytte ulike metoder og datakilder i 

den hensikt å finne ut om de ulike kildene støtter opp om hverandre eller bidrar til 

inkonsistent eller selvmotsigende informasjon (Mathison, 1988). Ifølge Mathison er det 

relativt vanlig at dataene er inkonsistente, og ikke tyder mot en klar løsning. Verdien i 

triangulering ligger derimot i det at forskeren kan utvikle meningsfulle og gode forklaringer 

på fenomenet uansett om dataene er sammenfallende, inkonsistente eller selvmotsigende. I 

denne oppgaven er triangulering blitt benyttet til å utforske om det er sammenfallende 

resultater ved informantens tale gjennom testen Lommebokhistorien og PCI. Metoden som er 

blitt brukt er gjennomføring av de to ulike kartleggingstestene, henting av data fra litteraturen, 

lytting av lydfiler på Bredtvet kompetansesenter og korte notater fra Maries 

epostnedtegnelser. Det var også ønskelig å inkludere data fra en høytlesningssekvens med 

Marie, for å ha mer datamateriale å supplere med ved vurderingen ved hjelp av PCI. Dette lot 

seg imidlertid ikke gjennomføre da Marie i aktuelt tidsrom hadde en sykdomsperiode og at 

jeg var i foreldrepermisjon. En betraktning i denne sammenheng kan være at det ved en slik 

inkudering dessuten kunne blitt en for stor mengde data innen rammene for en 

masteroppgave. 

3.5.5 Validitetsspørsmål knyttet til generalisering 

Et sentralt spørsmål i denne oppgaven har vært i hvilken grad resultatene kan generaliseres til 

andre personer med løpsk tale, i og med at dette er et kasusstudium og bare en person er blitt 

undersøkt. Generalisering henger sammen med ytre validitet, og går på om resultatene kan 

gjelde for andre enn den som er utforsket (Andenæs, 2000, Yin, 2009). Utfordringer ved den 

ytre validiteten har tradisjonelt vært en stor barriere for å gjøre kasusstudier (Yin, 2009), og 

dette ble tatt med i betraktning før kasusstudie ble valgt som forskningsstrategi ved denne 

studien. Grunnen til at forskningsstrategien likevel ble valgt, var at hensikten aldri har vært å 
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sammenlikne ulike tilfeller, men heller vise et eksempel på kartlegging av løpsk tale. I og med 

at løpsk tale som tidligere beskrevet er en heterogen vanske som kan utarte seg ulikt fra 

person til person og med eventuelle ulike tileggsvansker, kan en ikke ukritisk overføre disse 

resultatene videre til andre. Maxwell (1992) påpeker dessuten at kvalitativ forskning vanligvis 

ikke tillater systematisk generalisering, men at det nesten alltid likevel inneholder det på en 

eller annen måte. Dette kan jeg forstå, for det hadde ikke vært særlig interessant å starte dette 

prosjektet om resultatene overhodet ikke kunne settes i sammenheng med andre personer med 

løpsk tale. En motivasjonsfaktor for denne studien har vært at det kunne være nyttig om 

kunnskap fra denne kartleggingen kan overføres til kartlegging av andre personer med løpsk 

tale. Hensikten med denne oppgaven har vært å presentere et eksempel på hvordan 

taleflytvanskene hos en person med løpsk tale utarte seg. Videre er det dermed ikke sikkert at 

disse resultatene kan gjelde for andre personer med løpsk tale, men beskrivelsene kan bidra til 

å øke forståelsen av mangfoldet av ulike kjennetegn ved vansken. 

I denne studien har det dessuten vært forsøkt å trekke inn elementer fra naturalistisk og 

analytisk generalisering. Naturalistisk generalisering er basert på personlige erfaringer, og 

”den kan også uttrykkes i ord, og dermed gå fra å være stilltiende kunnskap til å bli eksplisitt, 

konkret kunnskap” (Kvale & Brinkmann, 2010, s. 266). Denne formen for generalisering har i 

denne oppgaven blitt tolket til å være Maries uttalelser om hennes personlige kamp for å 

forsøke å finne ut av taleflytvansken hun har slitt med gjennom grunnskolen. Hennes 

erfaringer har på denne måten blitt til konkret kunnskap om hvordan en person med løpsk tale 

har vært bevisst sine taleflytvansker. Denne kunnskapen er viktig da noen forskere (Daly, 

1992, Weiss, 1964) som tidligere beskrevet har lagt vekt på at et typisk trekk ved personer 

med løpsk tale nettopp har vært egen ubevissthet. Selv om dette ikke har vært hovedområdet 

for denne oppgaven, er det interessant ved det at Marie har fungert som et eksempel på det 

motsatte. Ved analytisk generalisering menes at en tidligere utviklet teori benyttes som mal til 

å sammenlikne de empiriske resultatene (Yin, 2009). Yin har uttalt at i kasusstudier bør 

forskeren bestrebe seg på å generalisere på denne måten. I denne studien har den analytiske 

generaliseringen gått ut på å legge teori om løpsk tale og om de aktuelle 

kartleggingsverktøyene som utgangspunkt til sammenlikning av testresultatene til Marie. På 

denne måten står resultatene som et eksempel til teorien, og en kan ikke konkludere med at 

slutningene gjelder for populasjonen, noe som for eksempel er vanlig ved standardiserte 

metoder som spørreskjemaer (De Vaus, 2002). En av svakhetene til kasusforskning er nettopp 

at forskeren kan stå i fare for å gjøre slik statistisk generalisering (Yin, 2009). I denne 
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kasusstudien har det vært naturlig å forsøke å skille naturalistisk og analytisk generalisering 

siden det er to vidt ulike fenomen som er blitt undersøkt, nemlig informantens taletekniske 

ytringer og hennes personlige beskrivelser for å finne ut av taleflytvansken sin. 

3.6 Metodekritikk 

3.6.1 Utfordringer knyttet til å studere løpsk tale 

Som det har blitt påpekt tidligere er det utfordrende å fange opp elementer med løpsk tale da 

slike sekvenser i talen er sterkt situasjonsavhengig. I testsituasjonen ved Lommebokhistorien 

kan en anta at Marie var bevisst sin egen tale og dermed automatisk overvåket seg selv. En 

sannsynlig konsekvens av dette kan ha vært at Marie fikk en midlertidig bedring i talen sin, 

og at testdataene dermed er feilaktige ved hensikten å fange opp den løpske talen. Det er en 

fordel å studere løpsk tale i mer naturalistiske situasjoner, og det kan ha stor betydning for 

resultatet. Validiteten ved studien kan dermed være truet ved at datamaterialet muligens ikke 

samsvarer med taleflytvanskene Marie opplever i hverdagen sin. Kan en stole på resultatene 

som er fremkommet? I denne sammenheng kan en stille spørsmålet om undersøkelser i mer 

naturlige og avslappende omgivelser er det eneste som er troverdig nok for å kunne påvise et 

reelt bilde av løpsk tale. I så fall blir det utfordrende for logopeder å utrede personer med 

mistanke om løpsk tale, da arbeidssituasjonen til logopeder kan gjøre det utfordrende å 

observere hverdagen. Hensikten med denne studien har på den annen side vært å studere 

taleflytvanskene som fenomen sett i forhold til kartleggingsverktøyene Lommebokhistorien 

og PCI. Hensikten har ikke vært å gjøre en generell vurdering av taleflytvanskene. Siden det 

er de to aktuelle kartleggingsverktøyene som har lagt føringene, har det dermed også vært 

disse jeg har måtte forholde meg til. Det er derimot en annen, og viktig, diskusjon hva slags 

type kartlegging som er best egnet ved utredninger av løpsk tale.  

3.6.2 Member checking 

Det kan betraktes å være en svakhet ved studien at informanten ikke har lest gjennom 

informasjonen som omhandler henne. Dette er det som kalles ”member checking”, og går på 

at deltakeren kan lese gjennom transkripsjon, oppsummeringer og beskrivelser for å sikre 

kvaliteten (Postholm, 2010). I denne studien ble det vurdert til at det ville være mindre 

hensiktsmessig å la Marie lese gjennom transkripsjonen. Denne representerer under et minutt 
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av en spesiell situasjon, og i etterkant må det betraktes å være utfordrende å si noe om de 

talemessige vendingene. Det ble også vurdert til at det ville vært et for stort ansvar og arbeid å 

be Marie lese gjennom hele denne oppgaven for å høre hennes mening om beskrivelsene av 

vanskene. Derimot kunne det vært gunstig om Marie hadde lest igjennom presentasjonen om 

henne selv for å kontrollsjekke om den unneholder noen nevneverdige feil eller om det er noe 

hun ville vært uenig i. Hun kunne dessuten fått mulighet til å introdusere andre elementer som 

burde inkluderes for en mer helhetlig forståelse. 

3.7 Etiske hensyn 
En kvalitativ studie som denne oppgaven handler hovedsakelig om å utforske menneskelige 

vansker og prosesser, og gjøre resultatene tilgjengelig for offentligheten ved å presentere dem 

i en forskerrapport. Dette innebærer et viktig ansvar for forskeren ved å ivareta etiske hensyn, 

og Postholm (2010) trekker frem at disse bør gå hånd i hånd med adekvat forskning i hele 

forskningsforløpet. Ved kontakten med Marie var jeg oppmerksom på at hun skulle føle seg 

verdsatt gjennom hele prosessen, og dette ble også godt ivaretatt fra Bredtvet 

kompetansesenter sin side. Nedenfor vil nødvendige etiske hensyn av betydning for denne 

oppgaven beskrives.  

3.7.1 Hensynet til personer med løpsk tale som gruppe 

Personer med løpsk tale kan betraktes som en utsatt gruppe ved at de ikke alltid er rustet til å 

beskytte egne interesser overfor forskere. Som forsker har en et spesielt ansvar for utsatte 

gruppers interesser i hele forskningsprosessen (NESH, 2006). Ifølge de etiske retningslinjene 

må forskeren være spesielt varsom med inndelinger eller betegnelser som gir grunnlag for 

urimelige generaliseringer, og som kan føre til stigmatisering og feilaktig fremstilling av 

personer med løpsk tale som samfunnsgruppe. Dette er spesielt viktig siden personer med 

løpsk tale er en heterogen gruppe, og dette prosjektet kun beskriver vanskene til en person 

med løpsk tale. Resultatene gjeldende for Marie er dermed ikke overførbart til hele 

populasjonen med løpsk tale. 

En positiv side med dette prosjektet som kan støtte interessene til personer med løpsk tale er 

at det blir satt fokus på vansken og kartleggingen. Det er som tidligere beskrevet et stort 

behov for kartleggingsmateriell slik at taleflytvanskene blir oppdaget og tiltak utarbeidet hos 
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logoped. Formålet med prosjektet har vært å være med på å teste ut og videreutvikle to 

kartleggingsverktøy for bruk i Norge, og forhåpentligvis kommer dette flere personer med 

løpsk tale til gode. 

3.7.2 Formelle etiske krav 

Datainnsamlingen med informanten ble satt i gang etter et informert og fritt samtykke, noe 

som er et sentralt krav innen de forskningsetiske retningslinjene (NESH, 2006). 

Samtykkeerklæringen (se vedlegg 5) inneholdt informasjon om formålet med oppgaven og 

hva datamaterialet skulle brukes til. Informanten var positivt innstilt til deltagelse i prosjektet 

og samtykket ble avgitt uten ytre press. Postholm (2010) påpeker imidlertid at i kvalitative 

studier kan det være vanskelig å gi full informasjon på forhånd fordi ny innsikt og kunnskap 

kan skape endringer underveis. Det gjaldt også for denne kasusstudien, og samtykkeerklæring 

med endringene ble gitt og godtatt av informanten (se vedlegg 6). Endringene som ble gjort 

var tilfanget av ny informasjon fra Bredtvet kompetansesenter, og nye tidsfrister med 

bakgrunn i forlenget foreldrepermisjon og vanskeligheter med barnehageplass. 

En vanlig ulempe med kasusundersøkelser kan ifølge Gall et al. (2007) være at en står i fare 

for å avsløre identiteten til personen en studerer. Dette er spesielt viktig siden løpsk tale ikke 

er en vanlig vanske blant befolkningen generelt og at den derfor kan være lett gjenkjennbar. 

Informanten har krav på at informasjonen som blir gitt blir behandlet konfidensielt og at 

formidlingen ikke kan skade enkeltpersonen det forskes på (NESH, 2006). I studien var det 

ikke behov for direkte personopplysninger som navn og personnummer, eller indirekte 

personopplysninger som kjønn, bostedsområde, interesser eller alder. På denne måten ble det 

sørget for anonymisering på best mulig måte. Slik jeg tolker de etiske retningslinjene kan jeg 

ikke se at prosjektet var meldepliktig til NSD da informanten verken ble direkte eller indirekte 

identifiserbar (NESH, 2006). I forkant ringte jeg NSD for veiledning rundt dette. Det 

fremkommer at personen har løpsk tale, men uten andre personopplysninger kan en ikke 

identifisere informanten. Undersøkelsene i denne studien har ikke gitt den type personlig 

informasjon som kvalitativ forskning vanligvis kan gi, siden dataene ikke hovedsakelig er gitt 

i form av informantens beskrivelser av egen livsverden, men heller i form av konkrete testsvar 

ut ifra Lommebokhistorien og vurdering ved PCI. 

Lydfilen med datamaterialet ble lagret på Bredtvet kompetansesenter sin database, slik at 

opplysningene ble forvart på en forsvarlig måte (NESH, 2006). Transkriberingen vil slettes 
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når prosjektet er over. Yin (2009) legger vekt på fire etiske aspekter i forhold til 

kasusforskning, som alle er tatt hensyn til i teksten overfor, og det er; informert samtykke, 

unngåelse av feilaktig fremstilling, konfidensialitet og hensynet til utsatte grupper. 
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4 Analyse og drøfting 
Den valgte problemstillingen går ut på å beskrive taleflytvanskene hos en person med løpsk 

tale, og at dette skal gjøres ved hjelp av to ulike tester. Analysen og drøftingen består derfor 

av to hoveddeler, hvor Lommebokhistorien vil bli omhandlet først, og deretter PCI. For et 

helhetlig kartleggingsbilde vil det bli gitt en kort presentasjon av annen kartlegging før 

resultatene blir oppsummert og det blir presentert forslag til tiltak. 

4.1 Resultater Lommebokhistorien 
Som tidligere beskrevet er Lommebokhistorien en gjenfortellingstest med hovedhensikt å 

avdekke testpersonens språklige planlegging av et historieforløp og brudd i taleflyten. I denne 

analysedelen vil beskrivelser og resultater fra disse områdene beskrives, og resultatene vil 

underveis drøftes i forhold til teori og resultater fra andre studier. Resultatene vil bli 

omhandlet etter ’steg for steg’ prosedyren lagt opp til av Van Zaalen et al. (2009d); vurdering 

av historiekomponenter, vurdering av syntaks, type taleflytbrudd og prosentvis- og ratio 

taleflytbrudd. 

4.1.1 Vurdering av historiekomponenter 

Det første steget i analysearbeidet går ut på å vurdere historiekomponentene, og det vil si å 

finne ut hvor mange hoved- og sideordnede setninger som er gjenfortalt, samt støy. 

Hovedsetningene blir definert som historiens ”byggesteiner”, og de sideordnede setningene 

blir definert som ”detaljer”. Støy regnes som tilfang av fraser, elementer eller fyllord som 

ikke tilhører historien (Van Zaalen et al., 2011a). Marie gjenfortalte historiekomponenter fra 8 

av 13 hovedsetninger i fortellingen, og 4 av 9 sideordnede setninger. Hun la til støy 5 ganger. 

Med dette er det ikke ment at hun totalt gjenfortalte historien ved 12 setninger, men at hun 

dekket historieinnholdet til nevnte antall setninger. Jeg kunne ikke i teorien finne dette 

beskrevet, men valgte å definere vurderingene på denne måten fordi det antas at å være for 

vanskelig og uhensiktsmessig å skulle gjengi historiekomponentene på presis måte. Det er 

imidlertid en vurderingssak med rom for ulike tolkninger og meninger ved det å skulle 

definere historiekomponentene. For eksempel er det to hovedordnede setninger i historien 

som lyder slik: ”Mens hun handlet, falt lommeboken hennes ut av vesken, …”. Maries 

gjenfortelling på dette, med bortredigerte talebrudd, lød: 
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…og hun hadde mistet lommeboken sin. Og så var hun på butikken for å handle. Ja, 
og så hadde hun glemt lommeboken sin så hun måtte reise hjem igjen. 

På en måte kan en si at innholdet i de to hovedordnede setningene ble dekket. Likevel ble det 

ble vurdert til at bare et av momentene ble gitt poeng med begrunnelse i at Marie ikke 

poengterte det vesentlige faktum at lommeboken falt ut av vesken mens kvinnen handlet. 

