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Abstract
Generally  prosody  is  described  as  the  rhythmic,  dynamic  and  melodic  features  of  language. 

Prosody is further often described as suprasegmental, since its properties go beyond vowels and 

consonants, which are segmental characteristics of language. A relationship between prosody and 

music has been noticed and described for several decades. At present, there are several studies 

proving relationship between prosodic and musical abilities.

The aim of the present study was to construct a test for prosodic non-linguistic perception and 

production regarding intonation and rhythm. The test was tried out on 16 children with typical 

language development aged 4;6-7;6 years.

Before  testing  of  ITAP  each  participant  were  asked  about  musical  experience.  For  formal 

assurance that the participants had typical language development a pretesting was performed.

The results demonstrate an even range and therefore the complexity of ITAP seems to be on a 

representative level. Furthermore, ITAP is viable and the design is advantageous. The results of 

the present study suggest that both phonological working memory and grammatical ability are 

related to the aspects of intonation tested in ITAP. 

The study contributes to the knowledge about possible relations between prosodic and musical 

abilities,  and  it  provides  guidance  on  what  children  with  typical  language  development  are 

expected to achieve on ITAP.

Keywords: Children with typical language development, prosody, musical ability, non-linguistic 

test



Sammanfattning
Prosodi kan generellt definieras som språkets rytm, dynamik och melodi. Vidare beskrivs prosodi 

ofta som suprasegmentell då dess egenskaper är överlagrade vokaler och konsonanter, det vill 

säga språkets segmentella egenskaper. Sedan årtionden tillbaka har forskning noterat samband 

mellan prosodi och musik. I dagsläget finns flera studier som kan påvisa ett samband mellan 

musikaliska och prosodiska förmågor.  

Syftet med föreliggande studie var att konstruera ett prosodiskt icke-språkligt test för perception 

och produktion avseende intonation och rytm. Vidare prövades testet på 16 barn med typisk 

språkutveckling i åldersgruppen 4;6 till 7;6 år. 

Varje deltagare fick innan påbörjad testning uppge eventuell musikalisk erfarenhet. För formell 

försäkran  om att  typisk  språkutveckling  förelåg  hos  deltagarna  genomfördes  en  förtestning  i 

samband med utprövning av ITAP. 

Resultatet i föreliggande studie påvisar att utformningen av svårighetsgraden i ITAP förefaller 

vara på en representativ nivå. Detta då en jämn spridning föreligger i deltesten, med undantag för 

ett deltest. Vidare är ITAP praktiskt genomförbart och designen är fördelaktig med avseende på 

barns  vilja  till  medverkan.  Utifrån  resultatet  ses  även  en  antydan  till  att  såväl  fonologiskt 

arbetsminne som grammatisk förmåga har ett samband med de intonationsaspekter som testas i 

ITAP. 

Studien bidrar  till  ökad kunskap om ett eventuellt  samband mellan prosodisk och musikalisk 

förmåga samt ger riktlinjer för vad barn med typisk språkutveckling förväntas få för resultat på 

Icke-språklig Testning Av Prosodi, ITAP. 

Nyckelord: barn med typisk språkutveckling, prosodi, musikalisk förmåga, icke-språkligt test 
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Förord
Utan ett flertal personer hade inte denna uppsats varit genomförbar. Genom ert engagemang och 

tålamod har ni alla på olika sätt hjälpt oss framåt i arbetet. Många timmar har ägnats åt uppsatsen 

och vi har lärt oss otroligt mycket.

Vi vill tacka några personer extra mycket: 

TACK  till  våra  handledare  Christina  Samuelsson  och  Mathias  Hällgren  för  ett  mycket  bra 

samarbete och många givande diskussioner. 

Christina, TACK för ditt stora engagemang, tålamod och för att du hela tiden uppmuntrat oss. 

Du har under hela processen hjälpt oss med idéer, nya infallsvinklar och ständigt svarat på frågor. 

Mathias, TACK för att du givit oss en liten inblick i programmeringsvärlden och framförallt tack 

för ditt tålamod. Tack även för ditt stöd och engagemang under hela terminen.

TACK till alla fantastiska barn. Utan ert tålamod, er energi och ärlighet hade inte studien varit 

densamma. Vi vill även rikta ett stort tack till alla föräldrar som låtit sina barn delta i studien.

Tack till  all  förskole-  och skolpersonal  för att  ni  har engagerat  er  och välkomnat oss  till  era 

verksamheter.  Vidare vill  vi tacka de rektorer som låtit  oss kontakta respektive förskolor och 

skola.  

Tack till Örjan Dahlström för statistiska råd och stöd i vårt arbete. 

Avslutningsvis ett stort TACK till våra familjer för allt stöd. Vi vill särskilt tacka två personer, 

Alexander och Rasmus, tack för att ni alltid ställt upp för oss. Sist men inte minst vill vi även 

tacka varandra för ett härligt samarbete med många skratt.

Linköping, maj 2009 

Lisa Frisell och Cecilia Olsson 
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Introduktion
Hos  barn  med  språkstörning  är  prosodiska  svårigheter  vanligt  förekommande  (Samuelsson, 

Scocco & Nettelbladt, 2003). Prosodi är en central del av språket och utgör en viktig funktion i 

bland annat tillägnandet av språk (Jusczyk, 2002). Generellt kan prosodi beskrivas som språkets 

rytm, dynamik och melodi (Bruce, 1998). Forskning har påvisat ett samband mellan prosodisk 

och  musikalisk  förmåga  (Thompson,  Schellenberg  &  Husain,  2003;  Martinez-Castilla,  2008). 

Detta samband har även noterats hos barn med språkstörning där svårigheter med processande 

av språk och musik tenderar att korrelera (Jentschke, Koelsch, Sallat & Friederici, 2008).  

Logopedisk terapi, riktad till barn med språkstörning, tar till stor del hjälp av språkets prosodi 

(Ferguson  &  Armstrong,  2004;  Samuelsson,  Plejert,  Nettelbladt  &  Anward,  submitterat 

manuskript). Prosodiska svårigheter hos barn med språkstörning kan ge uttryck på olika språkliga 

nivåer, så som ord, fras och diskursnivå (Samuelsson, 2004). I de fall där prosodiska svårigheter 

föreligger  och  såväl  perception  som  produktion  berörs  kan  tillägnandet  av  prosodiska  drag 

försvåras  hos  barnet.  För  att  kunna  välja  en  anpassad  strategi  som inte  enbart  grundas  på 

språkliga prosodiska ledtrådar är det viktigt att logopeden känner till de prosodiska svårigheter 

som kan föreligga (Wells & Peppé, 2003).

I föreliggande studie har ett datorbaserat test för icke-språklig prövning av intonation och rytm 

konstruerats. Testet, Icke-spåklig Testning Av Prosodi, ITAP, har vidare prövats på barn med typisk 

språkutveckling. Studien bidrar till ökad kunskap om ett eventuellt samband mellan prosodi och 

musikalisk  förmåga  samt  ger  riktlinjer  för  vad  barn  med  typisk  språkutveckling,  inom 

åldersgruppen 4;6-7;6 år, förväntas få för resultat på ITAP. 

I bakgrunden redovisas den teori som låg till  grund för utformningen av ITAP. Inledningsvis 

beskrivs  förhållandet mellan prosodi och övriga språkliga funktioner.  Vidare redovisas  aktuell 

forskning angående sambandet mellan prosodi och musik. Avslutningsvis presenteras teori om 

barnrösten som varit utgångspunkt för uppgifterna i ITAP.

Bakgrund
Generell beskrivning av språk
Talat språk kan generellt delas in i fyra domäner: fonologi, grammatik, semantik och pragmatik 

(Nettelbladt  & Salameh,  2007).  Fonologi  innebär  organisation  av  språkljud  och genom olika 
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fonem sätts betydelsebärande ord samman. Prosodi kan därefter bland annat variera betydelsen 

av ordet genom olika intonation och betoning. Prosodin räknas ofta som en del av fonologin, 

men berör samtliga språkliga domäner (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008). Fonologi 

och grammatik berör båda språkets struktur. Grammatik är den domän som innefattar språkets 

system med böjningar och ord (Håkansson & Hansson, 2007). För att fonologi och grammatik 

ska  få  ett  innehåll  krävs  språkets  betydelsedomän,  semantik.  Semantik  innebär  således  den 

innebörd olika kombinationer av fonem och ord får (Nettelbladt, 2007). För att kunna interagera 

och på ett bra sätt förmedla ett budskap i olika kontexter krävs förutom ovan beskrivna domäner 

även pragmatisk förmåga. Pragmatik innebär användningen av språket och är kontextberoende 

(Ahlsén & Nettelbladt, 2008). 

