
Instruktioner till LINGS 6 språkljud
VAD ÄR LINGS SPRÅKLJUD?

Testet Lings språkljud består av sex olika språkljud (A M I O S SCH) och kan användas som en snabb 
check/kontroll av om ditt barn kan höra språlljud i de olika frekvensområdena "bas", "mellanregister" och 

"diskant". 

VARFÖR ANVÄNDS LINGS SPRÅKLJUD?
Detta är ett enkelt test att utföra antingen på klinik, 
skola eller hemma, och kan med fördel utföras som ett 
sätt att utvärdera att barnets hörselhjälpmedel 
fungerar optimalt. Om barnets hörselhjälpmedel 
fungerar förväntar vi oss att barnet kommer att kunna 
höra alla de sex olika språkljuden. Om barnet inte hör 
ljudet eller hör fel ljud kan det tyda på att tekniken 
inte fungerar som den ska och bör 
kontrolleras/justeras. 

A testar frekvenser i mellanregistret
M testar frekvenser i basen
I testar frekvenser i både bas och diskant
O testar frekvenser i bas och mellanregistret
S testar mycket höga frekvenser i diskantområdet
SCH testar höga frekvenser i diskantområdet

Kan barnet uppfatta eller reagera på de olika 
ljuden? Detektion
Kan barnet visa att det kan koppla ihop 
/förstå de olika ljuden? Diskrimination
Kan barnet härma de olika ljuden? 
Repetition

LING testar tre olika steg i lyssnarutvecklingen 
och syftar till att besvara följande frågor:

Ta av det ena av barnets hörhjälpmedel för att testa det som sitter kvar.
Sätt dig så att barnet inte ser ditt ansikte 
Säg de olika ljuden – ett i taget och se om barnet reagerar på ljudet du gör innan du säger ett nytt ljud.
Sätt tillbaka hörhjälpmedlet och ta av det på den andra sidan och gör om samma test på den sidan

HUR ANVÄNDS LINGS SPRÅKLJUD
DETEKTION: 

 TIPS!
Kom ihåg att byta ordning på 

ljuden vid de olika tillfällena du 
testar.

Ta av det ena av barnets hörhjälpmedel för att testa det som sitter kvar.
Sätt dig så att barnet inte ser ditt ansikte 
Säg de olika ljuden – ett i taget och se om barnet kan peka på bilden/leksaken för ljudet du gör 
innan du säger ett nytt ljud. 
Sätt tillbaka hörhjälpmedlet och ta av det på den andra sidan och gör om samma test på den sidan

DISKRIMINATION

 
 

Ta av det ena av barnets hörhjälpmedel för att testa det som sitter kvar.
Ställ dig så att barnet inte ser ditt ansikte 
Säg de olika ljuden – ett i taget och var tyst innan du säger ett nytt ljud. Ditt barn ska repetera det du 
säger. 
Sätt tillbaka hörhjälpmedlet och ta av det på den andra sidan och gör om samma test på den sidan

REPETITION
TIPS! 

Signaler du kan leta efter är att 
barnet vänder sig mot ljudet, 

tystnar eller börjar ljuda mer. 
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