Marie sa at lommeboken både var mistet og glemt, og det viser at gjenfortellingen ikke var 

presis nok til at en tilhører ukjent med historien ville fått med seg dette poenget. Denne 

sekvensen er også et eksempel på at Marie ikke fortalte historiekomponentene i kronologisk 

rekkefølge. Det vil si at hendelsene ikke ble beskrevet i den rekkefølgen de skjedde, noe som 

kan vanskeliggjøre forståelsen hos en eventuell tilhører. Personer med løpsk tale kan ha 

vansker med å organisere talen på en logisk måte slik at samtalepartnere fullt ut forstår 

innholdet (Lanouette, 2011). Dette går på den pragmatiske siden ved språket, og har å gjøre 

med språket i en sosial kontekst (Sveen, 2005a). Dette pragmatiske aspektet bør her ikke 

vektlegges for mye, da testsituasjonen var en unaturlig sosial kontekst. 

Ifølge Yvonne Van Zaalens1 erfaring er det vanlig at personer med løpsk tale gjenforteller 

historiekomponentene fra 8 til 12 hovedsetninger og 4 til 6 sideordnede setninger. Hun har 

presisert at en ikke kan basere kartleggingen på disse tallene, men at en må se resultatene i lys 

av en fullstendig kartlegging. Om en likevel skal sammenlikne med Yvonne Van Zaalen sin 

erfaring, var Marie innenfor det som kan betegnes som typisk for personer med løpsk tale, 

både ved hennes 8 gjenfortalte hovedsetninger og 4 gjenfortalte sideordnede setninger. 

En studie gjort av Van Zaalen et al. (2009d) viste at barn med løpsk tale ikke opplevde 

vansker med historieorganiseringen ved gjenfortelling av en memorert historie. Disse funnene 

ble blant annet gjort med bakgrunn i at barna med løpsk tale presterte på lik linje med den 

jevngamle kontrollgruppen når det gjaldt gjenfortelling av Lommebokhistorien. Funnene kan 

forklares ved at en oppgave som denne gjør at den memorerte historien er lett tilgjengelig og 

gir et rammeverk for organiseringen (Van Zaalen et al., 2009d). Det er vanlig at en 

foretrekker å benytte ord som nylig har blitt brukt av samtalepartneren eller en selv. Ved 

denne gjenfortellingsoppgaven kan Maries gjenbruk av ord fra fortellingen forklares ved en 

midlertidig oppmerksomhet på de aktuelle ordene (Levelt, 1992). Barna med løpsk tale 

gjenfortalte i gjennomsnitt 9.2 hovedsetninger og den jevngamle kontrollgruppen 9.1, mens 

                                                 
1 Yvonne Van Zaalen, Fontys University of Applied sciences, Eindhoven, Nederland. Skype-samtale sammen 
med Hilda Sønsterud, Bredtvet kompetansesenter, 30.09.11. 
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barna med lærevansker i gjennomsnitt gjenfortalte 6.0. Resultatet for barna med lærevansker 

var statistisk signifikant lavere sammenliknet med de to andre gruppene (Van Zaalen at al., 

2009d). Ved å sammenlikne Maries resultat på 8 hovedsetninger med disse opplysningene 

kan en se at hun var nærmere barna med løpsk tale og kontrollgruppen enn barna med 

lærevansker. Når det gjaldt gjenfortelling av de sideordnede setningene var Marie med 4 

setninger nærmere kontrollgruppen enn barna med løpsk tale (kontrollgruppen M=4.4; løpsk 

tale M=3.4; lærevansker M=2.8). Om en sammenlikner Maries poengmessige resultater med 

funnene i studien til Van Zaalen et al. (2009d), kan det være en indikasjon på at Marie ikke 

opplevde vansker med historieorganiseringen ved denne gjenfortellingen. For henne kan det 

for øvrig også ha vært et resultat av at den memorerte historien var lett tilgjengelig og 

fungerte som et rammeverk. Imidlertid er dette et moment som også gjaldt barna i studien, 

siden testen ble utført på lik måte for dem. Likevel kan det være verdt å merke seg med 

bakgrunn i å få en forståelse for hvordan Marie benytter seg av språklige teknikker. Som 

tidligere nevnt kan en ikke konkludere kun med bakgrunn i disse tallene: en bred kartlegging 

er nødvendig for å få et fullstendig bilde. Studien til Van Zaalen et al. (2009d) ble dessuten 

gjort med barn i alderen 10 til 13 år, og det er et forhold som kan ha betydninger for 

sammenligningen med resultatene til Marie som voksenperson. Videre studier av 

Lommebokhistorien trengs for å utvikle mer pålitelige normer gjeldene for ungdom og voksne 

(Van Zaalen et al., 2009d). Grunnen til at tallene fra den nederlandske undersøkelsen likevel 

ble trukket frem her var at det var de eneste resultatene som fantes tilgjengelig under denne 

oppgaven, og at Lommebokhistorien til nå ikke er standardisert etter norske forhold. 

Fem ganger la Marie til støy i gjenfortellingen, om en går ut ifra at støy som tidligere 

beskrevet er tilfang av fraser, elementer eller fyllord. Det hun la til som ikke tilhørte historien 

var tilfang som hm hm, eh, ja og så og så. Det meste støyet ble lagt til rett i forkant av 

ytringer, bortsett fra et eh som kom i forbindelse med andre talebrudd midt i en ytring. Noen 

av disse fyllordene vil videre bli omtalt senere i avsnittet om interjeksjoner. Grunnen til at 

fyllordene blir omhandlet dobbelt her i analysedelen, slik jeg oppfatter det, er at noen 

personer under gjenfortellingen kan komme med andre typer utsagn som ikke ville blitt 

dekket senere i analysen. Annet støy som typisk kan bli lagt til historien er for eksempel 

utsagn som ”jeg husker ikke historien helt” (Van Zaalen et al., 2009d). Marie hadde ingen 

slike lengre kommenteringer. Studien til Van Zaalen og kollegaer viste at barn med løpsk tale 

og lærevansker la til støy for å dekke opp for vansker med språkproduksjon. Marie brukte 

over tre ganger så mye støy i sin gjenfortelling sammenliknet med barna med løpsk tale og 
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lærevansker i studien (løpsk tale M=.82; lærevansker M=1.42). Dette kan tolkes som at Marie 

hadde betydelig vansker med språkproduksjonen under denne gjenfortellingen. Imidlertid bør 

dette forholdet ikke å vektlegges i stor grad da det for eksempel har å gjøre med hva som har 

blitt tillatt definert som støy. Jeg erfarte fra denne delen av analysen at det kan være rom for 

tvil for hva som kan betegnes som støy. Subjektive vurderinger kan være avgjørende for 

utfallet siden det er forholdsvis bredt hva som kan defineres som støy. 

En kan merke seg at to av hovedsetningene Marie ikke fikk med historiekomponentene til, var 

de to første setningene i fortellingen; ”Det var en våt dag i november. En kvinne kjørte sin 

splitter nye bil til supermarkedet”. Dette gir ingen indikasjoner på noe spesielt, men en kan 

anta at det ville være naturlig at det kunne vært enklere å huske momenter fra begynnelsen av 

en fortelling. Van Zaalen et al. (2009d) sin studie viste som tidligere beskrevet at barn med 

lærevansker gjenga færre hovedsetninger, men Van Zaalen har dessuten også erfart at de ofte 

forholdt seg til temaene i starten av historien2. Det er interessant at Marie i gjenfortellingen 

gjorde det motsatte ved at hun ikke forholdt seg til temaene i starten av historien. Ward 

(2006) skriver noe som kan ha betydning i denne sammenheng, nemlig at ved gjenfortelling 

kan en språkvanske typisk vise seg ved at personen utelater noen sentrale aspekt ved 

historien. De to innledende setningene kan betraktes å inneholde sentrale aspekter ved 

fortellingen. 

Et moment som også regnes som en hovedsetning er om testpersonen har med en avslutning 

på gjenfortellingen sin. Som testleder avsluttet jeg historien ved å si ”det var den historien”. 

Marie tenkte litt og sukket hh, før hun i et mer bestemt toneleie sa ja. Det var ingen lang 

avslutning, men den markerte slutten og ble dermed også regnet som et hovedpoeng ved 

historien. 

4.1.2 Vurdering av riktig syntaks 

Når en skal vurdere syntaksen i Maries gjenfortelling vil det si å se på grammatikken på 

setningsplanet. Det går ut på ”hvordan setninger kan bygges opp, hvilke kombinasjoner og 

rekkefølger av ord og ledd som er mulige, og hvilke som ikke går” (Sveen, 2005c, s. 295). En 

følger ubevisst mange kompliserte regler når en snakker, og det trengs gode kunnskaper om 

språket som system for å kunne gi en detaljert beskrivelse av setningsstrukturer. Studien til 
                                                 
2 Yvonne Van Zaalen, Fontys University of Applied sciences, Eindhoven, Nederland. Skype-samtale sammen 
med Hilda Sønsterud, Bredtvet kompetansesenter, 30.09.11. 
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Van Zaalen et al. (2009d) tok hovedsakelig for seg om den grammatikalske setningsstrukturen 

var korrekt eller ei, men de påpeker at videre forskning på kompleksiteten av 

setningsstrukturer kan gi mer detaljert informasjon de syntaktiske evnene til personer med 

løpsk tale. Bakker et al. (2011) foreslår at kartleggingen med fordel kunne involvert visse 

grammatikalske og syntaktiske unormalheter for eventuelt å avdekke et større omfang av 

vanskene. En fullstendig syntaktisk analyse av alle ytringer er ikke en forutsetning for å få 

kartlagt vansker med løpsk tale, men en generell vurdering av syntaksen er nødvendig for å 

kunne få et inntrykk av den språklige planleggingen. Dette, kombinert med at det for flere 

logopeder i hverdagen kan bli for omfattende å gjøre en detaljert syntaktisk vurdering, gjør at 

det her valgt å gi en kortere fremstilling med vekt på elementer av høyere betydning for 

taleflytvansken løpsk tale.  

Ifølge Van Zaalen et al. (2011b) kan det være nyttig å vurdere syntaksen i sin endelige 

tilstand etter at eventuelle talebrudd er redigert bort. Om en redigerer bort gjentagelser, 

revisjoner og interjeksjoner fra Maries gjenfortelling fremstår ytringene som mer klare og en 

kan se at mange av setningene er bygd opp på en riktig måte. Type taleflytbrudd blir videre 

tatt opp i neste avsnitt. En ytring ble transkribert på denne måten: 

og så sa butikken at de kunne ta ha- (1.1) e::h (1.6) passe på: (.) ºhandlevognenº (.) 
med alle varene (0.6) 

Dette er et eksempel på at den språklige planleggingen til Marie brøt sammen. Ytringen 

fremstår noe usammenhengende, uklar og ikke grammatisk riktig. Ved redigering av 

talebruddene kommer setningen frem på den måten Marie ønsket å endre den til: 

og så sa butikken at de kunne passe på handlevognen med alle varene 

Setningen fremstår nå som mer syntaktisk korrekt og logisk. Den ville blitt ytterligere 

semantisk riktig om det hadde blitt presisert at det var betjeningen i butikken, og ikke 

butikken selv, som tilbød seg å passe på handlevognen med alle varene. Likevel er setningen 

fullt forståelig for tilhørere. En annen ytring ble transkribert på denne måten: 

det var en kvinne som skulle (0.5) handle mat fordi hun skulle lage: (.) middag 
>italiensk middag< >fordi det var hennes spesialitet< til venninnene sine (0.5) 

Denne ytringen fremstår noe ulogisk og oppdelt. Om en her også redigerer bort fordi det var 

hennes spesialitet med begrunnelse i at den leddsetningen tilhører revisjonen italiensk 

middag, står følgende ytring igjen: 
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det var en kvinne som skulle handle mat fordi hun skulle lage middag til venninnene 
sine 

Ytringen oppfattes nå som mer helhetlig og logisk. Det kan virke meningsløst å omgjøre 

ytringene på en slik måte Marie kunne ha uttalt dem om det ikke hadde vært for talebruddene. 

Dette viser imidlertid at hun fullt ut var i stand til å produsere grammatisk korrekte setninger 

når det ble gitt nok tid til refleksjon. 

Ved å lytte til pauser og meningsinnhold i gjenfortellingen, ble det definert at Marie fortalte 

historien ved hjelp av åtte setninger. Syv av disse åtte setningene ble startet med og, og så, ja 

og så eller så. Om en skal vurdere retorikken, altså hvordan en taler (Sveen, 2005b), er ikke 

det å starte så mange ytringer i en historie med disse ordene (konjunksjoner, interjeksjoner og 

tidsbestemt adverbial) den foretrukne språkbruken. En slik fremstilling kan gjøre det tyngre 

for tilhørere å få med seg meningsinnholdet i historien. Hvordan en sak blir fremstilt, og her 

gjelder i høyeste grad ordvalg, vil alltid innvirke på hvordan saken blir oppfattet og forstått 

(Sveen, 2005b). Likevel må en ta med i betraktningen at en oppgave som denne innebærer å 

ha mye oppmerksomhet på det å huske historien og er ikke en naturlig måte å fortelle en 

historie på. En kan spekulere i om disse startordene uten meningsinnhold var et resultat av 

Maries forsøk på å huske historien, eller om det var en vanlig måte for henne å starte ytringer 

på. Et annet interessant moment kunne vært å undersøke om Marie ville benyttet seg av 

ytterligere slike småord ved generell historiefortelling i en naturlig situasjon. På den annen 

side var dette en muntlig oppgave hvor en ikke kan ha like syntaktiske forventninger til som 

for eksempel skriftlig fremstilling av et offisielt brev. 

Studien til Van Zaalen et al. (2009d) viste at barna med løpsk tale presterte nesten på likt nivå 

som kontrollgruppen når det gjaldt produksjon av grammatisk korrekt setningsstruktur, mens 

barna med lærevansker presterte signifikant lavere enn begge disse gruppene. Studien tok for 

seg og skilte mellom prosentvis korrekt setningsstruktur som ble produsert direkte og 

indirekte. Direkte går ut på at setningsstrukturen er korrekt med indre selvovervåking, mens 

indirekte går ut på at setningsstrukturen er korrekt med auditiv selvovervåking. Begge 

betegnelsene baserer seg på bortredigering av talebruddene før en tar en avgjørelse på om 

setningen er korrekt eller ei. En setning fra Maries gjenfortelling som er beskrevet tidligere i 

dette kapittelet viser et eksempel på auditiv selvovervåking: 

og så sa butikken at de kunne ta ha- (1.1) e::h (1.6) passe på: (.) ºhandlevognenº (.) 
med alle varene (0.6) 
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Hun kom med en hørbar nøling (e::h) før hun rettet innholdet til det hun ønsket (passe på). 

Etter bortredigeringen av talebruddene er setningen, som tidligere slått fast, grammatisk 

korrekt. Maries gjenfortelling hadde 75.0% direkte korrekt grammatikalsk setningsstruktur 

(løpsk tale M=72.8%; kontrollgruppen M=83.5%; lærevansker M=57.4%), og 87.5% 

indirekte korrekt grammatikalsk setningsstruktur (løpsk tale M=88.7%; kontrollgruppen 

M=91.8%; lærevansker M=80.0%) (Van Zaalen et al., 2009d). Måten dette ble regnet ut var, 

for å ta det siste av Maries resultater, at syv indirekte korrekte setninger og åtte fullstendige 

setninger gjenfortalt av Marie totalt, gav et prosenttall på 87.5%. Sammenliknet med 

resultatene til Van Zaalen et al. (2009d) presterte Marie på begge områdene nærmest gruppen 

barn med løpsk tale. Denne sammenlikningen bør ikke vektlegges i for stor grad, da 

populasjonen i studien var barn, samt at det er usikkerhet i om vurderingen av grammatikken 

ble gjort etter tilsvarende kriterier og prosedyrer. I denne kasusstudien ble det likevel valgt å 

ta med dette aspektet, da det å skille mellom direkte og indirekte grammatikalsk 

setningsstruktur i analysearbeidet kan være nyttig med tanke på eventuelle tiltak for 

taleflytvansken. Å kartlegge om en person benytter seg mest av auditiv eller indre 

selvovervåking, kan være bevisstgjørende for valg av fokusområde ved intervensjon. 