Prosodi
Varje språk innehåller prosodi, men dess funktion och innehåll varierar mellan språken (Elert, 

2000; Kjellin, 2002). Prosodi omfattar flera olika egenskaper av det talade språket och beskrivs 

därmed ofta som ett svårdefinierat begrepp (Hargrove & McGarr, 1994). Generellt kan prosodi 

definieras som språkets rytm, dynamik och melodi. En av prosodins viktigaste egenskaper är att 

strukturera och därmed underlätta bearbetningen av talet (Bruce, 1998). Prosodi uttrycks bland 

annat genom talhastighet, intonation, pausering och betoning. Vidare beskrivs prosodi ofta som 

suprasegmentell då dess egenskaper är överlagrade vokaler och konsonanter, det vill säga talets 

segmentella egenskaper (Bruce, 1998; Marshall,  Harcourt-Brown, Ramus & van der Lely, 2008). 

Utan prosodi skulle det talade språket låta monotont med jämnt taltempo och innehålla jämn 

röststyrka och röstkvalitet (Bruce, 1998). Prosodins företeelser finns således i varje yttrande och 

omfattar  såväl  stavelser  som  ord  och  fraser  (Kjellin,  2002).  En  viktig  funktion  är  även  att 

förmedla en talares emotioner och attityder. Prosodi är således viktig ur flera olika aspekter av 

kommunikation (Marshall et al., 2008). 

Intonation

Språkets uppfattade melodi bildas genom variation av grundtonsfrekvensen. Därmed bildas olika 

mönster  i  tonhöjdens  förlopp  över  en  kortare  tid,  vilket  innefattar  den  prosodiska  aspekten 

intonation.  Olika  intonationsmönster  kan  uttrycka  satsens  kommunikativa  syfte,  exempelvis 

signaleras vanligtvis slutet av en mening genom fallande ton. Intonationsmönstret i frågesatser 

påverkas av frågans karaktär. Oftast förekommer fallande intonation i frågesatser innehållande 

frågeord, men stigande intonation vid ja- och nej-frågor (Elert, 2000; Engstrand, 2004). 
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Accent

Det svenska språkets prosodi är i jämförelse med engelska relativt komplicerad då svenska är ett 

så kallat  tonspråk (Cruttenden,  1997).  Detta innebär bland annat att  olika tonhöjdsförlopp är 

betydelsebärande  i  ett  ord  som  för  övrigt  har  samma  segments-,  betonings-  och 

kvantitetsstruktur. Det är således enbart tonhöjdförloppet,  den tonala accenten, som särskiljer 

ordparet ´Polen och `pålen. I svenskan finns två tonala ordaccenter, accent 1 (akut ´ ) och accent 2 

(grav ` ). Huruvida accent 1 eller accent 2 föreligger i ett svenskt ord avgörs bland annat av ordets 

morfologiska struktur och betoning. Enstaviga ord uttalas alltid med accent 1 och för att den 

tonala ordaccenten ska vara betydelseskiljande, det vill säga att även accent 2 kan föreligga, krävs 

därmed minst  två  stavelser  (Bruce,  1998;  Engstrand,  2004).  Det  finns  ungefär  350  ordpar  i 

svenskan som särskiljs genom den tonala ordaccenten (Cruttenden, 1997). 

Prominens

Prominens är ett centralt begrepp inom prosodi och bidrar till det talade språkets rytm, vilket 

bland annat innefattar betoning av en stavelse i ett ord, tryckaccent, eller betoning av ett ord i en 

fras,  till  exempel  fokal  accent  (Elert,  2000;  Engstrand,  2004).  Den betonade  stavelsen/ordet 

framstår i relation till  de omgivande stavelserna/orden som mer prominent, framhävd (Bruce, 

1998). Substantiv, huvudverb och flertalet adjektiv är oftast framhävda i en sats. Genom fokal 

accent kan dock det viktiga ordet för en specifik sats framhävas, till exempel ”Ta andra dörren till  

höger”  (Elert, 2000). Obetonade och betonade stavelser utgör de rytmiska beståndsdelarna som 

utmärker olika ord. Detta innebär att olika ords versfötter skiljer sig åt (Engstrand, 2004). Inom 

metriken beskrivs olika versfötter, bland annat jamb som innebär en obetonad stavelse följd av 

en betonad stavelse, till exempel ba'nan. Svenskans ordbetoning i tvåstaviga ord följer dock oftast 

ett så kallat trokémönster, vilket innebär att en betonad stavelse efterföljs av en obetonad, till 

exempel  'läsning.  I  trestaviga  ord  där  betoningen  infinner  sig  vid  ordets  ena  kant  benämns 

betoningsmönstren  som anapest-  respektive  daktylmönster.  Anapest  karaktäriseras  av att  den 

betonade  stavelsen  kommer  sist  som till  exempel  i  die'tist.  Daktyl  innebär  att  den  betonade 

stavelsen  infaller  först,  till  exempel  'böckerna.  Det svenska  språkets  betoning  är  inte  fast  och 

därmed förekommer även trestaviga ord där betoningen infaller på den mittersta stavelsen, till 

exempel an'nonser (Engstrand, 2004; Elert, 2000). 
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Språkutveckling hos barn
Barnet kommunicerar till en början med skrik. Med tiden börjar barnet producera joller som går 

från vokaljoller via reduplicerat stavelsejoller till icke-reduplicerat stavelsejoller. Genom att jollra 

tränar barnet på att producera ljud vid olika artikulationsställen liksom att framställa prosodiska 

variationer. Jollerutvecklingen pågår ungefär från tre månaders ålder fram till att det första ordet 

framträder  vid  omkring  tolv  månaders  ålder  (Nettelbladt,  2007).  Det  omgivande  språket  har 

betydelse för språkutvecklingen och i en studie av Kuhl med medarbetare (1997) jämförs hur 

mödrar från Sverige, Ryssland och USA barnanpassar talet avseende prosodi. I studien påvisas att 

det  föreligger  kulturella  likheter,  avseende  den  prosodiska  anpassningen,  i  den  språkliga 

omgivningen  som  underlättar  språkinlärning  hos  barn.  Det  expressiva  ordförrådet  utvecklas 

inledningsvis relativt långsamt. Efter tillägnandet av de första 25-50 orden övergår barnet i den så 

kallade  ordförrådsspurten,  vilket  i  regel  sker  omkring  slutet  av det  andra levnadsåret.  Till  en 

början lär sig barnet främst innehållsord, vilka är mer konkreta och betonade i talet. Funktionsord 

är  däremot  oftast  obetonade,  vilket  bidrar  till  att  barnet  uppmärksammar  funktionsord  i  ett 

senare  skede.  Liknande  inlärning  gäller  för  fonologi  och  prosodi  (Strömqvist,  2008).  Vid 

tillägnandet av språkets syntaktiska regler har processande av prosodisk information visats vara 

betydelsefull  (Sabisch,  Hahne,  Glass,  von  Suchodoletsz  & Friederici,  2009). Det  fonologiska 

systemet har utvecklats fullständigt när barnet är mellan fyra och sju år (Nettelbladt, 2007).

Prosodisk utveckling

Redan under de sex första levnadsmånaderna börjar barnet anpassa sig till de språkliga tonerna i 

sin omgivning (Jusczyk, 2002; Strömqvist, 2008). Detta belyser det omgivande talets betydelse för 

den  språkliga,  och  framför  allt  för  den  prosodiska,  utvecklingen  (Sundberg,  1998).  Hallé, 

Boysson-Bardies och Vihman (1991) fann även i en studie att barnet innan två års ålder tagit efter 

de vanligaste intonationsmönster som förekommer i det omgivande språket.

Crystal  (1979) beskriver tillägnandet av prosodi hos barn i  fem olika steg.  I  det första steget 

kommunicerar barnet genom en biologiskt styrd vokalisering där barnet kan förmedla exempelvis 

hunger,  belåtenhet  och igenkänning.  I  det andra steget  börjar  barnet  att  bli  medvetet  om de 

prosodiska kontraster som finns specifikt för det språk som talas i omgivningen. Vid ungefär sex 

månaders ålder inleds ofta det tredje steget där barnet själv börjar producera olika prosodiska 

variationer. Vidare börjar barnet i den fjärde fasen att utveckla produktion av inlärda prosodiska 
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mönster. Det sista och femte steget uppnås vid ungefär 18 månaders ålder och barnet lär sig då 

att integrera sekvenser till en tonal enhet som börjar användas i tvåordsmeningar.  

En  teori  som  beskriver  den  prosodiska  utvecklingen  är  metriska  hypotesen.  Gerken  (1991) 

beskriver att pretonisk stavelse ofta utelämnas i ett barns tidiga språkutveckling.  Teorin berör 

såväl  fonologi  som  grammatik.  Ytterligare  en  teori  som  beskriver  prosodisk  utveckling  är 

spotlight hypotesen (Peters & Strömqvist, 1996). Hypotesen belyser såväl prosodisk produktion 

som perception och menar att  de enheter  som genom prosodi blir  framträdande i det talade 

språket är de som tillägnas tidigast. Wells, Peppé och Goulandris (2004) fann att tillägnandet av så 

kallad  funktionell  intonation  sker  vid  omkring  fem  års  ålder.  Vidare  påvisas  att  tiden  för 

tillägnandet  av  specifika  prosodiska  färdigheter  tenderar  att  variera,  men  en  betydelsefull 

utvecklingsperiod för prosodisk förståelse verkar infalla mellan omkring fem och åtta års ålder 

(Wells et al., 2004). 

Arbetsminnets betydelse för språkutveckling

Den språkliga stimulans som barnet får är avgörande för barnets tidiga språkproduktion (Goldin-

Meadow,  Mylander  & Franklin,  2007).  För  att  barnet  ska  kunna ta  till  sig  och bearbeta  den 

språkliga produktion som omgivningen ger krävs kognitiva exekutiva funktioner, bland annat i 

form  av  arbetsminnet  (Nettelbladt,  2007).  En  betydelsefull  utveckling  av  de  exekutiva 

funktionerna infaller när barnet är mellan tre och fem år. Ett väl fungerande arbetsminne är en 

förutsättning  för  denna  utveckling  (Garon,  Bryson  &  Smith,  2008)  liksom  för  en  adekvat 

språkutveckling  (Rodrigues & Befi-Lopes, 2009).  Daneman och Carpenter (1980) beskriver att 

arbetsminnet har en bearbetande del och en lagrande del. Dessa delar måste koordineras, vilket 

innebär att om en person har problem att bearbeta information blir det mindre kapacitet över för 

lagring eftersom det går åt en stor del till bearbetningen. Vidare menar Daneman och Carpenter 

(1980) att mindre kapacitet i arbetsminnet innebär svårigheter med förståelse särskilt vad gäller 

ord och fraser. 

Prosodi och musik
Samband mellan prosodi och musik har noterats sedan årtionden tillbaka (Patel, Peretz, Tramo & 

Labreque, 1998). Inom aktuell forskning föreligger olika synsätt på huruvida prosodi och musik 

är två självständigt processade domäner (Peretz, 2006; Peretz & Hyde, 2003) eller om det finns en 

relation  mellan de två domänerna (Martinez-Castilla,  2008;  Patel  & Iversen,  2007).  Martinez-
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Castilla  (2008)  diskuterar  de  olika  synsätten  och menar  att  enbart  språkets  segmentella  delar 

involverats  i  de  studier  som  stödjer  att  musik  och  prosodi  är  två  självständigt  processade 

domäner. Däremot belyses att en relation mellan musik och prosodi kan stödjas i de studier som 

även tar hänsyn till språkets prosodi, det vill säga språkets suprasegmentella delar. Vidare har flera 

andra studier kunnat belysa ett samband mellan musikaliska och prosodiska förmågor (Jentschke 

et al., 2008; Magne, Schön & Besson, 2003, 2006; Schön, Magne & Besson, 2004). 

Både  prosodi  och  musik  bygger  på  mönster  av  tonhöjdsförlopp,  duration  och  intensitet. 

Tonhöjdsförlopp  används  som en  prosodisk  funktion  för  att  bland  annat  förmedla  språklig 

information. I tonspråk, som svenska, där det även föreligger betydelseskiljande ordaccenter är 

tonhöjdsförloppet en extra betydelsefull  aspekt (Chandrasekaran, Krishnan & Gandour, 2009; 

Patel & Iversen, 2007). Wong, Skoe, Russo, Dees och Kraus (2007) testade förmågan att urskilja 

tonhöjdsförlopp hos tio musiker  och tio icke-musiker.  Ingen av de totalt  20 deltagarna hade 

någon tidigare erfarenhet av tonspråk. Resultaten visade att de deltagare som hade musikalisk 

bakgrund hade betydligt lättare att urskilja tonhöjdsförloppsmönstren. Vidare belyser Wong med 

medarbetare (2007) att musikaliska personer har en ökad förmåga att lära ordtoner. 

Thompson med medarbetare (2003) undersökte talperceptionen hos en grupp vuxna personer 

med erfarenhet av musiklektioner  och en grupp utan erfarenhet  av musiklektioner.  I  studien 

presterade personerna  med musikalisk  träning  bättre än de utan,  vilket  stödjer  teorin om en 

kognitiv  koppling  mellan  musik  och  prosodi  och  att  det  därmed  finns  liknande 

processmekanismer  hos  båda  områdena  (Thompson,  Schellenberg  &  Husain,  2003,  2004; 

Martinez-Castilla,  2008).  Koelsch  med  medarbetare (2009)  påvisar  i  en  fMRI-studie  att 

arbetsminnets bearbetning av tonal och verbal information är anmärkningsvärt lika, vilket belyser 

kopplingen mellan musik och prosodi. Prosodiska svårigheter är vanligt förekommande hos barn 

med språkstörning  (Samuelsson,  2004;  Samuelsson  et  al.,  2003).  Jentschke  med  medarbetare 

(2008) fann vidare att  svårigheter med bearbetning av språk och musik tenderar att  korrelera 

neuralt hos barn med specifik språkstörning. Vidare belyser författarna att behandling av barn 

med språkstörning med fördel kan inkludera mer musisk träning (Jentschke et al., 2008). 

Barnrösten
Larynx utvecklas mycket under barnåren. Vid födseln är larynx lokaliserat högt upp i ansatsröret. 

När barnet växer sänks larynx position, ansatsröret ökar i längd och grundtonsfrekvensen blir 
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lägre. Även stämbandens uppbyggnad utvecklas mycket under barnåren. Det nyfödda barnets 

stämband består enbart av vokalismuskel och slemhinna. När barnet är ungefär fyra år börjar 

ligamentet  mellan  slemhinnan  och  vokalismuskeln  utvecklas,  dock  finns  ännu  ingen  tydlig 

differentiering av lagren. Först efter målbrottet vid omkring 16 års ålder har helt differentierade 

lager utvecklats (Södersten, 2008). Denna utveckling speglas i en studie av Jillefors och Schein 

(1999) där barns fysiologiska röstomfång undersöktes. Det fysiologiska omfånget innefattar de 

toner  som  barnet  klarar  av  att  producera  utan  att  ta  hänsyn  till  röstkvalitet (McAllister  & 

Södersten, 2007). I studien av Jillefors och Schein (1999) framkom att femåriga barns röstomfång 

i  medeltal  omfattas  av  24  halvtoner,  vilket  innebär  två  oktaver.  I  en  annan  studie  där 

röstomfånget hos tioåriga barn undersöktes framkom att röstomfånget hade ökat markant då 

dessa barn hade ett röstomfång på 36 halvtoner (Pabon,  McAllister,  Sederholm & Sundberg, 

2000).  McAllister  och Södersten (2007)  undersökte en femårig  flickas  och en elvaårig  pojkes 

röstomfång. Flickans omfång startade vid ettstrukna C med ett fysiologiskt omfång på ungefär 

två oktaver. Pojken, med skolad röst, hade ett omfång på över tre oktaver. Detta påvisar den 

utveckling som larynx genomgår under uppväxtåren (McAllister & Södersten, 2007). 

Syfte
Ovanstående teorigenomgång belyser de studier som kan påvisa ett samband mellan prosodisk 

och  musikalisk  förmåga,  men  något  utarbetat  test  för  detta  finns  inte  att  tillgå.  Syftet  med 

föreliggande  studie  är  att  konstruera  ett  prosodiskt  icke-språkligt  test  för  perception  och 

produktion  avseende  intonation  och  rytm.  Vidare  prövas  testet  på  barn  med  typisk 

språkutveckling inom åldersgruppen 4;6-7;6 år.  

Frågeställningar

- Hur kan icke-språklig prosodisk intonation och rytm testas och beskrivas hos barn? 

- Föreligger det några samband mellan förmågorna som testas i ITAP och språklig testning 

som stödjer teorin om förhållandet mellan prosodi och musik?

Metod
Deltagare
Inklusionskriterier  för  medverkan  i  studien  var  att  barnet  var  4;6-7;6  år  med  en  typisk 

språkutveckling,  enspråkig  bakgrund  och  att  ingen  känd  hörselnedsättning  förelåg.  För  ett 

7



representativt urval och för att undvika tak- och golveffekter informerades personalen om att de 

utvalda barnen inte skulle vara exceptionellt duktiga eller svaga. 