4.1.3 Vurdering av type taleflytbrudd 

Analyseringen av gjenfortellingen til Marie viste at hun hadde ulike normale taleflytbrudd, og 

de vil bli presentert i det følgende: 

Gjentagelser ord 

Gjentagelser av ord er talebrudd en ofte forbinder med taleflytvansker hos personer med 

stamming (Guitar, 2006, Ward, 2006). Dette er også noe som kan kjennetegne talen til 

personer med løpsk tale, men da blir ordene gjerne gjentatt uten spenning (Ward, 2006). I 

skåringsskjemaet til Lommebokhistorien kan en plassere gjentagelser av ord og del-ord både 

under normale talebrudd og stammeliknende talebrudd, men det som definerer dem er om de 

er sagt med eller uten spenning. Marie hadde ingen gjentagelser av ord da hun gjenfortale 

Lommebokhistorien. Et par steder i gjenfortellingen kunne det ved første innskytelse virke 

som det fantes gjentagelser av ord. Marie sa for eksempel så og så…, men etter å ha lyttet til 

lydfilen flere ganger ble det tydelig at det første ”så” fungerte som en tenkepause. Dette 

talebruddet vil derfor senere bli omtalt i avsnittet under interjeksjoner. Da forskningen og 
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litteraturen som omhandler løpsk tale foreløpig er noe begrenset, har det ikke vært mulig å 

finne utfyllende beskrivelser og omtale av alle de ulike taleflytbruddene. Ward (2006) har et 

eksempel på en ordgjentagelse hos en person med løpsk tale: ”…well, the best, best place for 

my holiday is…” (Ward, 2006, s. 144). Her kan en se at ordet best blir gjentatt uten andre ord 

mellom. Selv om det ikke står uttalt noe sted, ville jeg heller ha definert så som 

ordgjentagelse dersom ”så” hadde blitt gjentatt uten ordet ”og” imellom. 

Gjentagelser del-ord 

Gjentagelse av del-ord kan være gjentagelse av lyd, stavelse eller flerstavelser. Disse 

talebruddene forbindes ofte med stamming, men er også ganske vanlig hos personer med 

løpsk tale (Ward, 2006). Marie hadde et talebrudd ved gjentagelse av del-ord. Hun skulle si 

handlevognen, men etter å ha sagt ha- gjorde hun en nøling og redigerte seg selv før hun 

fullførte ordet. Ward (2006) og Van Zaalen (2009) har begge hevdet at personer med løpsk 

tale bruker gjentagelser for å vinne tid til grammatisk koding, og det er mulig at Maries 

gjentagelse fungerte som en mulighet til dette. 

Gjentagelser fraser 

Gjentagelser av fraser er brudd i taleflyten som ofte er typisk hos personer med løpsk tale, 

men som er mindre typisk hos personer som stammer. Hos personer med løpsk tale er de 

sjelden ledsaget av frustrasjon eller oppmerksomhet tilknyttet fraserepetisjonene (Ward, 

2006). Det var ingen fraserepetisjoner i gjenfortellingen til Marie. Studien til Van Zaalen et 

al. (2009d) viste at barna med løpsk tale produserte signifikant mer ord- og fraserepetisjoner 

sammenliknet med barna med lærevansker og kontrollgruppen (løpsk tale M=5.82; 

lærevansker M=2.01; kontrollgruppen M= .99). Marie viste ved sin gjenfortelling, uten disse 

taletrekkene, ikke et eksempel på dette. Kun basert på denne gjenfortellingstesten vet en for 

lite om Maries tale til å kunne anta at denne siden ved løpsk tale ikke er et vanskeområde for 

henne. Det er viktig å kartlegge spontantalen hennes også i andre situasjoner for å merke seg 

en eventuell hyppighet av ord- og fraserepetisjoner. Dette er tidligere gjort i den fullstendige 

kartleggingen på Bredtvet kompetansesenter, og det vil bli omhandlet videre under 

resultatdelen for PCI. 
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Interjeksjoner 

En interjeksjon er et ord som ikke har noen normal funksjon i en setning, men den kan være 

svarord eller betegne utrop, følelser eller psykiske reaksjoner (Fjeld, 2001). Marie benyttet 

seg av interjeksjoner seks ganger i gjenfortellingen sin, og de ulike interjeksjonene var he, eh, 

ja og så. Ordet så kan være en typisk konjunksjon eller et kontekstbindende adverbial (Vinje, 

2005). Dette ble også drøftet under en telefonsamtale med en lingvist, da jeg var i tvil om 

ordet kunne regnes som en interjeksjon. Noe jeg ikke ønsket var å definere ordet slik at 

resultatene skulle bli regnet som flere talebrudd enn sant var. I denne analysen blir likevel 

ordet regnet under interjeksjoner da denne kategorien også rommer nølinger og fyllord, noe 

som er typiske kjennetegn for normale talebrudd (Van Zaalen et al., 2011b, Ward, 2006). 

Under analysearbeidet erfarte jeg at det er av betydning å lytte til auditive opptak av 

gjenfortellingen, og ikke bare forholde seg til transkripsjonen under analysearbeidet. 

Prosodien kan fortelle mye som transkripsjonen ikke får frem. Etter å ha lyttet gjentatte 

ganger på nevnte så, ble det tydelig at det var et brudd i talen og ikke en konjunksjon eller 

kontekstbindende adverbial. Transkripsjonen av den aktuelle ytringen ble slik: 

ºsåº og så kjørte hun HJEM 

Her kunne en høre at så først ble sagt i et lavt stemmeleie som om Marie nølte litt. Howell og 

Dworzynski (2005) peker på at funksjonsordene ofte er lettere tilgjengelige mens 

meningsordene tar lenger tid å planlegge, og at nølingene eller gjentagelsene gjerne derfor 

oppstår rundt funksjonsordene. Sistnevnte ytring kan på denne måten gjenspeile at 

interjeksjonen og funksjonsordet så var lett tilgjengelig mens hun nølte og samtidig vant tid til 

å planlegge resten av ytringen. Så er også å betrakte som et ”tomt” ord, som personer med 

løpsk tale kan vise overdreven bruk av (Daly & Burnett, 1999). 

Ytringene he og eh som Marie brukte kan også betraktes som nølinger eller fyllord, da de 

også kan være i grenseland over om de kan defineres som interjeksjoner eller ikke. Ward 

(2006, s. 139) skriver ”we might, for example, insert postponing words or sounds ”um… 

er…” , og dette er beskrivelser på normale talebrudd personer med løpsk tale kan ha som 

gjerne kan assosieres med interjeksjoner. Personer som stammer kan, på den annen side, 

bruke interjeksjoner for å komme i gang med vanskelige lyder eller ord (Ward, 2006). Det var 

ingen tegn til at Marie benyttet seg av interjeksjoner på denne sistnevnte måten slik som 

personer som stammer kan. Marie sin benyttelse av fyllord og interjeksjoner viste seg dermed 

under gjenfortellingen å være et eksempel på et typisk kjennetegn for løpsk tale. 
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Når noe krevende skal sies og meningsord ikke er ferdig hentet frem kan mennesker trenge 

ekstra tid til å planlegge. En kan skape ekstra tid ved å legge inn pauser, fyllord eller repetere 

et eller flere av de tidligere segmentene (Howell & Dworzynski, 2005). Grunnen til at Marie 

brukte interjeksjoner i gjenfortellingen kan ha vært at hun trengte ekstra tid til å organisere 

talen sin.  Dette kan også være en strategi for å skjule ordletingsvansker som er utbredt blant 

personer med løpsk tale (Ward, 2006). Slike vansker blir kort vurdert under resultatdelen for 

PCI. 

Revisjoner 

Revisjoner vil si rettelser av egen tale. Det er normale taleflytbrudd som de fleste mennesker 

har i talen sin, men som personer med løpsk tale gjerne har i større omfang (St. Louis & 

Shulte, 2011, Van Zaalen et al. 2009d, Ward, 2006). Marie rettet talen sin to ganger under 

gjenfortellingen. Studien til Van Zaalen et al. (2009d) viste at barna med løpsk tale i 

gjennomsnitt hadde 4.6 revisjoner. Ved denne sammenlikningen var dermed Marie nærmere 

kontrollgruppen (M=2.0). Et forhold som kan ha påvirket resultatet er for eksempel at den 

unaturlige testsituasjonen var med på å bidra til at hun var bevisst situasjonen og dermed 

presterte bedre. Selv om Maries antall revisjoner i gjenfortellingen ikke var spesielt høyt, vil 

de likevel beskrives videre her da det er et typisk talebrudd for personer med løpsk tale. Den 

første rettelsen kom ganske tidlig i historien: 

…fordi hun skulle lage: (.) middag >italiensk middag< >fordi det var hennes 
spesialitet< til venninnene sine 

Her kunne en også tenkt at det var en gjentagelse av ordet middag, men etter å ha lyttet til 

denne delen i gjenfortellingen kommer det tydelig frem at det er rettelse for å presisere type 

middag. Presiseringen italiensk middag er markert med tegn for å vise at det er sagt i et 

hurtigere taletempo. Gjenfortellingen til Marie kunne her nærmest virke som om hun begynte 

på en setning, men kom på nye momenter som hun la til på innskytelse underveis. Myers et al. 

(2011) beskriver revisjoner som en atferd som signaliserer en endring av tanken, og at den i 

den forstand er motivert av lingvistiske prosesser heller enn forsøk på motoriske overganger. 

Videre har de erfart at personer med løpsk tale ofte indikerer at de har flere tanker som 

strømmer til, men at de ikke kan ta seg tid til å sekvensere disse intensjonene på en ryddig 

måte. Maries revisjon kan være et resultat av dette; at hun fra starten hadde klare intensjoner 
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om hva hun ville gjenfortelle, men at den lingvistiske sekvenseringen brøt sammen. Den neste 

revisjonen kom midt i gjenfortellingen: 

og så sa butikken at de kunne ta ha- (1.1) e::h (1.6) passe på: (.) ºhandlevognenº (.) 
med alle varene (0.6) 

Denne ytringen var tidligere omtalt under avsnittet om syntaks. Marie begynte med å fortelle 

at betjeningen i butikken skulle ta handlevognen til kvinnen i historien. Nølingen eh og de to 

tidsmessige pausene ble antagelig brukt for å vinne tid til at Marie kunne hente frem ordene 

passe på. I Lommebokhistorien står det at ”betjeningen tilbød seg å holde øye med 

handlevognen”, så var det en rettelse til det mer korrekte innholdsmessige. Ward (2006) 

poengterer at revisjoner kan oppstå i forbindelse med vansker med språkformulering. Begge 

eksemplene beskrevet her viser at Marie hadde vansker med å formulere det hun ville si, og 

hun måtte rette talen sin for å få frem budskapet. 

En studie gjort av Myers et al. (2011) hadde som formål å undersøke karakteren og 

frekvensen av talebruddene til personer med løpsk tale og personer uten taleflytvansker, og 

med spesielt fokus på om talebruddene oppstod alene eller i kluster. De fant at det mest 

hyppige talebruddet var interjeksjoner, og deretter kom revisjoner. Dette gjaldt både for 

personer med løpsk tale og personer uten taleflytvanske, men disse talebruddene forekom 

oftere hos personer med løpsk tale. Med Maries seks interjeksjoner og to revisjoner i 

gjenfortellingen, kan en se at dette mønsteret fra studien til Myers og kollegaer også gjaldt for 

henne. Denne sammenlikningen sier for øvrig ikke noe om antall talebrudd i forhold til 

personene med løpsk tale eller personene uten taleflytvanske. Derimot kan det tyde på at 

Maries talebrudd i gjenfortellingen representerer det typiske mønsteret til begge gruppene. 

Teleskopering, som vil bli omtalt i neste avsnitt, ble ikke undersøkt i studien til Myers og 

kollegaer. Jeg har sett at studier om talebruddene til personer med løpsk tale ofte ikke tar for 

seg teleskoperinger. Det virker som dette kan tyde på at teleskoperinger ikke er for normale 

talebrudd å regne, men mer et resultat av hurtig taletempo. 

Teleskopering 

Teleskopering vil si å forenkle ord ved å utelate lyder, og eventuelt å slå sammen flere ord. 

Klusterreduksjon, bortfall av lyder i klynger, eller overdreven koartikulasjon, er også begreper 

som kan benyttes i denne sammenhengen (St. Louis et al., 2007, Ward, 2006). Overdreven 

koartikulasjon, samt de andre betegnelsene, kan også beskrives som mangel på presisjon ved 
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ved artikuleringen. Koartikulasjon vises ved at artikulasjonsstedet i munnen forbereder seg, 

eller tilpasser seg, på kommende lyder. Vokalene er de lydene som ofte blir utelatt (Ward, 

2006, Van Zaalen et al, 2011b). Hensikten med å forklare dette fenomenet på en grundig måte 

er at det i litteraturen står beskrevet med flere betegnelser, og ofte i sammenheng med løpsk 

tale. Av enkelthets hensyn benyttes begrepet teleskopering hovedsakelig i denne oppgaven. 

Det var seks teleskoperinger i gjenfortellingen til Marie, og de opptrådte sammen. De to første 

kom midt i gjenfortellingen: 

ja og så hadun glombogn 

Her er de utelatte lydene markert i fet skrift: hadde hun glemt lommeboken, og her kan en 

tydeligere se at Marie utelot alle /e/-lydene. Som tidligere beskrevet er det typisk at vokaler 

blir utelatt. Lydene mellom begge /l/-lydene forsvant, og lyden /k/ gikk over til /g/, og det er 

typisk for overdreven koartikulasjon. En forenklingsprosess som dette er liknende 

assimilasjonsprosessene med konsonant- eller vokalharmoni en kan finne hos små barn i deres 

språklydutvikling (Dodd, Holm, Crosbie & Hua, 2005), så det er ingen uvanlig prosess. Dette 

ble sagt i et hurtig taletempo, og det kan ifølge Ward (2006) resultere i en redusert mulighet 

til å opprettholde nøyaktigheten i artikulasjonen. De fire neste teleskoperingene viste seg like 

før avslutningen av gjenfortellingen: 

og når hun kom hjem så ringte det en liten jente (1.5) og satn had funt lombokn 

Ved å markere de utelatte lydene i fet skrift: sa at hun hadde funnet lommeboken, kan en se at 

vokalene /a/, /u/ og /e/ ble utelatt og med dem noen få konsonanter. I den siste 

teleskoperingen uttalte Marie /k/-lyden i ordet ”lommebok”, og det kan stemme overens med 

at det i den ytringen ikke var en /g/ i forkant som hun kunne assimilere med. En kan merke 

seg at begge disse sekvensene med teleskoperinger omhandler lommeboken til kvinnen i 

historien. 

Flere forskere er enige om at selv om personer med løpsk tale kan oppleve at talen er 

vanskelig å forstå blant annet på grunn av teleskoperinger, er de i stand til å produsere 

korrekte ord og setninger i kontrollerte situasjoner (Weiss, 1964, Ward, 2006, Van Zaalen et 

al., 2009b). Det er eksempler på et slikt fenomen i Maries gjenfortelling. Ganske tidlig sa 

Marie hun hadde mistet lommeboken sin hvor alle lydene i ordene kom tydelig frem. Senere 

kan en høre teleskopering i glombogn og lombokn. Dette viser at Marie var i stand til å uttale 

ordet lommeboken på en tydelig måte, men likevel uttalte hun ordet mer forenklet senere i 
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gjenfortellingen. I den nevnte setningen kunne en også høre at Marie uttalte ordet hadde på en 

klar måte, men senere trakk bort lyder slik at hun stod igjen med hadun og had. Felles for 

sekvensene der Marie teleskoperte var at de ble sagt i et hurtig taletempo, mens sekvensene 

der hun uttalte ordene tydelig lå i et mer normalt taletempo. For både ordet ”lommeboken” og 

ordet ”hadde” gjaldt det at den tydelige uttalen ble presentert i starten av gjenfortellingen, og 

at teleskopering av ordene forekom midtveis og avslutningsvis. Det kan være mulig at dette 

gjenspeiler Maries bevissthet på egen tale i testsituasjonen; at hun til å begynne med 

overvåket seg selv i større grad enn hun gjorde underveis. Dette kan stemme med 

indikasjonene om at personer med løpsk tale ofte kan være bevisst sine egne vansker. For 

Marie kan bevisstheten ha resultert i en kortsiktig bedring av talen som avtok underveis i 

gjenfortellingen samtidig som konsentrasjonen til egen tale minsket. 

For å gjenkjenne overdreven koartikulasjon kan en sammenlikne antall produserte stavelser 

med antall stavelser i målordet (Van Zaalen et al., 2011b). I ordet ”lommeboken” reduserte 

Marie antall stavelser fra fire til to, altså uttalte hun bare halvparten av stavelsene fra 

målordet. På den annen side kan en stille seg spørsmålet om personer uten taleflytvansker 

fullt ut ville uttalt alle fire stavelsene i ordet. Det er person- og situasjonsavhengig, men det er 

mulig at en del ville redusert det til tre stavelser. Dette er et detaljert element som ikke 

behøver stor oppmerksomhet, men som logoped kan det være nyttig med en rask sjekk av 

stavelsene for å få en høyere forståelse av teleskoperingene. 

4.1.4 Vurdering av prosentdel taleflytbrudd og ratio taleflytbrudd 

Siste ledd i den planmessige analyseringen tilhørende Lommebokhistorien er å vurdere 

prosentdel normale taleflytbrudd og ratio taleflytbrudd. Det kan være en indikasjon på mulig 

løpsk tale om prosentdelen taleflytbrudd er på over ti prosent3. Marie hadde 15 normale 

taleflytbrudd i gjenfortellingen sin, og hun fortalte historien med 97 ord til sammen. Regnet 

om til prosent blir det 15.5% taleflytbrudd i gjenfortellingen. Studien til Van Zaalen et al. 