I studien ingick åtta pojkar och tio flickor. Deltagarna var mellan 4;6 och 7;2 år. Två deltagare, en 

pojke och en flicka,  uppfyllde inte inklusionskriterierna utifrån bedömning av förtestning och 

exkluderades därmed. Innan testningen inleddes fick deltagarna berätta om eventuell musikalisk 

erfarenhet.

Förtestning

För  formell  försäkran  om att  urvalskriterierna  avseende  språklig  förmåga uppfylldes  testades 

samtliga språkliga nivåer hos deltagarna med  Språkligt impressivt test, SIT (Hellquist, 1989),  Nya 

Lundamaterialet,  Lumat  (Holmberg  &  Stenkvist,  1983) och  korta  versionen  av  Fonemtestet 

(Hellquist, 1995). Vidare genomfördes testning av visuospatialt arbetsminne med matrismönster 

och  fonologiskt  arbetsminne  testades  med  nonordsrepetition  samt  serial  recall  av  nonord. 

Arbetsminnestestningen  är  delar  av  det  datorbaserade  testbatteriet  Sound  Information  Processing  

System, SIPS (Wass et al., 2008). 

Tillvägagångssätt

Muntligt godkännande att kontakta förskolor i Östergötland inhämtades via telefonsamtal med 

respektive rektor. Tre förskolor kontaktades per telefon och vid visat intresse skickades skriftlig 

information (Bilaga 1). Vidare bifogades informationsblankett (Bilaga 2) och samtyckesblankett 

(Bilaga  3)  som  förskolan  förmedlade  till  aktuella  målsmän.  Informationsbrevet  till  förskolan 

följdes upp med ett telefonsamtal där eventuella oklarheter besvarades. Samma upplägg användes 

i  kontakten  med  en  förskoleklass  i  Södermanland  (se  Bilaga  3-5  för  samtyckesblankett, 

informationsblankett till personal respektive målsman). 

Pilotstudie
Nivån på den första versionen av ITAP avstämdes i en pilotstudie i februari 2009, där fyra barn, 

en flicka och tre pojkar i  åldrarna 4;11 till  5;6  år,  som uppfyllde  inklusionskriterierna  deltog. 

Pilotstudien gav en uppfattning om testets tidsåtgång, upplägg, svårighetsgrad och instruktion 

samt presentation av varje uppgift. Därefter reviderades testet med avseende på svårighetsgrad, 

instruktion och presentation.  
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Etiska överväganden
Vid  datainsamlingen  tilldelades  varje  barn  ett  kodnummer  då  materialet  hanterades  anonymt 

utifrån kön och ålder. Det är endast uppsatsförfattarna och studiens handledare som har tillgång 

till personuppgifter och personliga resultat. För att undvika komplikationer vid eventuella fynd av 

barn med språkstörning eller annan problematik analyserades och redovisades resultatet enbart på 

gruppnivå och individuell genomgång erbjöds inte. Signaler hos barnet som antydde trötthet och 

koncentrationssvårigheter uppmärksammades och mellan ITAP och den övriga testningen gavs 

en  fikapaus  för  att  minska  risken  för  koncentrationssvårigheter.  Testets  utformning  har 

barnanpassats  med avseende  på  bilder  och  visuell  förstärkning  av melodier  för  att  stimulera 

barnet till att slutföra testet.  

Testningsförfarande
Vid  pilotstudien  testade  uppsatsförfattarna  varje  deltagare  tillsammans  vilket  kalibrerade 

uppsatsförfattarnas testförfarande. Vid huvudtestningen testade uppsatsförfattarna en deltagare 

var  i  separata  rum  på  respektive  förskola/skola.  Inför  varje  ny  uppgift  anges  antal  toner 

respektive  slag.  Testledare  och  deltagare  hör  samtliga  uppgifter  via  varsitt  par  hörlurar 

(Sennheiser  PX 200).  Ljuden presenterades på en klart  hörbar nivå,  vilken individanpassades. 

Svaren på produktionsdelarna (deltest 4 och 6) spelas in med en extern mikrofon kopplad till en 

digital ljudinspelare (Marantz professional model PMD660).

Utformning av Icke-språklig Testning Av Prosodi (ITAP)
ITAP är datoriserat och skapat i Labview TM och bygger på två huvudblock: intonation och rytm. 

Schematisk bild över utformningen visas i Figur 1. Båda blocken innehåller en perceptionsdel och 

en produktionsdel. Intonationsblocket är uppdelat i fyra deltest (deltest 1-4) och rytmblocket i två 

stycken  (deltest  5-6).  Tonerna  som  används  i  deltest  1-3  är  sinustoner  genererade  i 

ljudredigeringsprogrammet Wave-lab.  Deltest 4 består av pianotoner  genererade i  Labview  TM 

(National instruments). Deltest 5 och 6 består av klick-ljud, [ ], inspelade av uppsatsförfattarna 

på en digital ljudinspelare (Marantz professional model PMD660). Varje ton är 500 millisekunder 

och  varje  klick-ljud  är  150  millisekunder.  Sinustonerna  har  en  stig-  respektive  falltid  på  5 

millisekunder. Vid genererandet av toner användes frekvenser anpassade efter barns röstomfång. 

De valda melodierna är utformade på ett sätt som inte stämmer överens med typisk västerländsk 

musik. 
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Figur 1. Beskrivning över utformningen av ITAP.

Sammanlagt består de sex deltesten av 58 poänggivande uppgifter och 12 övningsuppgifter. Hela 

testningsförfarandet  med  ITAP  tar  omkring  35  minuter.  Varje  deltest  inleds  med  två 

övningsuppgifter  där  testledare  och  deltagare  tillsammans  genomför  den  aktuella  uppgiften. 

Deltagarna  får  varje  uppgift  presenterad  en  gång  med  undantag  för  övningsuppgifterna  där 

testledaren vid behov återger uppgiften.  Efter varje uppspelad uppgift framträder en grå stjärna 

på  datorskärmen  vilket  signalerar  att  uppgiften  är  presenterad  och  att  svar  efterfrågas. 

Perceptionsdelarna  (deltest  1-3  och 5)  besvaras med knapptryckning.  Respons  på  deltagarens 

knapptryckning  ges  genom  att  stjärnan  på  datorskärmen  ändrar  färg  från  grå  till  gul. 

Produktionsdelarna  (deltest  4  och  6)  besvaras  genom att  deltagaren  återger  uppgiftens  toner 

respektive slag. 

Nedan följer en mer utförlig beskrivning av alla sex deltest avseende utformning, presentation 

och instruktion. 

Deltest 1

I  detta  deltest,  som tillhör  intonationsdelen,  testas  diskriminationsförmåga  av  lika  eller  olika 

melodi. Deltestet innehåller två övningsuppgifter och åtta poänggivande uppgifter (1.1-1.8) som 

innehåller två till  fem toner (se Tabell 1). För tydligare instruktioner kallas melodierna i varje 

uppgift för den blåa omgången och den röda omgången. Vidare framträder en blå respektive röd 

ruta på datorskärmen parallellt med att varje ton i den blåa respektive röda melodin spelas upp. 
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Uppgift Blå melodi Röd melodi Korrekt svar

Övning Olika

Övning Lika

1.1 Olika

1.2 Lika

1.3 Lika

1.4 Lika

1.5 Olika

1.6 Lika

1.7 Olika

1.8 Olika

En paus på 3000 millisekunder  är  inlagd mellan varje  melodi.  Följande information står  i  en 

dialogruta som uppläses för deltagaren:

”Nu ska du få höra två melodier. Den första melodin kan vi kalla för den blå melodin och sen 

kommer en röd melodi. Om du tycker att den blåa melodin och den röda melodin låter likadant 

ska du trycka på den knappen (L). Om du tycker att de låter olika ska du trycka på den knappen 

(A). Vi provar tillsammans en gång. Nu kommer det två toner i varje färg. När det kommer upp 

en grå stjärna är det dags att svara.” 

Tabell 1
Samtliga toner och korrekt svar i deltest 1

Källa: Samtliga notsystem är skapade i ”Music Notation Editor: J. Oliver Linton – VBRhapsody”

Deltest 2

Detta deltest tillhör intonationsdelen och testar diskriminationsförmåga av högre eller lägre ton. 

Deltestet består av två övningsuppgifter och åtta poänggivande uppgifter (2.1-2.8). Alla uppgifter 

innehåller två toner (se Tabell 2). Mellan varje ton är det en paus på 2000 millisekunder. Följande 

information står i en dialogruta som uppläses för deltagaren: 
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”Nu ska vi göra någonting annat. Du kommer att få höra två toner hela tiden. Då får du lyssna 

noga och trycka på den knappen (L) om du tycker att den andra tonen är ljusare, och du får 

trycka på den knappen (A) om du tycker att den andra tonen är mörkare. Vi provar tillsammans 

här också.”

Tabell 2 
Samtliga toner och korrekt svar i deltest 2

Deltest 3

Deltestet tillhör intonationsdelen och varje uppgift innehåller en melodi med två till fem toner (se 

Tabell 3). Deltestet avser att pröva diskriminationsförmåga av stigande eller sjunkande tonförlopp 

avseende tonhöjd. Deltest 3 består av två övningsuppgifter och åtta poänggivande uppgifter (3.1-

3.8). Följande information står i en dialogruta som uppläses för deltagaren: 

”Nu är dags för nästa sak.  Denna gång får du höra EN melodi  och du ska lyssna efter  om 

tonerna blir ljusare eller mörkare, alltså om tonerna klättrar uppåt eller om tonerna klättrar neråt. 

Om du tycker att de blir  ljusare trycker du på den knappen (L) och om du tycker att de blir 

mörkare trycker du på den knappen (A). Men först provar vi tillsammans. Nu kommer det tre 

toner.”
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Uppgift Toner Korrekt svar

Övning Lägre

Övning Högre

2.1 Högre

2.2 Lägre

2.3 Högre

2.4 Lägre

2.5 Högre

2.6 Lägre

2.7 Högre

2.8 Högre



Tabell 3
Samtliga toner och korrekt svar i deltest 3

Deltest 4

Deltestet,  som tillhör intonationsdelen,  prövar deltagarens förmåga att återge givna toner och 

består av två övningsuppgifter samt tio poänggivande uppgifter (4.1-4.10). Uppgifterna innehåller 

en  till  fem  toner  (se  Tabell  4).  Följande  information  står  i  en  dialogruta  som uppläses  för 

deltagaren:

”Nu ska vi lämna det här med att trycka på knappar ett tag och istället ska du få göra egna ljud. 

Vi kan låtsas att du är en papegoja som härmar de ljud som datorn gör. Vi provar tillsammans 

först! Nu kommer det två toner.”
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Uppgift Melodi Korrekt svar

Övning Stigande

Övning Stigande

3.1 Stigande

3.2 Stigande

3.3 Sjunkande

3.4 Stigande

3.5 Sjunkande

3.6 Stigande

3.7 Stigande

3.8 Sjunkande



Uppgift Melodi Antal toner

Övning 2

Övning 3

4.1 1

4.2 1

4.3 2

4.4 2

4.5 3

4.6 3

4.7 4

4.8 4

4.9 5

4.10 5

Tabell 4
Samtliga toner i deltest 4

Deltest 5

Deltestet  tillhör  rytmdelen och prövar diskriminationsförmåga av lika  eller  olika  rytmer.  Det 

består av två övningsuppgifter och tolv poänggivande uppgifter (5.1-5.12) som innehåller två till 

sju slag (se Tabell  5).  För tydligare instruktioner kallas rytmerna i varje uppgift för den blåa 

omgången och den röda omgången. Vidare visas vid uppspelning av den blåa omgången ett blått 

streck på datorskärmen respektive ett rött streck under den röda omgången. En paus på 3000 

millisekunder  är  inlagd  mellan  varje  omgång.  Följande  information  står  i  en  dialogruta  som 

uppläses för deltagaren: 

”Nu ska vi göra något helt nytt. Nu struntar vi i om tonerna är ljusa eller mörka, nu ska vi istället 

lyssna på takten. Du kommer att få höra slag i två omgångar. Först kommer en blå omgång och 

sen kommer en röd omgång. Om du tycker att den blåa omgången och den röda omgången har 

samma takt, alltså att de låter likadant ska du trycka på den knappen (L). Om du tycker att de 
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Uppgift Rytm – Blå omgång Rytm – Röd omgång Slag Korrekt svar

Övning 2 Olika

Övning 3 Lika

5.1 2 Olika

5.2 2 Olika

5.3 3 Olika

5.4 3 Lika

5.5 4 Lika

5.6 4 Lika

5.7 5 Olika

5.8 5 Lika

5.9 6 Olika

5.10 6 Olika

5.11 7 Lika

5.12 7 Olika

låter olika ska du trycka på den knappen (A). Vi provar tillsammans! Nu kommer det två slag i 

varje färg.”  

Tabell 5
Samtliga rytmer med antal slag och korrekt svar i deltest 5 

Deltest 6

Deltestet tillhör rytmdelen och prövar förmåga att återge givna rytmer. Det består av två 

övningsuppgifter samt tolv poänggivande uppgifter (6.1-6.12) som innehåller två till sju slag 

(se Tabell 6). Deltagaren bestämmer med vilket ljud uppgiften återges. Alternativ som ges är 

klick-ljud, klappa i händerna och slå på bordet. Följande information står i en dialogruta som 

uppläses för deltagaren:

15



Uppgift Rytm Antal slag

Övning 3

Övning 4

6.1 2

6.2 2

6.3 3

6.4 3

6.5 4

6.6 4

6.7 5

6.8 5

6.9 6

6.10 6

6.11 7

6.12 7

”Nu ska vi lämna det här med att trycka på knappar och istället ska du själv få göra samma takt 

som datorn gör. Vi ska alltså låtsas att du är en papegoja igen som härmar den takt som datorn 

gör. Vi provar! Nu kommer det tre slag. ”

Tabell 6
Samtliga rytmer med antal slag i deltest 6

Rättning av ITAP

Deltest  1-3  och  5  är  perceptuella  uppgifter  där  svar  ges  genom  knapptryckning  på 

tangentbordsknappen A alternativt L. Svarstiden registreras och är beräknad från det att den gråa 

stjärnan visas tills deltagaren svarar med en knapptryckning. Korrekt svar vid samtliga uppgifter 

ger vardera 1 poäng, oavsett svårighetsgrad. 

Deltest 4 och 6 är produktionsuppgifter. Deltagarnas producerade svar spelas in med en extern 

mikrofon kopplad till  en digital ljudinspelare (Marantz professional model PMD660). Samtliga 
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produktionsuppgifter bedöms perceptuellt i efterhand. Uppgifterna 4.1-4.2 innehåller vardera en 

ton där korrekt svar ger 1 poäng, vilket utdelas för en ton som perceptuellt bedöms vara den 

efterfrågade. I övriga uppgifter efterfrågas produktion av två toner (4.3-4.4) upp till fem toner 

(4.9-4.10).  Oavsett  svårighetsgrad utdelas  1  poäng  för  varje  korrekt  producerad uppgift.  Vid 

bedömning  av  uppgifterna  utdelas  poäng  om  korrekt  intervall  mellan  tonerna  produceras. 

Deltagaren kan således återge tonerna i en felaktig oktav med en viss perceptuell felmarginal, men 

bibehålla  rätt  intervall  mellan  tonerna  och  därmed  få  poäng.  Dock utdelas  inget  poäng  om 

exempelvis enbart tre av fem efterfrågade toner återges korrekt med rätt intervall. I deltest 6 ger 

varje korrekt återgiven takt 1 poäng oavsett svårighetsgrad, det vill säga oavsett hur många slag 

takten innehåller. I uppgift 6.1-6.7 krävs att rätt antal slag återges för korrekt svar. I uppgift 6.8-

6.12  ges poäng även om inte  rätt  antal  slag produceras,  dock krävs  det  att  rätt  takt  återges. 

Exempelvis innehåller uppgift 6.9 sex slag och poäng utdelas om deltagaren producerar från fem 

till sju slag med rätt takt.  

Interbedömarreliabilitet
Produktionsdelarna (deltest 4 och 6) rättades enskilt av testledarna för att sedan kunna beräkna 

interbedömarreliabilitet. Formeln som ligger till grund för beräkningen är: Ö/(Ö+F), där Ö = 

antal  överensstämmelser  och  F  =  antal  icke  överensstämmelser.  För  deltest  4  beräknades 

interbedömarreliabiliteten  till  92,4  procent.  I  deltest  6  blev  resultatet  för 

interbedömarreliabiliteten 93,6 procent. 

Statistik
Statistikprogrammet  Statistical  Package  for  the  Social  Sciences®  (SPSS)  användes  för  att 

undersöka reliabiliteten inom varje  deltest.  Vidare beräknades huruvida signifikant  korrelation 

förelåg  mellan  deltesten  i  ITAP  och  övrig  testning  (språk  och  arbetsminne).  Reliabiliteten 

beräknades  med  Cronbach’s  alpha  och  korrelationen  med  Spearman  korrelation.  För  att 

undersöka om signifikanta skillnader förelåg mellan varje deltagares resultat i ITAP beräknades 

även Wilcoxon signed rank test.  