(2009d) viste at både barna med løpsk tale og barna med lærevansker produserte en høy 

frekvens taleflytbrudd (løpsk tale M=12.8; lærevansker M=15.1; kontrollgruppen M=7.7). 

Marie hadde 9 taleflytbrudd (9,3%) i gjenfortellingen om en ikke regner med 

teleskoperingene. Disse tallene uten medregnet teleskoperinger er mer riktig å sammenlikne 

                                                 
3 Yvonne Van Zaalen, Fontys University of Applied sciences, Eindhoven, Nederland. Skype-samtale sammen 
med Hilda Sønsterud, Bredtvet kompetansesenter, 30.09.11. 
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med, da studien til Van Zaalen og kollegaer ikke inkluderte teleskoperinger. En kan stille 

spørsmålstegn ved om teleskoperinger i fremtiden bør vurderes å inkluderes i prosentdelen av 

taleflytbrudd, da dette har vist seg å være betegnende på løpsk tale. Marie hadde noe flere 

taleflytbrudd totalt enn kontrollgruppen, men det var kontrollgruppen hun presterte nærmest 

når det gjaldt prosentdel taleflytbrudd uten å medregne teleskoperinger. Under et slikt 

analysearbeid er det viktig å ikke basere konklusjonene kun basert på slike sammenliknende 

tall. Vurderinger bør gjøres på grunnlag av en helhetlig kartlegging, og dette er en 

begrunnelse for at utfallet av vurderingen av prosentdel normale taleflytbrudd ikke 

nødvendigvis må fungere som en indikator på at Marie ikke har løpsk tale. 

Ratio taleflytbrudd beskriver forholdet mellom antall normale taleflytbrudd og antall 

stammeliknende taleflytbrudd (Van Zaalen et al. 2011b). Dette er en prosedyre som gjøres for 

å undersøke om taleflyten til en person er mest karakterisert av normale- eller 

stammeliknende taleflytbrudd. Ratio taleflytbrudd kan gi ytterligere kriterier for vurdering av 

en eventuell diagnose av løpsk tale, men må ikke benyttes som eneste indikator. Det er 

forventet at personer med løpsk tale har en høyere frekvens normale taleflytbrudd og dermed 

en ratio over en, mens personer med stamming vil oppleve mer stammeliknende taleflytbrudd 

og dermed en ratio under en (Van Zaalen et al., 2009b). Maries tilfelle gav ingen ratio, da hun 

ikke hadde noen stammeliknende taleflytbrudd i gjenfortellingen og det dermed ikke var noe 

forhold å sammenlikne. Forholdet ville vært 15:0, og med den brøken ville svaret blitt 0. Om 

Marie hadde hatt et stammeliknende taleflytbrudd i gjenfortellingen, ville det gitt en ratio på 

15. Studien til Van Zaalen et al. (2009d) viste en gjennomsnitts ratio for barna med løpsk tale 

på 8.4, og det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene. Denne sammenlikningen 

viser et stort sprik ved Maries gjenfortelling og ratio taleflytbrudd hos barna med løpsk tale. 

Det er usikkert hva dette har å si for eventuelle indikasjoner på løpsk tale. Derimot ville en 

høyere ratio enn barna med løpsk tale kunne fungert som en indikator på stamming heller enn 

løpsk tale. Siden dette ikke var tilfelle velges det imidlertid her å benytte disse opplysningene 

til å fastslå at Marie ikke viste noen vansker med stammeliknende taleflytbrudd i 

gjenfortellingen sin. 

4.1.5 Oppsummering resultater Lommebokhistorien 

Vurderingen av historiekomponentene, når det gjaldt å telle opp hvor mange av de hoved- og 

sideordnede setningene Marie gjenfortalte, viste at Marie var innenfor det antallet personer 
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med løpsk tale vanligvis gjenforteller. Van Zaalen et al. (2009d) vurderte en slik prestasjon til 

at testpersonen ikke har vansker med historieorganiseringen når det gjelder å gjenfortelle en 

memorert historie. Resultatene kan gjenspeile at den nylig memorerte historien var lett 

tilgjengelig og at den fungerte som et rammeverk ved gjenfortellingen. På dette området er 

det viktig å videre kartlegge oppgaver med mer fri historiefortelling, ved for eksempel å 

fortelle en historie til bilder, for å avdekke eventuelle vansker. 

Syntaktisk fremstod gjenfortellingen som oppdelt og ikke grammatikalsk riktig. 

Gjenfortellingen kunne for tilhørere virke noe ulogisk og forvirrende å forstå 

hendelsesforløpet til. Etter å ha redigert bort bruddene i talen ble det tydeligere at de fleste 

setningenes grunnstruktur var korrekt. Dette viser at Marie var i stand til å produsere 

grammatisk korrekte setninger, bare hun tok seg nok tid. Ved analysering av indirekte og 

direkte grammatikalsk korrekte setninger fremkom det at den grammatikalske 

setningsstrukturen var noe mer korrekt når hun fikk bygget om en setning med auditiv 

selvovervåking. 

Av type taleflytbrudd i gjenfortellingen hadde Marie ingen gjentagelser av ord eller fraser, 

men en gjentagelse av del-ord, seks interjeksjoner, to revisjoner og seks teleskoperinger. 

Bruken av interjeksjoner, revisjoner og gjentagelse del-ord kan tyde på at Marie trengte ekstra 

tid til den lingvistiske planleggingen. Teleskoperingene oppstod samlet to ulike steder i 

gjenfortellingen der taletempoet var hurtig. Ikke noe tyder på at Marie hadde vansker med 

artikulasjonen, men at det heller var et resultat av overdreven koartikulasjon. 

Basert på studien det er blitt referert til under denne analysen konkluderte Van Zaalen et al. 

(2009d) med at den underliggende språkproduksjonsvansken er ulik hos barn med løpsk tale 

og lærevansker. De fant at hos barn med løpsk tale kommer vansker med språklig planlegging 

til uttrykk når det er utilstrekkelig tid til å fullføre den redigerende fasen av 

setningsstruktureringen. Videre har Van Zaalen og kollegaer fremmet en hypotese om at en 

defekt i språkautomatiseringen er grunnlaget for løpsk tale. Språkproduksjonen til barna med 

lærevansker betraktes derimot som forstyrret av vansker ved konseptualisering og 

formulering. Dette kan virke til å stå i kontrast til det Levelt (1989) fremmer om at talebrudd 

som hyppige revisjoner og interjeksjoner, som ofte er typisk i talen hos personer med løpsk 

tale, kan gjenspeile vansker allerede i den preverbale fasen. Basert på disse opplysningene kan 

en spekulere i om ikke noen av vanskene til Marie også kunne være en indikator til 

lærevansker. På den annen side påpeker Van Zaalen et al. (2009d) at vanskene hos personer 
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med løpsk tale virket til å forsvinne ved mer langsom talehastighet. Ved å overvåke seg selv 

til å senke taletempoet bidrar det automatisk til bevissthet rundt egen tale, og da bør en også 

kunne betrakte at dette foregår i den konseptualiserende språkprosessen der meningen blir til. 

I denne analysen er det hensiktsmessig å anta at en defekt i språkautomatiseringen som et 

grunnlag for løpsk tale hos Marie også kan inkludere at hun viste vansker i den tidlige 

preverbale fasen ved at hun ikke fikk tilstrekkelig tid til å planlegge det hun ønsket å 

gjenfortelle. 

4.2 Resultater PCI 

4.2.1 Om skåringen av PCI 

I denne oppgaven er det som tidligere beskrevet tatt utgangspunkt i en utgave av Predictive 

Cluttering Inventory (PCI) revidert av Van Zaalen et al. (2009c) etter originalversjonen til 

David A. Daly fra 2006. Norsk oversettelse er gjort av Hilda Sønsterud ved Bredtvet 

kompetansesenter. Sjekklisten tar for seg 33 kjennetegn på løpsk tale innen hovedområdene 

talemotorikk (seksjon 1), språklig planlegging (seksjon 2), oppmerksomhet og konsentrasjon 

(seksjon 3) og motorisk- og planmessig koordinering (seksjon 4). Hvert kjennetegn på løpsk 

tale blir rangert med en skåre på en sekspoengs skala (0=aldri, 5=alltid). Ifølge Yvonne Van 

Zaalen4 er de ti første kjennetegnene i seksjon 1 de viktigste for kartleggingen av løpsk tale. I 

denne analysen vil åtte av disse kjennetegnene i seksjon 1 beskrives separat. Begrunnelsen for 

dette er at ved å slå sammen liknende punkter kan fremstillingen virke mer oversiktelig for 

leseren, ved å unngå å måtte lese liknende tematikk på nytt. Seksjon 1 fungerer dessuten 

sammenlagt som en indikator på mulig løpsk tale. Seksjon 2 støtter informasjon om 

lingvistiske og språklige komponenter av løpsk tale, mens seksjon 3 og 4 gir 

tilleggsinformasjon om personlige kommunikasjonsferdigheter. De tre siste seksjonene vil i 

denne analysen bli beskrevet mer oppsummerende da en grundig gjennomgang av hvert 

kjennetegn ville blitt for omfattende for denne oppgaven. 

 

 

                                                 
4 Yvonne Van Zaalen, Fontys University of Applied sciences, Eindhoven, Nederland. Skype-samtale sammen 
med Hilda Sønsterud, Bredtvet kompetansesenter, 30.09.11. 
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4.2.2 Talemotorikk 

Pauser 

Det ble vurdert til at Marie nesten alltid hadde manglende eller feilplasserte pauser mellom 

ord og fraser. Korte og uvanlig plasserte pauser er noe en ofte kan høre i talen til personer 

med løpsk tale (Daly & Burnett, 1999, St. Louis & Schulte, 2011, Van Zaalen et al., 2011b, 

Ward, 2006), og begge disse kjennetegnene beskrev en stor del av talestrømmen til Marie. 

Her er et eksempel på en uvanlig plassering av pause fra gjenfortellingen hennes: 

og så var det rødt lys på alle: (.) stoppene 

Pausen er vist med (.), og det var ingen andre talebrudd i den ytringen. Bakker et al. (2011) 

påpeker at i mange av studiene som er gjort om løpsk tale har det vært gjort typiske 

kvantitative undersøkelser hvor det har blitt talt opp spesifikke typer talebrudd. Selv om 

frekvensen av spesifikke talebrudd ofte har vært lik på tvers av gruppene, kunne de 

individuelle variasjonene av talebruddene blitt mer nyansert om det hadde vært gjort mer 

typisk kvalitative undersøkelser. Bakker og kollegaer trekker frem et eksempel på at de 

normale talebruddene kunne blitt vurdert i større omfang om de for eksempel forekom 

sammen med hurtig talesprut fulgt av selvovervåking i form av uvanlig plassering av pause. 

Her er et eksempel på en slik situasjon fra Maries gjenfortelling av Lommebokhistorien: 

ja og så >hadun glombogn< så hun måtte reise: (.) hjem igjen 

Etter hurtig talestrøm og teleskopering gjorde hun en liten pause før hun fullførte ytringen. 

Dette var heller ikke et naturlig sted å plassere en pause, og det er mulig at pausen fungerte 

som en mulighet til å planlegge resten av ytringen. Taletempoet var i starten hurtig og støtvis, 

og det var kanskje ikke tilstrekkelig tid til språklig planlegging. Et mer naturlig sted å plassere 

en pause her, ville vært å stoppe opp etter ordet ”lommeboken” for så å si så hun måtte reise 

hjem igjen. Ved en slik pause ville Marie også fått tid til å organisere talen sin på et tidligere 

tidspunkt. Imidlertid er det enkelt å stå på utsiden og poengtere hvordan Marie kunne 

disponert pausene sine. Når først den språklige planleggingen bryter sammen kan en anta at 

pauseplanlegging ikke er det som står i fokus. Dette er derimot noe logopeden kan trekke inn i 

tiltakene. 

Ofte manglet Marie pauser mellom ord og fraser. Den gjennomsnittelige varigheten av pauser 

er mellom 0.5 og 1.0 sekunder. Van Zaalen et al. (2011b) skriver at denne tiden er avgjørende 
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for språkformulering og innhenting av pust, og har også betydning for språkforståelsen til 

lytteren. Tidvis kunne det være vanskelig å oppfatte hva Marie sa, noe som kan være en følge 

av lite pausetid for lytteren til bearbeidelse av talestrømmen. Tiden på pausene ble tatt under 

transkripsjonen av Lommebokhistorien. Underveis i gjenfortellingen viste Marie eksempler 

på ytringer fortalt totalt uten pauser, og disse ytringene ble sagt støtvis. Etter hvert nytt 

innholdsmoment hadde hun en pause på 0.5 sekunder eller mer, og den lengste pausen var på 

4.2 sekunder. På tross av at Marie ofte hadde manglende pauser, virket taleflyten i blant til å 

stoppe opp med unormalt lange pauser. Ved gjenfortellingen av Lommebokhistorien kan disse 

pausene forklares ved at hun prøvde å huske handlingen. Imidlertid var det ved lytting til 

andre lydfiler fra Bredtvet kompetansesenter også eksempler på lange pauser ved andre typer 

oppgaver, som for eksempel bildeforklaringer. 

Repetisjoner av flerstavelsesord og fraser 

Det ble vurdert til at Marie ofte hadde repetisjoner av flerstavelsesord og fraser på tross av at 

hun under gjenfortellingen av Lommebokhistorien ikke viste noen eksempler på dette. Her er 

et eksempel på fraserepetisjon: 

det var ingen som, det var ingen som… 

Slike fraserepetisjoner var ofte å høre i Maries tale, og de ble sagt i et raskt taletempo. Typisk 

var at det gjaldt fraser uten ord med mange stavelser og komplekse ord. Her følger et 

eksempel på repetisjon av flerstavelsesord: 

og så ringer moren med sin(0.5) molbiltlef, mobil,  mobil, mobiltelefon… 

Det at Marie ikke viste tegn til taleflytbrudd av denne typen under gjenfortellingen av 

Lommebokhistorien kan muligens settes i direkte sammenheng med testsituasjonen. Som 

tidligere beskrevet har brudd i kommunikasjonen hos personer med løpsk tale ofte vært 

observert å være mindre sannsynlig i kontrollerte situasjoner. 

Uregelmessig taletempo 

Mange forskere er enige om at et vanlig kjennetegn for personer med løpsk tale er at de har 

uregelmessig taletempo, og at de snakker i ”rykk og napp” og støtvis (Daly & Burnett, 1996, 

St. Louis & Schulte, 2011, Van Zaalen et al. 2011b, Ward, 2006, Weiss, 1964). Dette betegnet 

taleflyten til Marie i så stor grad at det ble vurdert til at hun nesten alltid hadde uregelmessig 
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taletempo. Dette kjennetegnet på løpsk tale settes her i sammenheng med annet kjennetegn på 

løpsk tale under den talemotoriske delen av PCI, nemlig gradvis økende taletempo. Hos Marie 

virket begge disse momentene til å følge hverandre, og det kunne være utfordrende å skille 

dem. Følgende ytring fra Maries gjenfortelling av Lommebokhistorien viser et eksempel på 

uregelmessig taletempo (og hvor det også underveis var gradvis økende i etapper): 

det var en kvinne som skulle: handle mat fordi hun skulle lage: (.) middag >italiensk 
middag< >fordi det var hennes spesialitet< til venninnene sine 

Trykksterke ord og stavelser er markert med understreking, frasene innenfor spissparentesene 

er rask tale og kolon markerer forlengelse av foregående lyd. Det er greit å være oppmerksom 

på at disse forlengelsene av lyder ikke var den type forlengelser som er vanlige kjennetegn for 

stamming. Stammeliknende forlengelser kommer gjerne i starten av ord (Guitar, 2006). 

Eksempelet viser at det i Maries taletempo var sekvenser der talen var veldig rask, sekvenser 

der talefarten var normal, samt at det stoppet litt opp ved de små feilplasserte pausene. De 

trykksterke stavelsene bidro til et inntrykk av støtvis tale. I siste halvdel av ytringen 

akselererte taletempoet ytterligere, og her gav talestrømmen inntrykk av manglende pauser 

mellom ordene. Ward (2006) skriver at talerytmen ofte er påvirket hos personer med løpsk 

tale, og at det ofte kan settes i sammenheng med en mer fundamental vanske med å fastholde 

rytmen. Han påpeker at dette kan opptre selv der det ikke er andre lydmessige forstyrrelser 

som påvirker taleflyten (Ward, 2006). I eksempelet overfor var det ingen lydmessige 

forstyrrelser slik som nølinger eller gjentagelser, likevel ble talerytmen påvirket. Det var 

riktignok en revisjon, eller presisering, til type middag, og dette kan gjenspeile at en 

lingvistisk prosess bidro til påvirkning i taletempoet. Helhetlig av alt materialet jeg 

gjennomgikk av Marie er min vurdering at uregelmessig taletempo var det som virket til å 

være mest beskrivende for Maries tale. 