Resultat
Samtliga  deltagare  i  studien  (n=16)  bedöms  ha  typisk  språkutveckling  utifrån  en  formell 

bedömning. Förmågorna som testades var impressiv språkförståelse (SIT), expressiv grammatisk 

förmåga  (Lumat),  expressiv  fonologisk  förmåga  (korta  versionen  av  Fonemtestet)  och  olika 
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aspekter av arbetsminnet (matrismönster, nonordsrepetition och serial recall av nonord). Ingen 

deltagare spelar något instrument och/eller sjunger i kör. 

Icke-språkligt Test Av Prosodi (ITAP)
Nedan följer en presentation av resultatet av samtliga deltest i ITAP. Vidare presenteras varje 

nivå  inom deltesten separat för att  belysa variationen av svårighetsgrad. I  produktionsdelarna 

(deltest 4 och 6) är det totalt 15 deltagare som medverkar, i övriga deltest medverkar 16 deltagare. 

Diskriminationsförmåga av lika eller olika melodi - Deltest 1

Den maximala poängen i deltest 1 är 8 poäng. Deltagarnas svar resulterar i en spridning på 2 till 7 

poäng (medelvärde 4,56; standardavvikelse 1,50). I Tabell 7 presenteras en fördelning över alla 

deltagares resultat. Ett rätlinjigt samband mellan ökande svårighetsgrad och antal rätt föreligger 

inte, dock kan en antydan till en sådan trend noteras. 

I tabellen framgår att fler deltagare har bättre diskriminationsförmåga av lika eller olika melodi, 

och därmed två rätt,  då uppgiften innehåller  två toner än då uppgiften innehåller  fem toner. 

Reliabiliteten inom deltestet beräknas med Cronbach’s alpha och visar en reliabilitet på 74,5. 

Diskriminationsförmåga av högre eller lägre ton - Deltest 2

I deltest 2 är den maximala poängen 8. Deltagarnas svar resulterar i en spridning på 1 till 7 poäng 

(medelvärde 4,19; standardavvikelse 2,11). Tonstegsintervallen i deltest 2 är ojämnt fördelade och 

därmed presenteras en fördelning över samtliga deltagares resultat i procent, se Tabell 8. 
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Tabell 7
Antal deltagares resultat i deltest 1 (n=16)

1.1 - 1.2 1.3 – 1.4 1.5 - 1.6 1.7 - 1.8
2 toner 3 toner 4 toner 5 toner

2 rätt 8 11 4 2
1 rätt 6 4 7 6
0 rätt 2 1 5 8

Tabell 8

2.3, 2.8 2.4, 2.6, 2.7 2.1, 2.2 2.5
0,5 tonsteg 1,5 tonsteg 2 tonsteg 3,5 tonsteg

  100 % rätt 1 5 7 11
<100 % rätt 15 11 9 5

Antal deltagare som svarade 100 % respektive <100 % rätt i deltest 2 (n=16)



I tabellen framgår att ett rätlinjigt samband mellan antal tonsteg och diskriminationsförmåga av 

högre eller lägre ton föreligger. Vid 3,5 tonstegs skillnad mellan tonerna är det fler antal deltagare 

som svarar 100 procent rätt än vid till exempel 0,5 tonstegs skillnad. Reliabiliteten inom deltestet 

enligt Cronbach’s alpha är 76,3. 

Diskriminationsförmåga av stigande eller sjunkande tonförlopp - Deltest 3

Den totala  poängen för deltest  3 är  8 poäng.  Spridningen för detta  deltest  är  4 till  7 poäng 

(medelvärde 5,19; standardavvikelse 1,11). I Tabell 9 redovisas resultatet för samtliga deltagare. 

Som  framgår  av  tabellen  har  fler  deltagare  bättre  diskriminationsförmåga  av  stigande  eller 

sjunkande  tonförlopp  avseende  tonhöjd  då  uppgiften  innehåller  fem  toner  än  då  uppgiften 

innehåller  två  toner.  Dock  framgår  även  att  ett  stort  antal  deltagare  har  god 

diskriminationsförmåga och således två rätt vid uppgifterna med tre toner. Reliabiliteten för detta 

deltest beräknades med Cronbach’s alpha till 92,2. 

Förmåga att återge givna toner - Deltest 4

Maximala poängen för föreliggande deltest är 8 poäng. Spridningen resulterar i 0 till  7 poäng 

(medelvärde 1,73;  standardavvikelse 2,05).  Resultatet av samtliga deltagares förmåga att återge 

givna toner presenteras i Tabell 10. 
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Tabell 9
Antal deltagares resultat i deltest 3 (n=16)

3.1 - 3.2 3.3 - 3.4 3.5 - 3.6 3.7 - 3.8
2 toner 3 toner 4 toner 5 toner

2 rätt 2 12 3 10
1 rätt 14 4 6 5
0 rätt 0 0 7 1

Tabell 10
Antal deltagares resultat i deltest 4 (n=15)

4.1 – 4.2 4.3 – 4.4 4.5 - 4.6 4.7 - 4.8 4.9 - 4.10
1 ton 2 toner 3 toner 4 toner 5 toner

2 rätt 1 2 1 0 0
1 rätt 4 7 3 5 1
0 rätt 10 6 11 10 14



I tabellen tydliggörs att flest antal deltagare har bäst förmåga att återge givna toner i de uppgifter 

som innehåller  två toner.  Deltagarnas resultat  varierar  dock väsentligt.  Den stora variationen 

orsakar en relativt låg reliabilitet inom deltestet (63,2 enligt Cronbach’s alpha). 

Diskriminationsförmåga av lika eller olika rytmer - Deltest 5

Den maximala poängen i detta deltest är 12 poäng. Spridningen för studiens deltagare är 5 till 12 

poäng  (medelvärde  8,44;  standardavvikelse  2,10).  Resultatet  av  antal  deltagares 

diskriminationsförmåga av lika eller olika rytmer presenteras i Tabell 11. 

Där uppgiften enbart innehåller två slag har fler deltagare bättre diskriminationsförmåga av lika 

eller  olika  rytmer  än  vid  de  uppgifter  som  innehåller  sju  slag,  vilket  framgår  av  tabellen. 

Reliabiliteten  för  detta  deltest  är  enligt  Cronbach’s  alpha  61,6  vilket  antyder  en  relativt  låg 

reliabilitet. 

Förmåga att återge givna rytmer -   Deltest 6  

Maximal poäng i detta deltest är 12 poäng. Deltagarnas spridning är 5 till 11 poäng (medelvärde 

8,13; standardavvikelse 1,85). I Tabell 12 presenteras antal deltagares resultatfördelning i deltest 6. 

Som framgår av Tabell 12 har deltagarna bäst förmåga att återge givna rytmer, och således flest 

antal  rätt,  där  uppgifterna  innehåller  få  slag.  Enligt  Cronbach’s  alpha  är  reliabiliteten  för 

föreliggande deltest 91,5. 
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Tabell 11
Antal deltagares resultat i deltest 5 (n=16)

5.1 - 5.2 5.3 - 5.4 5.5 - 5.6 5.7 - 5.8 5.9 - 5.10 5.11 - 5.12
2 slag 3 slag 4 slag 5 slag 6 slag 7 slag

2 rätt 13 12 10 6 6 7
1 rätt 3 3 6 6 5 4
0 rätt 0 1 8 4 5 5

Tabell 12
Antal deltagares resultat i deltest 6 (n=15)

6.1 – 6.2 6.3 - 6.4 6.5 - 6.6 6.7 - 6.8 6.9 - 6.10 6.11 - 6.12
2 slag 3 slag 4 slag 5 slag 6 slag 7 slag

2 rätt 13 13 7 5 7 0
1 rätt 2 2 7 7 6 4
0 rätt 0 0 1 3 2 11



Övergripande resultat

Sammanställning  av  samtliga  perceptionsuppgifter  respektive  produktionsuppgifter  tillhörande 

både intonations- och rytmdelen presenteras i Figur 2. 

Figur 2.  Respektive deltagares totala poäng för perception (deltest 1-3 och 5) och produktion 

(deltest 4 och 6) angivet i procent (n=16). Deltagarna presenteras i kronologisk åldersordning.

Som  framgår  av  Figur  2  har  nästintill  alla  deltagare  betydligt  bättre  resultat  i  procent  på 

perceptionsuppgifterna än på produktionsuppgifterna. Deltagaren med kod 2 medverkade inte i 

produktionsuppgifterna och har därmed inget resultat. Skillnaden mellan deltagarnas procentuella 

resultat i perceptionsuppgifterna och produktionsuppgifterna är signifikant (neg. ranks (14)=8.32, 

pos.  ranks  (1)=  3.50,  p=.001).  Hos  fyra  deltagare  (kod  1,  8,  11,  13)  är  skillnaden  mellan 

perception  och  produktion  påfallande  liten  i  jämförelse  med  de  övriga  deltagarna. 