Komprimert tale 

Komprimert tale ved å snakke forkortet og fortettet, kan settes i sammenheng med de tidligere 

beskrivelsene av teleskoperinger. Det ble vurdert til at Marie ofte snakket komprimert. 

Gjenfortellingen av Lommebokhistorien viste seks teleskoperinger på 97 ord, og andre 

lydopptak av talen viste omtrent lik hyppighet av komprimert tale. 
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Klar stemmebruk til uklar mumling 

Marie ble vurdert til å ofte gå fra god stemmebruk til uklar mumling. Flere ganger startet hun 

ytringer med tydelig stemmebruk, og samtidig med at taletempoet akselererte ble det mer 

mumling og uklar tale mot slutten av ytringene. Den artikulatoriske presisjonen forverret seg 

dessuten ofte ved økende taletempo. Med mumlingen ble ofte stemmen mer monoton og 

setningsmelodien mindre varierende. Helheten av Maries stemmebruk gav inntrykk av 

variasjon mellom det mumlende og sekvenser med mer naturlig stigning og fall i 

setningsmelodien. 

Oral koordinasjon 

Litteraturen om løpsk tale inneholder lite informasjon om hvordan oral koordinasjon, på 

fagspråk kalt oral diadochokinesis, kan være involvert i løpsk tale (Ward, 2011a). Det 

omhandler den spatiale (tredimensjonale) og temporale (tidsmessige) koordinasjonen mellom 

tunge, leppe og kjeve (Hartinger & Moosehammer, 2008, Ward, 2011a). En studie er blitt 

gjort av Hartinger og Moosehammer (2008), der de ved hjelp av ordrepeterende oppgaver og 

produksjon av flerstavelses lånord undersøkte talen til personer med løpsk tale. De fant ut at 

personer med løpsk tale oftere viste forandring mellom presis og upresis artikulasjon 

sammenliknet med personer med normal taleflyt, spesielt i forbindelse med komplekse ord. 

Disse ulikhetene ble tolket til å kunne reflektere vansker med økende lingvistisk kompleksitet, 

heller enn manglende generelle ferdigheter innen oral presisering. Marie ble vurdert til å ha 

svak oral presisjon noen ganger. Lydopptakene det ble lyttet til fra Bredtvet kompetansesenter 

viste at Maries artikulasjon noen ganger kunne være upresis, spesielt i forbindelse med 

komplekse ord. Hun viste også endringer mellom presis og upresis artikulasjon, i tråd med 

funnene til Hartinger og Moosehammer (2008). Ikke noe tydet på at Marie hadde manglende 

evner til å kontrollere spatial og temporal koordinering. Dette kan muligens gjenspeile at den 

upresise artikulasjonen var knyttet til lingvistisk kompleksitet. Forholdene kunne blitt 

avdekket bedre ved observasjon i et mer uformelt miljø eller kartlegging på dette området. 

Yvonne Van Zaalen og kollegaer har, som beskrevet under avsnittet om kartlegging, 

utarbeidet SPA testen, som er et kartleggingsverktøy laget for å undersøke motorisk 

talekontroll (Van Zaalen et al., 2009a). Når denne testen blir ferdig utarbeidet til norsk, kan 

det være en god mulighet til å kartlegge den orale koordinasjonen. 
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Rask tale (tachylalia) 

Det ble vurdert til at Marie ofte hadde rask tale, noe som beskrevet tidligere også kan 

betegnes som tachylalia. Ifølge St. Louis og Schulte (2011) sin definisjon er en av 

hovedkarakteristikkene til løpsk tale å være for uregelmessig, for hurtig eller begge deler. Det 

finnes blant forskere ingen enighet om hva som definerer en unormalt rask eller uregelmessig 

tale. Van Zaalen et al. (2009a) har imidlertid fremmet et forslag om definering av rask 

talehastighet som et standardavvik over gjennomsnittshastigheten. For barn blir det > 5.1 SPS 

(stavelser per sekund), for ungdom blir det > 5.4 SPS og for voksne blir det >5.6 SPS. I denne 

oppgaven ble ikke gjennomsnittshastighet på taleraten til Marie målt. Bakgrunnen til dette lå i 

å begrense oppgaven, og også fordi det ikke er noen klar definisjon på rask tale. Vurderingen 

av hurtigheten som en opplysning i PCI ble gjort ved å lytte til lydfiler og sammenlikne 

hurtige sekvenser med sekvenser der hun virket å ha en mer normal talehastighet. Den raske 

talen var mer karakteristisk i sekvenser der det var få og korte pauser i talestrømmen, noe som 

kan være direkte knyttet til hverandre (Levelt, 1989). Talen til Marie bar ikke preg av å være 

gjennomgående hurtig; mer karakteristisk var det at den raske talen gikk i rykk og napp, noe 

også Ward (2006) påpeker er det mest typiske ved talen til personer med løpsk tale. I avsnitt 

4.3 om resultater fra annen kartlegging vil imidlertid utdypende opplysninger om Maries 

talehastighet bli presentert. 

Talebrudd 

Det ble vurdert til at Marie ofte hadde talebrudd. Type talebrudd er tidligere omtalt under 

analyseringen av Lommebokhistorien, ved beskrivelsene av interjeksjoner, revisjoner og 

gjentagelse av del-ord. Ved å ha lyttet til auditive opptak av Maries tale og gjennom samtale 

før og etter gjennomføringen av Lommebokhistorien, ble det også observert en del 

gjentagelser av ord og fraser. Ingen stamming ble observert, derfor er det vanskelig å beskrive 

om stamming og normale talebrudd oppstod samtidig. 

Van Zaalen et al. (2009c) har ved PCI formulert talebruddkjennetegnet på løpsk tale som ”co-

existence of excessive disfluencies and stuttering” (Van Zaalen et al., 2009c, s.152). Oversatt 

kan dette tolkes som at det som vurderes er om det er hyppig bruk av taleflytbrudd og 

stamming som opptrer samtidig. Noen personer med løpsk tale opplever begge disse 

talebruddene samtidig, men det som oftere kjennetegner løpsk tale er overdreven bruk av 

normale taleflytbrudd (Daly & Burnett, 1999, St. Louis & Schulte, 2011, Ward, 2006). I den 
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norske oversettelsen av PCI er dette kjennetegnet beskrevet som ”stor grad av talebrudd 

og/eller stamming”. Tolkningen av den norske utgaven gav rom for at Marie kunne bli vurdert 

til å ofte oppleve å ha dette kjennetegnet, da hun ofte hadde brudd i talen, men ikke 

nødvendigvis at stamming opptrådte samtidig. I denne analysen var det mest hensiktsmessig å 

legge den norske oversettelsen til grunn. Om det hadde blitt tatt mer hensyn til den 

engelsklydende versjonen måtte imidlertid Marie blitt vurdert til å aldri ha dette kjennetegnet, 

da ingen stammeliknende talebrudd ble observert verken i gjenfortellingen eller lydopptakene. 

Videre vurderinger kan gjøres i fremtiden for å eventuelt sikre at versjonen på engelsk og 

norsk samsvarer mer, ikke minst med begrunnelse for et bedre sammenlikningsgrunnlag 

språkene i mellom. 

4.2.3 Språklig planlegging 

Her er den språklige planleggingen valgt å bli behandlet samlet under seksjon 2, til tross for at 

dette også er et element i seksjon 1 (se punkt 12, vedlegg 4). Dette er gjort for å øke helheten i 

fremstillingen. Marie ble vurdert til å nesten alltid ha en svak formuleringsevne. 

Fortellerferdighetene hennes ved gjenfortelling av Lommebokhistorien bar preg av vansker 

med sekvensering av hendelsesforløpet. For personer ukjente med innholdet i historien, kunne 

det vært vanskelig å følge meningsinnholdet. Marie presenterte ikke hendelsesforløpet og 

ideene på logisk og tydelig måte. Følgende ytringer kan vise eksempel på dette, og her er 

talebruddene redigert bort for å få frem helheten: 

…og hun hadde mistet lommeboken sin. Og så var hun på butikken for å handle. Og så 
hadde hun glemt lommeboken så hun måtte reise hjem igjen. Og så sa butikken at de kunne 
passe på handlevognen med alle varene, og så kjørte hun hjem. 

Eksempelet viser at Marie presenterte historien ved å gå frem og tilbake i hendelsesforløpet. 

Lytting til lydopptak fra andre oppgaver, viste at disse vanskene ikke bare viste seg ved 

gjenfortellingen av Lommebokhistorien. Alle opptakene viste svake fortellerferdigheter. Ved 

presentering av hendelsesforløp på bilder, presenterte hun for eksempel ikke ofte den 

overordnede handlingen på en tydelig måte, men beskrev heller detaljer på bildene. Flere 

ganger begynte Marie på en historiesekvens midt i handlingen uten noen introduksjon av 

temaet for å sette lytteren inn i konteksten eller historien. Dette lot seg tydelig merke da jeg, 

som ikke hadde vært til stede i treningssituasjonen der lydopptaket ble gjort, ofte hadde 

vansker med å forstå hovedelementene i historiene hennes. Flere ganger var ikke språket godt 
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nok i forhold til temaets kompleksitet. Det kunne for eksempel vise seg ved at hun lette etter 

riktige ord uten å klare å hente dem frem, ordletingsvansker, og dermed heller benyttet seg av 

enkle og mindre betegnende ord. Selv om den lingvistiske strukturen kunne være avvikende, 

bar ikke Maries tale spesielt preg av svake grammatikalske ferdigheter. 

4.2.4 Oppmerksomhet og konsentrasjon 

Som tidligere beskrevet har det tradisjonelt vært antatt av personer med løpsk tale har hatt lite 

bevissthet knyttet til egne vansker (Daly, 1992, Weiss, 1964). Tilsynelatende kunne Marie 

virke som hun var ubekymret og ikke hadde engstelse knyttet til egen snakking. På den annen 

side var bakgrunnen til at hun ble tilknyttet Bredtvet kompetansesenter nettopp at hun 

gjennom livet hadde opplevd utfordringer knyttet til taleflytvanskene sine. Det overordnede 

bildet av Marie viste at hun hadde stor oppmerksomhet knyttet til egne kommunikasjons- og 

talefeil. Marie ønsket en utredning for en eventuell løpsk tale, og om hun ikke ville få klarhet 

i det sa hun: 

da ville det være et slag i magen, for da kan jeg ikke skjønne hva som gjør ting så 
vanskelig for meg 

Marie har som tidligere beskrevet siden grunnskolealder hatt bevissthet til egen vanske, og 

uttalelsen over setter lys på at det er viktig med kartlegging blant annet for egen forståelse av 

vanskene. Marie har også uttalt: 

jo eldre jeg blir jo vanskeligere er det for meg å snakke 

Marie har antagelig opplevd at de språklige kravene blir høyere jo eldre en blir, både når det 

gjelder utdanning og jobb. Hun har også beskrevet seg selv som ”fattig på ord”. For Marie har 

det derfor vært viktig at hun i tillegg til kartleggingen har fått utbedret tiltak slik at hun kan 

oppleve å mestre den språklige hverdagen bedre. 

Selv om Marie har vært bevisst sine egne taleflytvansker, var det ikke mange ganger tegn til 

bevissthet rundt egne vansker i det øyeblikket taleflytbruddene kom. Ofte hadde Marie 

manglende korrigering av egne brudd i kommunikasjonen. Det er ikke uvanlig. Som 

beskrevet i teorikapittelet kan mange personer med løpsk tale generelt være bevisst egne 

vansker, men ofte ikke i det øyeblikket symptomene opptrer. Van Zaalen et al. (2011b) har 

imidlertid erfart at personer med løpsk tale ofte blir bevisst hurtig taletempo, taleflytbrudd, 

uforståelig tale og manglende pauser når de hører sin egen tale i opptak. Grunnen til at de ikke 
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responderer på vanskene i løpende tale kan forklares ved at talesituasjonene ikke gir tid til 

refleksjon i like stor grad som å lytte til opptak av egen stemme gjør. Det har vært utfordrende 

å vurdere graden av anstrengelser observert ved talebrudd, men noen ganger kunne en ane det. 

En slik vurdering vil imidlertid være enklere i tilfeller hvor logopeden møter klienten ved 

gjentatte møter, noe som ikke var tilfelle ved datainnsamlingen i denne oppgaven. 

Marie viste nesten aldri manglende respons ved nonverbale eller verbale tilbakemeldinger, 

noe som kan være tegn på pragmatiske vansker hos personer med løpsk tale (Daly & Burnett, 

1999). Hun viste derimot noen ganger vansker med å holde på oppmerksomheten i 

tilstrekkelig grad. Dette viste seg ved at hun noen ganger var lett distraherbar, og kunne skifte 

samtaletema. Marie har selv hevdet at oppmerksomheten vanligvis har vært best tidlig på 

dagen. Hun har brukt mye energi på å planlegge sin egen tale og tenkning over et lengre 

tidsforløp, slik som for eksempel i muntlige og skriftlige eksamenssituasjoner. Marie har også 

gitt uttrykk for at hun iblant har foretrukket å ta kontakt med andre mennesker per e-post 

heller enn for eksempel telefon, da dette er en ramme for mer struktur og kontroll. Hun har på 

denne måten dessuten fått mer tid til refleksjon og å planlegge formuleringene sine. 

Ved sammenlikning av gjenfortellingen av Lommebokhistorien og lydopptakene, kan en 

oppdage en ulikhet ved at Marie snakket noe bedre under press ved gjenfortellingen av 

Lommebokhistorien. Talen hennes fikk en kortsiktig forbedring ved konsentrasjonen til 

Lommebokhistorien. Spesielt var det merkbart at Marie hadde flere gjentagelser av fraser og 

flerstavelsesord ved andre oppgaver. Sekvensene fra lydopptakene til vurdering av PCI var 

også fra en situasjon der Marie var under større press enn under naturlig spontantale, men 

likevel greide hun å hente frem større oppmerksomhetsmobilisering ved gjenfortellingen av 

Lommebokhistorien. En grunn til dette kan ha vært at denne oppgaven var sterkt 

tidsbegrenset. 

4.2.5 Motorisk- og planmessig koordinering 

Daly og Burnett (1996) har erfart at personer med løpsk tale kan ha vansker med både fin- og 

grovmotorikken, og kan virke ”klumsete” og ukoordinerte i bevegelsene. Dette er et område 

det ikke finnes mye litteratur om. Hilda Sønsterud og Grete Andrup5 er underveis med en 

studie som kan vise en eventuell sammenheng ved at motorisk kompetanse ikke fungerer 

                                                 
5 Grete Andrup, Torshov kompetansesenter. 
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optimalt hos noen personer med løpsk tale6. For å kartlegge benyttet de seg av den 

nevromotoriske testen NUBU 4-16 som er normert for norske barn (Andrup, Janson og 

Gjærum, 2009, ref. i Universitetsforlaget, 2012). En slik kartleggingstest kan være for 

tidkrevende og omfattende for en normal logopedisk utredning da logopeder ofte har 

begrenset med tid og muligens ikke et slikt testbatteri tilgjengelig. I denne oppgaven ble 

vurderingen av Maries motoriske- og planmessige koordinering i PCI kun gjort på grunnlag 

av møtet for testutprøvingen av Lommebokhistorien. Det er viktig å merke seg at en subjektiv 

observasjon som dette ikke er tilstrekkelig for en fullstendig analyse av Maries motoriske 

ferdigheter. I problemstillingen er det dessuten det språklige aspektet som i størst grad 

undersøkes, da det er dette området det er mest sikkerhet til angående kjennetegn på løpsk 

tale. Møtet med Marie kunne ikke vise at hun var spesielt kroppslig urolig eller hadde 

grovmotoriske vansker. Noen ganger viste hun imidlertid tegn til noe impulsive og 

ukoordinerte bevegelser. Selv om dette aspektet ikke vektlegges i stor grad, kan det være 

nyttig å være oppmerksom på dette ved kartlegging av personer med løpsk tale. Det kan være 

hensiktsmessig med tanke på eventuelle sammenhenger til løpsk tale og ved om det er et 

område som bør inkluderes ved utarbeidelse av tiltak. 

Et annet motorisk moment det er mer sikkerhet til er at det ofte er rapportert om forstyrrelser i 

skrivingen hos personer med løpsk tale (Daly & Burnett, 1996, Luchsinger & Arnold, 1965, 

Miyamoto, 2011, St. Louis et al., 2007, Ward, 2006, Weiss, 1964). Eneste grunnlag for 

vurdering av Maries skriving var en tidligere prøve av hennes håndskrift; den var sirlig og bar 

ikke preg av svak motorisk kontroll. Det var fra Bredtvet kompetansesenter ikke meldt om 

andre forstyrrelser i skrivingen, som utelatelser eller ombyttinger av bokstaver. Videre 

kartlegging må til for mer sikkerhet rundt eventuelle vansker med skrivingen.  