Anmärkningsvärt  är  även  att  dessa  fyra  deltagare  är  de  som har  bäst  resultat  i  procent  på 

produktionsuppgifterna.

Enligt Spearman korrelationsberäkning framkom att två deltest korrelerar signifikant med viss 

övrig testning. Diskriminationsförmåga av lika eller olika melodi, deltest 1, korrelerar signifikant 

med fonologiskt arbetsminne, nonordsreptition, (r  = .73,  p  <.001). Diskriminationsförmåga av 

högre eller lägre ton, deltest 2, har signifikant korrelation med expressiv grammatisk förmåga, 

Lumat, (r = .49, p < .049). 
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Diskussion
Syftet  med  föreliggande  studie  var  att  konstruera  ett  prosodiskt  icke-språkligt  test  avseende 

intonation och rytm. Grunden till  studien är att tidigare forskning påvisat ett samband mellan 

musikalisk och prosodisk förmåga (Thompson et al., 2003, 2004; Martinez-Castilla, 2008). Barn 

med språkstörning har ofta även prosodiska svårigheter (Samuelsson et al., 2003) och Jentschke 

med medarbetare  (2008)  belyser  behovet  av att  ta  hänsyn  till  detta  i  logopedisk  behandling. 

Vidare framhäver författarna att en anpassning av mera musikaliska övningar vore att föredra 

(Jentschke et al., 2008). 

Utifrån deltesten i ITAP har olika diskriminationsförmågor och produktionsförmågor prövats. 

Direkta  kopplingar  mellan  deltesten  och  olika  prosodiska  förmågor  kan  inte  göras  utifrån 

föreliggande studie, men det är inte heller studiens syfte. Studien kan dock ange riktlinjer för de 

olika  diskriminationsförmågorna  och  produktionsförmågorna  hos  barn  med  typisk 

språkutveckling utifrån ITAP. För närvarande är ITAP väldigt musikrelaterat och det är inte, som 

tidigare  nämnts,  möjligt  att  dra  några  direkta  kopplingar  till  prosodiska  förmågor.  Dock  är 

intonation  och  rytm  viktigt  för  såväl  musikalisk  som  prosodisk  förmåga  vilket  ger  en  bra 

förutsättning för fortsatt forskning angående eventuella samband. Resultaten i ITAP bör tolkas 

med hänsyn till det relativt låga antalet deltagare (n = 16) och inga generella slutsatser kan dras. 

Vid utformning av ITAP togs speciell hänsyn till det svenska språkets prosodi. Svenska är ett så 

kallat  tonspråk  och  intonationsaspekten  är  därmed  extra  betydelsefull.  Vid  produktion  av 

ordaccenter är grundtonsförlopp och timing av fall i den betonade stavelsen utmärkande (Bruce, 

1998).  ITAP  utformades  med  syfte  att  undersöka  hur  barn  uppfattar  och  kan  producera 

intonation och rytm. Utifrån den forskning som påvisat ett samband mellan prosodi och musik 

kan det vara rimligt att anta att de förmågor som icke-språkligt testats i ITAP har samband med 

prosodisk perception och produktion.

Resultatet  visar  att  deltagarna  procentuellt  presterar  bättre  på  perceptionsuppgifterna  än  på 

produktionsuppgifterna (se Figur 2). Detta resultat kan tyda på att perception föregår produktion, 

vilket även belyses i litteraturen om den prosodiska utvecklingen (Crystal, 1979). Samma tendens 

tydliggörs  i  en  studie  av  Fandén,  McTaggart  och  Hellstadius  (2008)  där  barn  med 

cochleaimplantat har samma nivå som åldersmatchade kontroller vad gäller perception men inte 

produktion vid prosodisk testning. Resultaten antyder därmed att ITAP är utformat i enlighet 
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med  prosodisk  utveckling  där  perception  föregår  produktion.  I  Figur  2  tydliggörs  att  fyra 

deltagare har en väldigt jämn fördelning mellan perceptions- och produktionsuppgifterna. Dessa 

deltagare  är  även de  som har  högst  procentuell  poäng på  produktionsuppgifterna.  Resultatet 

skulle eventuellt kunna innebära att dessa deltagare har kommit längre i sin prosodiska utveckling 

än de övriga deltagarna eftersom de utvecklats mer än övriga deltagare vad gäller produktion. Det 

skulle även kunna påvisa att de fyra deltagarna är mer musikaliska än övriga deltagare. Detta är 

enbart spekulationer, men utifrån resultatens antydan vore det intressant att vidare undersöka hur 

resultatet i ITAP kan relateras till specifik prosodisk och musikalisk förmåga. 

Sahlén,  Reuterskiöld-Wagner,  Nettelbladt  och  Radeborg  (1999)  fann  i  en  undersökning  av 

auditivt  minne hos barn med språkstörning att betoningsmönstret i  nonord är kritiskt för att 

uppfatta  prosodiska  kontraster  i  ordet.  Betonade  ord  innehåller  ofta  stora  variationer  i 

grundtonsfrekvensen  som  är  betydelsefullt  för  intonationsmönstret  (Lindblad,  1995).  I 

föreliggande studie korrelerar diskriminationsförmåga av lika eller olika melodi signifikant med 

nonordsrepetition. Deltest 1, där denna diskriminationsförmåga prövas, avser att icke-språkligt 

innefatta  prövning  av  intonationsaspekter  i  språket.  Resultatet  i  föreliggande  studie  antyder 

därmed att även uppfattning av intonationsmönster kan ha betydelse för att uppfatta prosodiska 

mönster i nonord. 

Deltest  2 avser att  icke-språkligt  pröva  intonationsaspekter  genom diskriminationsförmåga av 

högre eller lägre ton. Denna förmåga korrelerar i föreliggande studie signifikant med expressiv 

grammatisk  förmåga  (Lumat).  Som  tidigare  nämnts  kan  inga  generella  slutsatser  dras,  men 

möjligtvis kan detta samband uttrycka betydelsen av prosodisk information för tillägnandet av 

syntaktiska regler i språket (Sabisch et al., 2009; Samuelsson, 2004). 

Antalet toner och slag i ITAP har anpassats efter minnesforskning för att minimera risken för 

överbelastat arbetsminne (Koelsch et al., 2008).  I Tabell 7 framgår att resultatet av deltagarnas 

diskriminationsförmåga av lika  eller  olika  melodi  troligtvis  till  stor  del  påverkas  av deltestets 

svårighetsgrad  avseende  antal  toner.  Detta  kan  eventuellt  tyda  på  att  arbetsminnet  blir  mer 

belastat  i  de  uppgifter  som  innehåller  fem  toner.  I  resultatet  av  deltest  5  där  deltagarnas 

diskriminationsförmåga  av  lika  eller  olika  rytmer  prövas  kan  också  en  ökad  svårighetsgrad 

urskiljas då antal slag i rytmen ökas. Resultatet av arbetsminnestestningen serial recall kan också 

antyda liknande tendenser. Serial recall innebär att repetera serier av två till fem stycken enstaviga 
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nonord.  Deltagarna  uppvisade  även  här  störst  svårigheter  då  fler  ord  efterfrågades  och 

arbetsminnet troligtvis blev mer belastat. Svårighetsgraden tycks dock inte enbart vara beroende 

av antalet toner i uppgiften utan även av hur stora tonsteg som föreligger mellan tonerna. Detta 

är  tydligt  i  deltest  3  där  tonstegsskillnaden  troligtvis  har  större  inverkan  på 

diskriminationsförmågan  av  stigande  eller  sjunkande  tonförlopp  avseende  tonhöjd än  antalet 

toner (se Tabell 9). Uppgiften är att avgöra om tonerna i melodin blir högre eller lägre. Detta 

innebär  att  uppgiften  troligtvis  blir  lättare  vid  fem  toner  snarare  än  vid  två  toner,  då 

tonstegsintervallet i de flesta fall blir större när antalet toner ökar. Som framgår av Tabell 9 får 

dock deltagarna låga resultat  inom deltest  3 i  uppgifterna med fyra toner.  Detta låga resultat 

antyder att svårighetsgraden påverkas av flera variabler. Vid vidare analys av tonstegsskillnaderna 

framgår att det föreligger 1,5 tonstegs skillnad i både uppgift 3.4, som innehåller tre toner, och 

3.6, som innehåller 4 toner. Tonstegsskillnaden blir därmed mindre framträdande i uppgiften med 

fyra toner, vilket stödjer antagandet om att det är flera variabler som påverkar svårighetsgraden. 