Under samtalene med Marie viste hun noe tegn til impulsivitet. Hun kunne holde praten i 

gang og var lett avledbar, det vil si at hun kunne ”miste den røde tråden”. Tidligere ble det 

beskrevet at Marie kunne hoppe frem og tilbake i hendelsesforløpet under gjenfortelling av en 

memorert historie. Spontantalen viste tegn til liknende tendenser ved at hun i løpet av 

forholdsvis kort tid var innom flere temaer og ulike tankerekker. En kan sette spørsmålstegn 

ved om dette kan settes i sammenheng med Alm (2011) sin initiering om at det for personer 

med løpsk tale kan være utfordrende å kontrollere flyten av signaler gjennom basalgangliene. 

                                                 
6 Opplysninger om studien gitt under samtale med Hilda Sønsterud, Bredtvet kompetansesenter, 05.03.12. 
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I Marie sitt tilfelle kan dette ha påvirket koordineringen av spontantalen og resultert i at talen 

virket lett avledbar og ukoordinert. 

4.2.6 Skåringsresultatene og oppsummering PCI 

Vurderingen av Maries talemotorikk under seksjon 1 i PCI gav en skåre på 37 poeng, noe som 

kan være en mulig indikator på løpsk tale ved å være over grensen på 24 poeng. Testen kan 

ikke fungere som et sikkert verktøy for å kunne stille en diagnose om løpsk tale, og heller 

ikke skille mellom ulike diagnoser. Imidlertid har det fremkommet at denne reviderte utgaven 

bedre kan skille løpsk tale fra stamming, en taleflytvanske Marie ikke kan settes i 

sammenheng med. På dette området kan dermed PCI betraktes å ha gitt et ganske sikkert 

resultat for Maries tilfelle. Seksjon 1 støttet med andre ord opp at talemotorikken til Marie bar 

preg av vanlige kjennetegn på løpsk tale, og da kan spesielt feilplasserte pauser, uregelmessig 

og hurtig taletempo, komprimert tale og ord- og fraserepetisjoner nevnes. 

Totale skåre for alle fire seksjonene i PCI var 83 poeng. Skjemaet PCI gir ingen informasjon 

om forventet totalskåre. Studien hvor Van Zaalen et al. (2009d) undersøkte vanskene til barn 

med løpsk tale og lærevansker kan derimot gi et sammenlikningsgrunnlag. Barna i studien ble 

kartlagt ved hjelp av PCI i tillegg til Lommebokhistorien og flere andre 

kartleggingsmuligheter. Resultatene ved PCI viste at Marie presterte nærmest barna med 

løpsk tale (løpsk tale M=75.6; lærevansker M=61.5; kontrollgruppen M=38.9). Studien viste 

imidlertid at ulikheten mellom resultatene til barna med løpsk tale og lærevansker ikke var 

signifikant, mens resultatene til kontrollgruppen var signifikant ulikt fra de to andre gruppene. 

Det fremkommer dermed ingen tydelige indikasjoner på løpsk tale ved denne 

sammenlikningen. Her bør det påpekes at studien til Van Zaalen og kollegaer ikke er holdbar 

til sammenlikning i den grad en normering ville vært. Bakgrunnen for dette ligger både i feil 

alderssammenlikning, og at PCI i den nevnte studien ble foretatt på et relativt lite utvalg og 

ikke med den hovedhensikt å undersøke sjekklisten PCI. Den mest hensiktsmessige måten å 

benytte de tre siste seksjonene i PCI på, virker på meg å være for å få et klarere bilde av 

kjennetegnene på løpsk tale. Logopeder som benytter seg av denne sjekklisten ved flere ulike 

personer kan muligens opparbeide seg en klarere forståelse av mangfoldigheten ved vansken 

løpsk tale. 

De utfyllende seksjonene ved sjekklisten tydeliggjorde at Marie viste vansker ved språklig 

formulering og planlegging, og da spesielt ved sekvensering av hendelsesforløp. 
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Oppmerksomheten til egne vansker virket ofte å være tilstede hos henne, men 

konsentrasjonen kunne være varierende spesielt ved det å holde på oppmerksomheten i 

tilstrekkelig grad ved lengre tidsforløp. Også ved PCI ble det tydeliggjort at Marie viste 

kortsiktig forbedring ved konsentrasjon. Samtidig viste Marie gode sosiale 

kommunikasjonsferdigheter. En kunne ikke merke mangelfull turtaking eller upassende 

avbrytelser, noe som kan vises hos noen personer med løpsk tale. Inntrykket av Marie som 

samtalepartner var at hun var interessert og lyttende, samtidig som hun var ordrik og noe 

impulsiv. 

4.3 Resultater annen kartlegging 
Det vil her bli gitt en kort presentasjon av resultater fra annen kartlegging av Marie gjort på 

Bredtvet kompetansesenter. Grunnen til at dette tas med her er at det bidrar til å se resultatene 

fra Lommebokhistorien og PCI i et mer helhetlig bilde. Det er også en strategi for å høyne 

kvaliteten i studien ved det at konklusjoner om Maries vansker blir basert på for tynt grunnlag 

kun ved kartlegging med Lommebokhistorien og PCI. Under analysen av PCI er dessuten 

betraktninger fra Bredtvet kompetansesenter og kartlegging derifra tatt med i vurderingen, da 

enkelte av punktene fordret informasjon utover testsituasjonen og auditive lydopptak.  

Kartlegging av setnings- og tallminne viste at Marie presterte under normalt variasjonsområde 

for hennes alder. Under testingen fremkom det at det var utfordrende for henne å huske lengre 

setninger og tallrekker, og hun mistet deler av informasjonen. Dette er en viktig opplysning, 

og spesielt det at Marie viste utfordringer ved evnen til å organisere og fastholde informasjon 

i setninger kan muligens settes i sammenheng med vanskene knyttet til å sekvensere 

hendelsesforløp i gjenfortellingen. En kan sette spørsmålstegn ved om de syntaktiske 

vanskene hun viste gjenspeiler nedsatt korttidsminne, om det er en side ved taleflytvansken 

løpsk tale, eller om det er en og samme sak. 

En bearbeidet utgave av spørreskjemaet WASSP, til bruk internt på Bredtvet 

kompetansesenter, avdekket at Marie har vurdert sine egne tanker og følelser knyttet til talen 

sin som svært negativt. Dette gjaldt både før, under og etter egen snakking. Det fremkom at 

hun opplevde en stor grad av frustrasjon, flauhet, engstelse og hjelpesløshet relatert til egen 

tale. Unngåelsesadferd ble dessuten avdekket, og dette viste seg ved at hun rapporterte til å 

ofte unngå spesielle situasjoner. Det fremkom altså tydelig at Marie er et eksempel på at 
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personer med løpsk tale kan være bevisst sin egen taleflytvanske, og dessuten oppleve 

begrensninger og utfordringer til den knyttet til kommunikasjon med andre. 

Auditive opptak og video ble benyttet under kartleggingen, og dette inkluderte også 

segmenter fra spontantalen. Det er tidligere i analysen blitt beskrevet at Marie gjenfortalte og 

pratet i et hurtig taletempo i noen av ytringene sine. Disse opplysningene kan det knyttes 

usikkerhet til da vurderingen ble gjort basert på subjektiv vurdering fra kun en person. Det var 

imidlertid nødvendig med større sikkerhet knyttet til disse opplysningene ved å også få det 

bekreftet fra en annen kilde. Dette kan betraktes å være en form for metodetriangulering for å 

undersøke om dataene skulle være inkonsistente. Nettopp det at et av hovedkriteriene for 

løpsk tale er hurtig talerate, sammen med uregelmessigheter i talen (St. Louis & Schulte, 

2011), gjorde at disse opplysningene var viktige for forståelsen av vansken, og burde derfor 

verifiseres. Van Zaalen et al. (2009a) har som tidligere beskrevet definert hurtig taletempo for 

voksne til å være fra 5.6 stavelser per sekund (SPS) og oppover, og dette gjelder segmenter 

fra talen uten pauser og fyllyder. Kartlegging ved hjelp av programmet Praat viste at Marie 

viste eksempler på talehastighet over 5.6 SPS både i eksempler med fyllyder og uten fyllyder. 

For leseren kan det være interessant å se et tydeligere tidsmessig eksempel på hvordan Marie 

benyttet stavelser og pauser i en ytring. I dette eksempelet beskrev Marie handlingen fra 

bildekort, og i det valgte segmentet var den totale varigheten på ytringen 6.3 sekunder og hun 

brukte 24 stavelser totalt. Ved å trekke fra pausene på 2.4 sekunder og stavelsene tilhørende 

fyllydene, ble varigheten 3.9 sekunder og antall stavelser 22. Utregningen (22 stavelser/3.9 

sek.) viste dermed at Marie oppnådde en total talehastighet på 5.6 SPS. Ifølge definisjonen til 

Van Zaalen et al. (2009a) bekrefter dette eksempelet at Marie kan ha tendens til det som kan 

karakteriseres som hurtig talehastighet. 

Analysen av Lommebokhistorien viste at Maries prosentdel taleflytbrudd i gjenfortellingen 

var på litt mer enn ni prosent, altså noe lavere enn indikatoren på løpsk tale på ti prosent. Om 

en regnet med teleskopering var prosentdelen i overkant av 15%. Analysen viste dermed 

usikkerhet til om prosentdelen taleflytbrudd kunne indikere løpsk tale eller ikke. Flere 

resultater rundt dette er dermed interessant for å med høyere sikkerhet eventuelt kunne 

avdekke andel normale taleflytbrudd som et kjennetegn på løpsk tale. Videre kartlegging på 

Bredtvet viste imidlertid eksempel på at Marie var opp mot 15%, noe som kan karakteriseres 

som et relativt høyt antall normale taleflytbrudd i talen. I dette eksempelet hadde Marie 21 

taleflytbrudd, hvorav ni interjeksjoner, to teleskopering og resterende frasegjentagelser, 
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ordgjentagelser og nøling. Om en her ikke medregner teleskopering vil likevel prosentdelen 

bli på over 13% og dermed godt over forslaget om mulighet for løpsk tale. De supplerende 

opplysningene viser viktigheten av å kartlegge bredt for å få flere undersøkelser å bygge 

antagelser på. 

4.4 Kan resultatene tyde på løpsk tale? 
Ved planleggingen av denne oppgaven ble det tidlig bestemt at utforskingen av 

kartleggingsverktøyene Lommeboken og PCI skulle inkludere et kasus som allerede med 

ganske stor sannsynlighet hadde løpsk tale. Hensikten har dermed ikke vært å avdekke om 

Marie har løpsk tale eller ikke, men heller å undersøke hvordan de to kartleggingsverktøyene 

kunne beskrive taleflytvanskene hennes. Da det lå til grunn en antagelse om at Marie har 

løpsk tale, har det vært spennende å se på om testene i dette tilfellet viser validitet ved det å få 

frem noen av kjennetegnene på løpsk tale hos Marie. Måler kartleggingsverktøyene det de 

burde måle? I dette avsnittet vil aspektene som er fremkommet drøftes i lys av definisjonen 

basert på minste felles nevner av St. Louis og Schulte (2011), samt noe av det språklige 

aspektet som det i teoridelen fremkom at flere forskere er enige om. Resultatene vil også kort 

betraktes i lys av andre eventuelle tilleggsvansker. 

4.4.1 I forhold til definisjonen basert på minste felles nevner 

Første delen av definisjonen går ut på at talen blir oppfattet som for hurtig. 

Lommebokhistorien tar ikke for seg talehastigheten, men PCI og mer presise målinger fra 

Bredtvet kompetansesenter avdekket at Marie har vansker med hurtig talerate. Her kan det 

legges til at definisjonen kun setter krav til at talen av andre skal oppfattes for hurtig. Hadde 

talehastigheten til Marie vært gjennomsnittlig kunne hun likevel blitt definert innunder løpsk 

tale, ettersom vurderingen fra PCI avdekket rask tale. Forhold som av samtalepartnere kan 

bidra til en oppfattelse av raskt tale kan for eksempel være teleskopering, overkoartikulering 

eller hyppighet av normale talebrudd. Imidlertid var mer presise kartleggingsresultater gunstig 

i denne studien for en mer objektiv forståelse av dette som et beskrivende trekk ved talen til 

Marie. 

Andre delen av definisjonen går ut på at talen blir oppfattet som for uregelmessig, og dette var 

et aspekt som tydelig fremkom av både Lommebokhistorien og PCI. Dette andre 
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hovedkriteriet for løpsk tale vil dessuten kunne betraktes å være enda mer betegnende for 

Maries tale enn hurtigheten i talen. Det legges opp til at et eller begge av disse to første 

hoveddelene av definisjonen må dekkes, og siden Marie viste vansker innen begge områdene 

er det dermed hittil ikke noe som falsifiserer at Marie har løpsk tale. 

Videre stiller definisjonen krav om at de til nå bekreftede hovedkjennetegnene må opptre 

sammen med en eller flere av tre andre nevnte kjennetegn på løpsk tale. Det første 

kjennetegnet gjelder hyppighet av normale talebrudd. I den engelskspråklige versjonen av PCI 

var det under dette punktet noe usikkerhet knyttet til om dette kun gjaldt opptreden av 

normale- og stammeliknende talebrudd samtidig. Imidlertid ble den norske oversettelsen lagt 

til grunn hvor PCI avdekket stor grad av talebrudd. Lommebokhistorien viste et resultat på 

normale taleflytbrudd i grenseland for hva som karakteriseres som hyppigere enn normalt. 

Imidlertid viste et eksempel på supplerende kartlegging fra Bredtvet at Marie klart viste 

hyppighet av normale talebrudd. Dette viser at Lommebokhistorien kan være sårbar på dette 

punktet, og det kan ha å gjøre med at det kun er en mulighet hvor testpersonen kan gjøre sin 

gjenfortelling. En person som vanligvis kan ha vansker med oppgaver som gjenfortelling kan 

for eksempel oppleve kortsiktig bedring basert på økt oppmerksomhetsmobilisering knyttet til 

testsituasjonen. Et annet moment som kan være avgjørende for resultatet er testleders 

subjektive vurdering av talebruddene, som kan gjøre sammenlikningsgrunnlaget utfordrende.  

Det andre kjennetegnet på løpsk tale var også betegnende på Marie; bortfall av stavelser og 

teleskopering av ord. Dette elementet ble observert ved bruk av både Lommebokhistorien og 

PCI, og Maries gjenfortelling av Lommebokhistorien viste flere eksempler. Imidlertid er det 

ikke eksplisitt uttalt i forslaget om fem trinn for analyse av Lommebokhistorien og heller ikke 

under talebruddene i skåringsskjemaet. Ved benyttelse av Lommebokhistorien er en dermed 

avhengig av at logopeden på eget initiativ drar dette elementet med i analyseringen. Om dette 

elementet i fremtiden burde inkluderes sterkere ved analysen av Lommebokhistorien, slik jeg 

vurderer det, står og faller på om teleskoperinger skal kunne defineres som talebrudd eller 

betraktes som et resultat av hurtig talehastighet. På den annen side dekker PCI kjennetegnet 

omhandlende teleskoperinger og fortetting av talen, så om begge testene blir benyttet blir 

dette aspektet inkludert i en kartlegging. 

Det tredje kjennetegnet gjelder unormal bruk av pauser, stressing av stavelser og talerytme. 

Marie viste eksempler på dette, og spesielt unormale pauser er beskrevet i analysedelen da det 

skilte seg mest ut. Under analyseringen ble dette vist ved PCI, mens Lommebokhistorien 
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heller ikke tydeliggjør dette kjennetegnet eksplisitt. Imidlertid kan Lommebokhistorien 

fungere som et utgangspunkt for utforsking av pauser ved gjenfortelling. Dessuten kan dette 

betraktes å være en naturlig del av analysearbeidet under prosessen ved vurdering av syntaks. 

Marie viste unormal bruk av pauser og talerytme som det siste kjennetegnet, og dette aspektet 

var typisk for mye av Maries tale. Kartlegging ved PCI tydeliggjorde dette aspektet, og 

dermed ble ikke kartleggingen mangelfull på dette området selv om ikke Lommebokhistorien 

tok dette for seg. 

4.4.2 I forhold til språklig planlegging 

Det språklige aspektet ved løpsk tale, som ikke er inkludert i definisjonen, har også vist seg å 

være gjeldende for Marie. Lommebokhistorien viste at hun mestret grunnleggende regler for 

setningsoppbygging og syntaks, men antagelig fordi ytringene ble startet før de var ferdig 

planlagt brøt den språklige planleggingen sammen. Vanskene med den grammatikalske 

kodingen virket igjen til å påvirke slik at det ble en større hyppighet av normale brudd i 

taleflyten. Det fremkom dessuten også at Marie viste vansker med sekvensering av 

hendelsesforløp, og generelt å formulere det hun ønsket å si. På det språklige området viste 

Lommebokhistorien vanskene på en tydelig og grundig måte, mens PCI gav et mer 

overfladisk, men dog klargjørende, bilde. 

4.4.3 Sameksisterende vansker? 

I teorikapittelet ble det beskrevet sameksisterende vansker i tilknytning til løpsk tale. Under 

kartleggingen fremkom ingen slike vansker hos Marie. Av interesse i denne sammenheng ble 

det trukket frem tidligere i dette analysekapittelet at Marie under kartleggingen ved 

Lommebokhistorien enkelte ganger presterte på nivå med barna med lærevansker i studien til 

Van Zaalen et al. (2009d). Det vurderes likevel til at Marie sannsynligvis ikke har 

lærevansker med bakgrunn i at vanskene hennes virket til å forsvinne ved nok tid til den 

språklige planleggingen, i motsetning til ved lærevansker. En annen begrunnelse er at det, 

som beskrevet i avsnitt 4.4.2 og 4.4.3, fremkom flere andre elementer som tydeligere viste 

tegn på løpsk tale. Av videre interesse kan det påpekes at selv om Marie viste tegn til hurtig 

talehastighet, tyder ikke resultatene på at Marie har tachylalia. Bakgrunnen for denne 

vurderingen ligger i at hun viste en hyppigere frekvens av normale taleflytbrudd enn hos 

personer uten taleflytvansker. Et annet moment er at Marie viste stor forståelse og bevissthet 
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knyttet til egne vansker, og det kan stå i kontrast til tidligere antatte sider ved løpsk tale. 

Imidlertid har litteraturen om løpsk tale vist at disse oppfattelsene er i ferd med å snu. Som 

siste ledd i dette avsnitte vil det poengteres at Marie ikke hadde noen brudd i talen som er 

typisk for stamming. 

4.4.4 Oppsummering 

Ifølge definisjonen basert på minste felles nevner tyder mye på at Marie har løpsk tale. Alle 

områdene innen definisjonen viste seg å være beskrivende for talen hennes, til tross for at bare 

noen av kjennetegnene er tilstrekkelige for en mulig diagnose. De språklige vanskene som i 

tillegg har vist seg å være en del av løpsk tale problematikken var også en del av Maries 

vanskebilde. At løpsk tale med sannsynlighet kan knyttes til Marie var ingen stor 

overraskelse, men at kartleggingsverktøyene Lommebokhistorien og PCI tydeliggjorde 

vanskeområdene hennes var ikke en selvfølge ved start av oppgaven. 

4.5 Kort skissering av forslag til tiltak 
Hensikten med denne oppgaven har vært å sette lys på kartlegging av løpsk tale ved hjelp av 

gjenfortellingstesten Lommebokhistorien og sjekklisten PCI. Som beskrevet tyder resultatene 

på, sammen med den tidligere kartleggingen utført på Bredtvet kompetansesenter, at Marie 

har løpsk tale. Hva kan disse vurderingene videre benyttes til? Det velges her å ta med en kort 

skissering av noen tiltak som allerede er igangsatt ved Bredtvet kompetansesenter. Dette 

gjøres for å sette kartleggingen i et mer helhetlig perspektiv ved å vise hva kartleggingen kan 

bunne ut i. Kartlegging gjøres ikke i seg selv ”bare for å kartlegge” eller for å avdekke 

vanskeområder og styrker. Et essensielt poeng er at det skal bidra til utvikling og bedring, og 

derfor ville det blitt mangelfullt å ikke påpeke hva kartleggingen kan benyttes til. Forslagene 

til tiltak blir her hovedsakelig fokusert mot selve taleproduksjonen og språklig organisering da 

kartleggingen ikke påviste andre spesifikke tilleggsvansker. 

For Marie var det viktigste å få en visshet i hva som feilte henne. Dette var viktig både for 

hennes egen selvfølelse og ved det å kunne gjøre rede for og gi en forklaring overfor 

omverdenen på utfordringene hennes. En grunn til at dette siste aspektet var så viktig for 

henne var at hun gikk gjennom grunnskolen og videregående skolegang uten å bli tatt seriøst 

eller trodd for vanskene hun slet med. For Marie kan selve kartleggingen betraktes å være en 
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viktig del av tiltakene, da klarheten om vansken kan bidra til at hun møter omgivelsene på en 

positiv måte med mer selvinnsikt og sikkerhet i at vanskeområdene hennes er troverdige. 

Videre vil hennes økende bevissthet om de ulike nyansene og elementene i taleproduksjonen 

bidra til å gi en økt følelse av selvkontroll og ”selvovervåking”. Ward (2006) trekker frem at 

identifisering av vanskene er utgangspunktet for tiltakene. Marie vil lettere kunne endre sin 

taleatferd og kommunikasjon i en positiv retning når hun er kjent med hvordan talen og 

kommunikasjonsferdighetene hennes i realiteten er. 

Et tiltak som å fokusere på talehastighetskontroll kan bidra til en synergieffekt hvor det blir en 

høyere tydelighet i talen og språket (Myers, 2011). Om Marie for eksempel forsøker å lytte til 

sin egen stemme når hun snakker, reduseres taletempoet automatisk, og dette kan bidra til at 

artikulasjonspunktene blir mer presise. Det kan bli enklere for henne å få med alle stavelser i 

ord og det kan føre til færre utelatelser og teleskoperinger, noe analysen viste at Marie gjorde 

gjentatte ganger. Ved å se dette i sammenheng med Levelts (1989) språkprosesseringsmodell 

vil dette si å sette inn tiltak i den første konseptualiserende fasen der meningen blir til. Selv 

om det er i den formulerende og artikulerende fasen en kan observere talebruddene, kan 

bevisstgjøring ved den konseptualiserende fasen være gunstig for å møte taleflytvanskene i 

forkant. Ward (2006) peker på at selvovervåking som dette er en ferdighet som utvikler seg 

over tid. For Marie kan dette bety at det er en livslang og pågående prosess, med spesiell 

viktighet nå i utdanningsforløpet og senere i jobbsituasjon. Ward trekker også frem at løpsk 

tale kan behandles, men at vanskene ofte er til stede for alltid. Marie bør bli bevisst og velge 

ut hvilke situasjoner hun har behov for en tydelig tale og et forståelig språk, og fokusere på 

overvåking av egen tale i disse valgte situasjonene. Via Bredtvet kompetansesenter har Marie 

blitt oppmerksom på Kvenseth (2007) sine fem kontrollnivåer ved løpsk tale, og det kan bidra 

til at hun enklere kan gå inn på det kontrollnivået hun ønsker å være på. I fokussituasjonene 

bør hun ta kontroll over talen og benytte seg av teknikkene. En utfordring kan være å huske 

og bruke tiltakene aktivt i spontane situasjoner, da det kan være vanskelig å ta full kontroll. 

Videre må Marie også tillate seg å prate fritt og spontant uten å bli begrenset av tanken på 

hvordan en skal snakke for å opprettholde en tydelig tale.  

Analysen viste at Marie hadde vansker med å planlegge det hun ville formidle, og at dette i 

gjenfortellingen blant annet viste seg ved at historiekomponentene ble presentert på en 

ulogisk måte. Flere av ytringene fremstod ikke som syntaktisk korrekte, enda vurderingene 

viste at de ofte ble syntaktisk riktige når hun fikk redigert dem. Ulike taleflytbrudd viste seg 
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muligens som en følge av at den språklige planleggingen brøt sammen. Marie har etter råd fra 

Bredtvet kompetansesenter startet å bruke dataprogrammet Inspiration Software (2012). Det 

er et teknisk hjelpemiddel hun med fordel kan fortsette med. Ved hjelp av visuelle teknikker 

kan programmet hjelpe henne med å organisere, planlegge, tematisere og disponere det hun 

ønsker å formidle. Uten tekniske hjelpemidler til stede kan bruk av tankekart, disposisjon og 

stikkord på papir være en løsning. En slik type støtte kan i situasjoner som for eksempel 

muntlige fremlegg bidra til at fremstillingen blir mer forståelig og enklere å følge for 

tilhørere. Tydelig strukturering kan også bidra til å minske aspekt som for eksempel 

overfokusering på uviktige elementer, som Marie viste tegn til. Av tilrettelegging knyttet til 

eksamen kan Marie ha nytte av utvidet tid, bruk av pc, og en kombinasjon med inkludering av 

visuell støtte spesielt ved muntlig eksamen. I studiesituasjon kan det være fordel med 

lesesalplass på et rolig sted uten støy, og mulighet til bruk av diktafon til for eksempel å 

kunne ta lydopptak av forelesninger når konsentrasjonen er lav og hukommelsen ikke 

fungerer adekvat. 

Analysen antydet at Marie viste tegn til noe ukoordinerte bevegelser og kroppslig 

impulsivitet. Som tidligere beskrevet finnes ikke mye litteratur knyttet til en eventuell 

sammenheng mellom grovmotorisk kontroll og tydelighet i talen. Likevel kan det være 

hensiktsmessig for Marie å forsøke å kontrollere de store muskelgruppene, og med dette 

vurdere om det kan bidra til økt kontroll på de mindre musklene og talemuskulaturen. Marie 

har selv fortalt at å gå i et rolig tempo mens hun for eksempel prater i telefonen virker til å 

kontrollere og bedre talen og språket hennes. 
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5 Avslutning 
Nedenfor vil jeg oppsummere beskrivelsene på taleflytvansker hos Marie, og forsøke å 

konkludere hva vanskene kan implisere, samt hvordan Lommebokhistorien og PCI har 

fungert til dette. Deretter vil jeg påpeke og reflektere rundt utfordringer knyttet til de to 

kartleggingstestene, og avslutningsvis trekke tråder fremover med forslag om videre 

forskning. 

5.1 Oppsummering og konklusjon 
Denne oppgaven har forsøkt å besvare problemstillingen Hvordan kan en ved hjelp av 

kartleggingsverktøyene Lommebokhistorien og PCI beskrive taleflytvanskene hos en person 

med løpsk tale? For å kunne besvare dette spørsmålet er det en forutsetning å ha en standard 

for hva løpsk tale er. Dette har imidlertid vist seg å være utfordrende da det ikke er noen 

fullstendig enighet om en definisjon. For tiden er arbeidsdefinisjonen til St. Louis og Schulte 

(2011), som er basert på minste felles nevner, den mest gjeldende definisjonen på løpsk tale. 

Det er i oppgaven blitt vist eksempler på at Marie viste vansker innen alle områdene av 

definisjonen; hurtige og uregelmessige talesegmenter, samt hyppighet av normale talebrudd, 

fortetting av talen og unormal bruk av pauser. Vansker med språklig planlegging og 

syntaktisk kompleksitet var også gjeldende for Marie. Dette er imidlertid et aspekt ved 

vansken som ikke er inkludert i definisjonen, men som tyder på å være en stor del av løpsk 

tale problematikken (Van Zaalen, 2009, Ward, 2006). Summen av dette gir dermed en sterk 

indikasjon på at Marie kan ha løpsk tale, og det var også dette som var forventet med 

bakgrunn i informasjonen gitt fra Bredtvet kompetansesenter. 

Kartleggingsverktøyene Lommebokhistorien og PCI har vist seg på hver sin måte å beskrive 

taleflytvanskene hos Marie på en god måte, og sammen har testene utfylt hverandre og 

klargjort mange av vanskeområdene hennes. Analyseprosessen har gitt solid dokumentasjon 

på Maries vansker og fått frem flere nyanser. Overordnet kan Lommebokhistorien betraktes å 

ha vært beskrivende for vanskene med språklig planlegging, mens PCI har gitt et klargjørende 

oversiktsbilde over de totale vanskene. PCI fikk dessuten frem aspektet ved at Marie innehar 

stor bevissthet knyttet til egne vansker. Dog ikke på en utfyllende måte, så innen dette 

området har det vært nødvendig med utfyllende kartlegging. Som en motsetning til det 

beskrevne funnet har den tidligere litteraturen om løpsk tale derimot hevdet at et vanlig 
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kjennetegn har vært dårlig innsikt til egne vansker. Aspektet ved Maries bevissthet er viktig å 

tydeliggjøre fordi det er et klart eksempel på at personer med løpsk tale kan oppleve store 

utfordringer knyttet til språk, kommunikasjons- og taleflytvanskene sine. 

Kartleggingen ble ikke vurdert til å være komplett basert på disse to testene, så det var behov 

for utfyllende resultater for en bred nok kartlegging. Spesielt aktuelle områder ble vist å være 

bevissthet og holdninger, kognitiv minnefunksjon, målt talehastighet og segmenter fra 

spontantalen. Det har i oppgaven blitt beskrevet at det er en utfordrende oppgave å fange 

spontantalen til personer med løpsk tale slik den opptrer når personen er avslappet. Under 

Maries gjenfortelling fra lommebokhistorien er det en stor mulighet for at talen hennes ble 

forbedret på grunn av økt konsentrasjon. En av hovedutfordringene ved validiteten til denne 

undersøkelsen har dermed vært i hvor stor grad vi kan stole på om resultatene virkelig 

gjenspeiler Maries tale. 

Maries vei gjennom grunnskolen har vært preget av forsøk på å få en bedre innsikt i egne 

vansker. Det beste tiltaket for henne har dermed vært å få en forståelse av løpsk tale. Videre 

tiltak som er blitt foreslått er at ved å fokusere på talehastighetskontroll kan hun oppnå en 

synergieffekt hvor det også blir en bedring av taleflyten og språket, og ulike teknikker kan 

hjelpe henne til å disponere talen. Imidlertid må det trekkes frem at dette er et livslangt 

vedlikeholdsarbeid hvor det er viktig å velge ut noen utvalgte situasjoner hvor det er viktig å 

fremstå tydelig. 

5.2 Veien videre (…og litt refleksjon) 

5.2.1 Muligheter 

En annen positiv side ved Lommebokhistorien og PCI er at de kan gi en mulighet til et felles 

vurderingsgrunnlag logopeder imellom og mer objektive normer for diagnose. Logopeder 

som tar disse kartleggingsverktøyene i bruk kan utvikle et felles utgangspunkt med et likt 

språk, noe som kan være et godt utgangspunkt for diskusjon av ulike profiler og resultater. 

For den enkelte logoped vil det nok med økt erfaring ved bruk av testene dessuten bli 

tydeligere å vurdere grad av løpsk tale hos hver enkelt person. Denne muligheten kan settes i 

sammenheng med det at vansken er mangesidig, og at det finnes variasjoner på omfanget ved 

spekteret av kjennetegn. 
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Begge disse mulighetene vil antagelig komme personer med løpsk tale til gode ved det at 

logopeder vil kunne bli sikrere ved sine diagnoser og kan høyne kvaliteten av utarbeidede 

tiltaksopplegg. På grunn av mangelen på kartleggingsverktøy for løpsk tale er disse testene et 

flott utgangspunkt for starten på noe som kan utvikle seg til å bli en fullstendig 

kartleggings”pakke” for vansken. Om så ikke blir tilfelle kan det være en fordel om noe mer 

kartleggingsmateriell blir utviklet slik at logopeder har mulighet til å velge eklektisk for å 

tilpasse kartleggingen til hver enkelt person med mulig løpsk tale. 

5.2.2 Forbedringspotensiale 

Lommebokhistorien og PCI kan ikke betraktes å være helt optimale. Det viste seg underveis i 

analyseringsprosessen at det var noen punkter med forbedringspotensiale. Ved PCI er det for 

eksempel ikke et totalt samsvar mellom den engelskspråklige versjonen og den nederlandske 

og norske versjonen, og dette vanskeliggjør sammenlikningsgrunnlaget språkene i mellom. 

Det kan dessuten oppfattes å være forvirrende at beskrivelsene om vansker med språklig 

planlegging omhandles både ved seksjon 1: talemotorikk og seksjon 2: språklig planlegging. 

Ved Lommebokhistorien er det ikke utarbeidet klare retningslinjer for hvordan en skal 

vurdere de ulike stegene i analyseprosessen. Dette gjelder for eksempel ved det å definere 

hvilke ytringer som innehar riktig syntaks, og hvilke som ikke har det. Hvor detaljert skal en 

gå ved den grammatikalske analyseringen? Personer med mer lingvistisk bakgrunn kan 

antagelig bidra med sikker kompetanse på dette området. Grunnen til at det i denne oppgaven 

ble valgt å gi en mer generell syntaktisk vurdering var at det ikke finnes detaljerte 

holdepunkter i sammenheng med vansken løpsk tale. En annen begrunnelse var at jeg ved 

denne oppgaven ønsket å lære mest mulig innen flere av kjennetegnene disse 

kartleggingsverktøyene bød på en utforsking av. I etterkant kan jeg se at en snevrere 

innfallsvinkel kunne gitt en mer dyptgående undersøkelse, men jeg er fornøyd med den totale 

forståelsen jeg har utviklet for kartlegging ved hjelp av Lommebokhistorien og PCI. 

5.2.3 Utfordringer 

PCI er allerede tilgjengelig på internett, og når Lommebokhistorien er ferdigstilt er det en 

fordel om en også enkelt kan få tilgang til denne. Utfordringen er muligens ikke 

tilgjengeligheten, men heller brukervennligheten. Mot slutten av denne oppgaven har jeg 

startet mitt arbeid som logoped, og på bare få uker har jeg fått bekreftet forventningen om at 
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logopeders hverdag kan være hektisk. Jeg ser at en av hovedutfordringen ved disse 

kartleggingsverktøyene er det å ta dem i bruk. Er det gjennomførbart å starte en kartlegging 

ved hjelp av Lommebokhistorien og PCI i en travel hverdag med flere ulike klienter og 

vansker? Denne oppgaven kan imidlertid ikke fungere som et reelt eksempel på hvordan 

gjennomføringen av disse testene bør utføres; dette er tross alt en masteroppgave og ikke en 

”vanlig dag på jobben”. Min erfaring med disse testene viser at det kan være tidkrevende i 

starten. Imidlertid vil nok fremgangsmåten i mye større grad gå av seg selv etter hvert som 

logopedene utvikler erfaringer og prosedyrer for gjennomføringen. 

Ved denne oppgaven har veien blitt til underveis. Det lå ikke som utgangspunkt eksempler på 

gjennomførte kartlegginger ved hjelp av de aktuelle testene, verken på norsk eller engelsk. 

Grunnlaget var testinstruksjonene ved begge testene, og disse er relativt åpne med rom for 

ulik tolkning. Jeg må understreke at denne oppgaven rommer min tolkning av hvordan 

analyseringen kan gjøres. Det er ingen oppskrift utover testinstruksjonene, og det ville vært 

spennende om andre kunnet utvikle ulike tolkninger eller forslag til hvordan 

kartleggingsprosessen ved hjelp av disse testene kan gjøres. En kan stille seg spørsmålet om 

det ville vært hensiktsmessig å heller avgrense en masteroppgave som dette til kun en av 

testene, og på denne måten kunnet gå mer systematisk og grundig til verks enn det jeg har 

gjort. 

5.2.4 Løpsk tale fremover 

I tillegg til kvantitative undersøkelser som kan ta for seg for eksempel prevalens og 

årsakssammenhenger til løpsk tale, er det minst like viktig med mer kvalitativ forskning som 

kan vise variasjoner hos de ulike individ. Dybdestudier kan på denne måten også fungere som 

eksempler med mulighet til å bidra til enigheten om en fremtidig felles definisjon for vansken. 

Slike studier kan dessuten øke forståelsen av bevisstheten og holdningene personer med løpsk 

tale kan ha overfor egne vansker, og vise ulike aspekt ved syntaktiske og lingvistiske 

vendinger som kan være tilstede. En hovedutfordring fremover blir også å gjøre vansken mer 

kjent ved å øke bevissthet både blant logopeder, helsepersonell, i skolen og hos befolkningen 

generelt. Dette kan bidra til å fange opp personer som Marie, som har opplevd utfordringer 

ved det å ha løpsk tale. For Marie tyder det på at kartleggingen, vissheten om egne vansker og 

de utarbeidede tiltakene har ført til en bedre forståelse av seg selv og høyere 

hverdagsmestring. 
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Som vi har sett er det flere spennende muligheter til videre undersøkelser ved taleflytvansken 

løpsk tale, og ikke minst et behov for videre kartleggingsmuligheter. Det er bare å ta fatt! 
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Vedlegg 
Vedlegg 1: Gjenfortellingstesten Lommebokhistorien 

 

GJENFORTELLING                 ”Lommebokhistorien” 

Instruksjon for testleder: 

”Jeg vil lese en historie for deg. Etter at jeg er ferdig med å lese historien, skal 
du gjenfortelle den samme historien så presist som overhode mulig. Jeg har ikke 
lov til å hjelpe deg. Når jeg er ferdig, vil jeg gi deg et tegn. Da er det din tur til å 
fortelle meg den samme historien.” 

 

Hvis personen indikerer at han/hun har forstått instruksjonen, så begynn å lese 
historien. Hvis personen ikke har forstått, så gi ytterligere forklaringer, etter 
ønske, inntil personen forstår prosedyren.  

 

Digitalt auditivt opptak starter straks testlederen begynner å lese. 

 

Analyser:  (Bruk eget skåringsskjema)  

1. Transkriber historien 

2. Vurdering av historiekomponenter (hoved- og sideordnede setninger, ”støy”) 

3. Vurdering av riktig syntaks (”+” = riktig syntaks, ”-” = feil syntaks) 

4. Vurdering av type taleflytbrudd (se eget skåringsskjema) 

5. Vurdering av prosentdel taleflytbrudd og ratio taleflytbrudd 

 

 

 



Vedlegg 2: 

SKJEMA MED SKÅRER FOR LOMMEBOKHISTORIEN 
 
TESTLEDER: ____________________________________ Dato for gjennomføring: ____________ 
 
KLIENTENS NAVN: _____________________________________ ___Fødselsdato: ____________                                                                         

Hoved- Side- Setninger i historien Klientens respons Syntaks (+/-) Talebrudd 
1  Det var en regnfull dag i 

november. 
   

2  En kvinne kjørte sin splitter 
nye bil til supermarkedet. 

   

3  Hun skulle senere ha tre 
venninner til middag. 

   

 1 Hun hadde lovet dem å 
lage italiensk mat, 

   

 2 som er hennes spesialitet.    
4  Mens hun handlet,    
5  falt lommeboken hennes ut 

av vesken, 
   

6  men hun la ikke merke til 
det. 

   

 3 Handlevognen hennes var 
overlesset med varer. 

   

7  Da hun kom til kassen, 
kunne hun ikke betale for 
varene. 

   

 4 Betjeningen tilbød seg å 
holde øye med 
handlevognen så lenge. 

   

 5 Kvinnen satte varene til 
side, 

   

8  og reiste hjem.     
 6 Vindusviskerne på bilen 

gikk fram og tilbake i full 
fart, 

   

 7 og alle trafikklysene sto 
selvsagt på rødt lys. 

   

 8 Hun var desperat!    
9  Med det samme hun åpnet 

døren, 
   

10  begynte telefonen å ringe.    
11  En liten jente fortalte 

henne, 
   

12  at hun hadde funnet 
lommeboken. 

   

 9 Kvinnen var svært lettet.    
13  (En avslutning)    

Antall setninger i historien: 
___  Hovedsetninger 
___  Sideordnede setninger 
___  Tillegg (”støy”) 

Normal ikke-flyt: 
- Revisjoner 
- Interjeksjoner 
- Gjentakelser ord og del-ord 
  (uten spenning) 

Stammeliknende ikke-flyt: 
- Gjentakelser ord (med spenning) 
- Gjentakelser del-ord  
- Forlengelser 
- Blokkeringer   

 



Vedlegg 3: 

SKÅRINGSSKJEMA  

NORMAL - OG STAMMELIKNENDE IKKE-FLYT 

 

NAVN: ________________________________Fødselsdato: ____________Testdato:____________ 

Lesing:  __________  Spontan monolog/dialog: ___________  Gjenfortelling: ____________ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Type brudd                     Antall  
  

        Gjentakelser ord 

          Gjentakelser del-ord 

          Gjentakelser fraser 

          Interjeksjoner  

          Revisjoner 

          Nøling 

          Teleskopering 

          Normal ikke-flyt: 

          Gjentakelser ord 

          Gjentakelser del-ord 

          Forlengelser 

          Blokkeringer 

          Stammeliknende ikke-flyt: 

          Ratio ikke-flyt: 



PREDICTIVE CLUTTERING INVENTORY (PCI)          
Original etter David A. Daly, 2006  
 
Revidert av Van Zaalen et al, 2009                                    

Norsk oversettelse ved Hilda Sønsterud, Bredtvet kompetansesenter   όaŀǊǎ нлмнύ                                     Revidert utgave 
 

Dato:                            Navn:  
Alltid Nesten  

alltid Ofte Noen  
ganger 

Nesten  
aldri Aldri   

Seksjon 1: Talemotorikk 
 
  

1. Manglende eller feilplasserte pauser mellom ord og fraser    5 4 3 2 1 0 
2. Repetisjoner av flerstavelsesord og fraser 5 4 3 2 1 0 
3. Uregelmessig taletempo; snakker i «rykk og napp» (støtvis) 5 4 3 2 1 0 
4. Snakker forkortet og fortettet (komprimert) 5 4 3 2 1 0 
5. Fra god stemmebruk til uklar mumling  5 4 3 2 1 0 
6. Svak oral koordinasjon/presisjon (oral diadochokinesis)  5 4 3 2 1 0 
7. Rask tale (tachylalia)   5 4 3 2 1 0 
8. Stor grad av talebrudd og/eller stamming   5 4 3 2 1 0 
9. Gradvis økende taletempo (forhastet tale) 5 4 3 2 1 0 
10. Lite eller ingen anstrengelser observert ved talebrudd 5 4 3 2 1 0 
11. Svake planleggingsferdigheter,   feilvurdering av effektiv tidsbruk   5 4 3 2 1 0 
12. Unøyaktig planlegging og/eller varighet av pauser i og mellom fraser 5 4 3 2 1 0 
13. Artikulasjonsfeil 5 4 3 2 1 0 

Seksjon 2: Språklig planlegging 
 14. Dårlig språk i forhold til temaets kompleksitet 5 4 3 2 1 0 

15. Svak formuleringsevne; svake fortellerferdigheter; sekvensieringsvansker 5 4 3 2 1 0 
16. Uorganisert språk i forhold til ordvalg; ordletingsvansker 5 4 3 2 1 0 
17. Mange revisjoner, interjeksjoner og fyllord 5 4 3 2 1 0 
18. Mangelfull introduksjon, opprettholdelse og avslutning av temaer  5 4 3 2 1 0 
19. Feil/dårlig lingvistisk struktur, svake grammatikalske og syntaktiske ferdigheter 5 4 3 2 1 0 
20. Variabel prosodi; avvikende setningsmelodi og betoning 5 4 3 2 1 0 
  
Seksjon 3: Oppmerksomhet og konsentrasjon 

 21. Manglende respons ved nonverbale eller verbale tilbakemeldinger 5 4 3 2 1 0 
22. Manglende korrigering av egne brudd i kommunikasjonen 5 4 3 2 1 0 
23. Mangelfull oppmerksomhet på egne kommunikasjons- og talefeil 5 4 3 2 1 0 
24. Snakker bedre under press (kortsiktig forbedring ved konsentrasjon) 5 4 3 2 1 0 
25. Lett distraherbar; dårlig konsentrasjon  5 4 3 2 1 0 
26. Vansker med å holde på oppmerksomheten i tilstrekkelig grad 5 4 3 2 1 0 
27. Snakker i vei før ytringen er ferdig tenkt  5 4 3 2 1 0 
28. Liten eller ingen engstelse knyttet til egen snakking; tilsynelatende ubekymret 5 4 3 2 1 0 
  
Seksjon 4: Motorisk - og planmessig koordinering 

 29. Ukoordinert og «klumsete»; kroppslig urolig eller impulsiv 5 4 3 2 1 0 
30. Utelatelser og ombyttinger av bokstaver, stavelser og ord i skriving 5 4 3 2 1 0 
31. Svak motorisk kontroll i skriving (slurvete) 5 4 3 2 1 0 
32. Impulsiv i samtaler, ordrik; lett avledbar; mister «den røde tråden»; ordletingsvansker 5 4 3 2 1 0 
33. Svake sosiale kommunikasjonsferdigheter; mangelfull turtaking; avbrytelser 5 4 3 2 1 0 

 

 
Seksjon 1: > 23 poeng: Mulig løpsk tale 
Seksjon 2: gir støttende informasjon om lingvistiske komponenter i løpsk tale 
Seksjon 3 og 4: gir tilleggsinformasjon om personlige kommunikasjonsferdigheter 
 
KOMMENTARER:
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Karoline Hoff 
Jacob Aalls gate 12 
0368 Oslo 
Epost: karolho@student.uv.uio.no 
Tlf.: 95070150       UiO, Blindern 03.01.11 

 
            
Forespørsel om deltagelse i testgjennomføring av Lommebokhistorien 

Mitt navn er Karoline Hoff og jeg er student ved Universitetet i Oslo, institutt for 
spesialpedagogikk. For tiden holder jeg på med en masteroppgave innenfor taleflytfeltet, og 
min veileder for prosjektet er Hilda Sønsterud ved Bredtvet kompetansesenter.  

Det finnes i dag ikke noe utarbeidet kartleggingsmateriell på norsk for å kunne diagnostisere 
løpsk tale. Hilda Sønsterud har oversatt gjenfortellingstesten Lommebokhistorien utarbeidet 
av Yvonne Van Zaalen i Nederland. Dette er en test som ferdig utviklet kan være et godt 
hjelpemiddel for å kunne avdekke løpsk tale. Prosjektets formål er å bidra i utviklingen og 
ferdigstillingen av denne testen. Ditt bidrag vil være å delta i en pilotgjennomføring av testen. 
Dataene vil være et grunnlag for eventuelle justeringer av testen og en gjennomgang av 
testresultater som kan sammenliknes med standardisering fra andre språk. 

Det er frivillig å delta i testgjennomføringen, og du kan velge å trekke deg uten å oppgi noen 
grunn.  

Testgjennomføringen vil bli tatt opp auditivt, og lydfilen med datamaterialet vil bli lagret på 
Bredtvet kompetansesenter sin database, slik at opplysningene blir lagret på en forsvarlig 
måte. I etterkant av gjennomføringen vil jeg transkribere dataene, slik at jeg ikke har behov 
for å ha den auditive filen tilgjengelig. Datamaterialet vil bli behandlet konfidensielt og jeg 
har taushetsplikt, og transkriberingen vil bli slettet når prosjektet er ferdig. Det vil i 
masteroppgaven ikke bli gitt noen direkte eller indirekte personopplysninger, slik at prosjektet 
på ingen måte vil kunne identifiseres til deg.  

Om du skulle ha noen videre spørsmål kan du gjerne ta kontakt med meg. 

Tusen takk for hjelpen! Jeg setter stor pris på din deltagelse i studien, og det er et viktig 
bidrag for utviklingen av kartleggingsmateriell på norsk for å kunne avdekke løpsk tale. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Karoline Hoff 

 

Samtykke i deltagelse: ________________________________________________ 
      (dato)   (signatur) 

mailto:karolho@student.uv.uio.no
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Karoline Hoff 
Jacob Aalls gate 12 
0368 Oslo 
Epost: karolho@student.uv.uio.no 
Tlf.: 95070150       UiO, Blindern 04.10.11 

            
Forespørsel om deltagelse i kasusstudie 

Mitt navn er Karoline Hoff og jeg er student ved Universitetet i Oslo, institutt for 
spesialpedagogikk. Du har tidligere stilt opp under pilotgjennomføringen av testen 
Lommebokhistorien for kartlegging av løpsk tale. Foreldrepermisjonen er over og jeg holder 
fremdeles på med masteroppgave innenfor taleflytfeltet, og min veileder for oppgaven er 
fremdeles Hilda Sønsterud ved Bredtvet kompetansesenter. Oppgaven vil gjøres ferdig våren 
2012. 

Taleflytvansken løpsk tale interesserer meg, og jeg ønsker å utvide studien til å også 
synliggjøre noe av den kampen du har kjempet for å få en utredning på løpsk tale, samt å 
gjennomføre en kartleggingstest til.  

Dette er en forespørsel på om du vil tillate at jeg får innblikk i dokumenter og auditive opptak 
av deg som er lagret på Bredtvet kompetansesenter, og bruke dette som grunnlag og 
eksempler i en kasusstudie. Jeg ønsker å lytte til lydfilene for å få et grunnlag til å fylle ut 
Predictive Cluttering Inventory (PCI), som er et avkrysningsskjema som gir et inntrykk av 
vanskegrad i områdene talemotorikk, språklig planlegging, oppmerksomhet og konsentrasjon 
og motorisk- og planmessig koordinering. Jeg ønsker også å bruke deler av din 
epostkorrespondanse til Hilda Sønsterud som går på utfordringene dine på vei mot en 
diagnose, slik at ditt perspektiv anonymt også kommer frem i studien. 

Dataene vil være et grunnlag for en kasusstudie med deg som et eksempel på en person med 
løpsk tale. Det vil i masteroppgaven ikke bli gitt noen direkte eller indirekte 
personopplysninger, slik at prosjektet på ingen måte vil kunne identifiseres til deg. Dataene 
vil bli behandlet konfidensielt på Bredtvet kompetansesenter. 

Det er frivillig deltagelse, og du kan velge å trekke deg uten å oppgi noen grunn.  

Om du skulle ha noen videre spørsmål kan du gjerne ta kontakt med meg. 

Tusen takk for hjelpen! Jeg setter stor pris på din videre deltagelse i prosjektet. Det er et 
viktig bidrag for utviklingen av kartleggingsmateriell, samt å sette fokus på hvorfor det er 
nødvendig å kunne kartlegge vanskene hos personer med løpsk tale. 

 

Med vennlig hilsen 

Karoline Hoff 

 
Samtykke i deltagelse: ________________________________________________ 
      (dato)   (signatur) 

mailto:karolho@student.uv.uio.no
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