Deltagarna i föreliggande studie har lättare att identifiera om melodierna är lika eller olika om de 

innehåller få toner, men svårare att avgöra huruvida en melodi går upp eller ner i tonhöjd om den 

innehåller  få  toner.  Detta  stämmer  väl  överens  med  tidigare  forskning  om  belastning  av 

arbetsminnet.  Resultaten  ger  också  stöd  åt  idén  om  att  det  föreligger  någon  form  av 

komplementärt förhållande mellan lagrings- och bearbetningskapacitet i arbetsminnet (Daneman 

& Carpenter, 1980). Uppgifter som kräver lagring påverkas negativt av antalet enheter som ska 

lagras,  medan  uppgifter  som inte  ställer  krav  på  lagringskapaciteten  ger  större  möjlighet  till 

bearbetning. 

All  testning  genomfördes  på  deltagarnas  respektive  förskola/skola  i  ett  enskilt  rum.  En helt 

bullerfri miljö kunde dock inte åstadkommas, vilket kan ha påverkat testresultatet. En faktor som 

också kan ha påverkat  deltagarnas koncentration  under testningen är  den totala  testtiden för 

språklig testning, arbetsminnestestning och ITAP. För att undvika att samma test kom sist vid 

alla testomgångar och därmed riskera låga resultat på grund av detta roterades ordningsföljden på 

de språkliga testen. Dessutom inleddes samtliga testomgångar med ITAP för att minimera risken 

att resultatet påverkas negativt av låg koncentration. Formell försäkran av att deltagarna inte hade 

någon  hörselnedsättning  saknas,  men  normal  hörsel  angavs  i  informationstexterna  som 

inklusionskriterium och inget av barnen hade någon för testledarna uppenbar hörselnedsättning. 

Dessutom avstämde testledarna kontinuerligt att ljuden var på en hörbar nivå. 
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Forskning har påvisat att varje individs ljudpreferenser redan under det första levnadsåret ställs in 

efter  den kultur  som individen  lever  i  (Hannon & Trainor,  2007).  Vid utformning av ITAP 

undveks  därför  typiska  västerländska  tonintervall  för  att  ge  alla  deltagare,  oavsett  musikalisk 

erfarenhet, samma förutsättningar och därmed höja testets validitet. I föreliggande studie finns 

ingenting  som  tyder  på  att  musikalisk  erfarenhet  skulle  påverka  resultaten  på  ITAP,  varför 

tonförloppens utformning kan anses väl avvägda. 

Vid utformning av presentationen för uppgifterna i ITAP bedömdes enbart en uppspelning av 

varje uppgift bidra till  ökad validitet då testningsförhållandet mellan varje deltagare blev exakt 

lika. Om varje uppgift hade presenterats två gånger hade testningen tagit betydligt längre tid och 

därmed hade risken för negativ påverkan på koncentrationen ökat. I deltest 1 och 5 presenterades 

två melodier i varje uppgift och benämndes som den blåa och den röda melodin. Efter vidare 

analys och prövning av testet har uppsatsförfattarna kommit fram till att det vore en fördel att 

använda  beteckningen  blå  och  röd  även  i  deltest  2,  som  innehåller  två  alternativ,  för  att 

beskrivningen av deltestet skulle bli mer konkret och lättförståeligt. I deltest 4, där deltagarna på 

egen  hand  ska  producera  givna  toner,  anpassades  tonerna  i  testet  till  omfånget  som barn  i 

åldergruppen  har.  Trots  denna  anpassning  föreföll  deltagarna  ha  svårigheter  att  genomföra 

deltestet. Förklaringen till dessa svårigheter är troligen inte de frekvenser som presenterades utan 

snarare svårigheten att på egen hand producera givna toner. För att justera svårighetsgraden i 

ITAP vore det bra att byta ut sinustonerna till exempelvis inspelade vokaltoner, då vokaltoner 

låter mer som de toner som efterfrågas hos deltagaren. Det vore även en fördel att använda mer 

typiskt västerländska toner i deltest 4 för att justera svårighetsgraden. 

En fördel i rättningen av ITAP är att deltagarnas svar på perceptionsuppgifterna (deltest 1-3 och 

5)  registreras och poängsätts automatiskt  i  ett  Exceldokument knutet  till  respektive deltagare. 

Denna  funktion  underlättar  sammanställningen  av  testresultatet  och  höjer  tillförlitligheten  av 

rättningen. En annan fördel med rättningssystemet är att svarstiden registreras. Någon analys av 

denna aspekt har dock inte genomförts i föreliggande studie. Vid poängssättning av ITAP har 

varje poänggivande uppgift resulterat i  1 poäng för varje rätt svar oavsett svårighetsgrad. Vid 

eventuell revidering av ITAP vore dock en anpassning av poängsättningen utifrån svårighetsgrad 

att föredra. Hög interbedömarreliabilitet beräknades mellan testledarnas perceptuella rättning av 

deltest 4 och 6 vilket därmed antyder att riktlinjerna för rättningen är väl utformade. Det faktum 
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att  rättningen  genomförs  i  efterhand  utifrån  de  inspelade  svaren  ökar  även  säkerheten  i 

rättningen. Dock ger alltid perceptuell bedömning utrymme för felmarginaler. 

Vid analys av spridningen för respektive deltest tydliggörs en relativt bra fördelning av denna 

spridning. Det är troligt att deltagarna i studien är ett urval som är representativt för en större 

grupp och att spridningen inom varje deltest visar på att testets svårighetsgrad befinner sig på en 

bra nivå liksom att vissa uppgifter är på en något högre nivå än andra uppgifter. På deltest 4 får 

dock enbart två deltagare mer än 2 poäng, denna golveffekt antyder att nivån på deltestet är för 

högt. Redan vid pilotstudien uppmärksammades golveffekten på deltest 4 och uppsatsförfattarna 

reviderade deltestet. Dock var det även svårt för deltagarna i huvudtestningen, vilket troligtvis 

bidrog till  den relativt  låga reliabiliteten (63,2).  Deltest  4 är  dock det enda deltestet som har 

golveffekt, inom de övriga deltesten föreligger en bra spridning. Inom deltest 1-3 och deltest 6 är 

reliabiliteten hög (74,5-92,2), medan reliabiliteten inom deltest 4-5 är något lägre (61,6-63,2). En 

möjlig förklaring till den förhållandevis låga reliabiliteten inom deltest 5 är att det är en kraftig 

spridning inom deltestet (5-12 poäng, standardavvikelse 2,10). Det är dessutom möjligt att få fler 

poäng i deltest 5 än i deltest 1-4, vilket i sig möjliggör en större spridning. I deltest 6 är det också 

möjligt att få 12 poäng, men här är reliabiliteten 91,5, detta trots en spridning på 5-11 poäng. 

Dock är standardavvikelsen mindre (1,85), vilket kan vara förklaringen till att reliabiliteten blev 

högre i deltest 6 än i deltest 5. 

Slutsatser
Det  övergripande  syftet  med  studien  var  att  konstruera  ett  test  för  prosodisk  icke-språklig 

förmåga och att pröva testet på barn med typisk språkutveckling. Utifrån föreliggande studies 

resultat  förefaller  utformningen  av  ITAP  vara  på  en  representativ  nivå  då  inga  tak-  eller 

golveffekter, med undantag för deltest 4, föreligger. Dessutom är ITAP praktiskt genomförbart 

och designen är fördelaktig. Vidare tyckte barnen att testet var roligt att genomföra. 

Utifrån  resultatet  förefaller  ITAP antyda  ett  samband  mellan  intonation  och  uppfattning  av 

prosodiska  mönster  i  nonord.  Resultatet  i  ITAP kan  vidare  påvisa  betydelsen  av  prosodisk 

information för tillägnandet av syntaktiska regler i språket. 

Framtida studier
I föreliggande studie har ett test avseende prosodisk icke-språklig förmåga hos barn med typisk 

språkutveckling konstruerats.  Det vore intressant att  fortsätta att  arbeta med och att utveckla 
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testet  ur  olika  aspekter.  Inledningsvis  vore  det  bra  att  göra  en  studie  där  revidering  och 

åldersanpassning av testet genomförs. Ytterligare en värdefull studie vore att undersöka huruvida 

ITAP  korrelerar  med  undersökningsmaterial  för  produktion  av  prosodiska  kontraster 

(Samuelsson et  al.,  2003).  Vidare  vore  det  intressant  att  undersöka huruvida  ITAP kan vara 

användbart vid utredning av prosodiska svårigheter hos vuxna personer med hjärnskada.

Efter  en  revidering  av  testet  vore  det  även  mycket  givande  att  pröva  ITAP  på  barn  med 

språkstörning för att undersöka om det framkommer samband mellan förmågorna som testas i 

ITAP och språklig  prosodisk förmåga.  Om samband föreligger vore det  av stort  intresse att 

undersöka om ITAP är användbart för kliniskt bruk i syfte att ringa in prosodiska svårigheter och 

därefter anpassa behandling. Dock ligger denna möjliga implementering långt fram i tiden. För att 

få referensramar och data att jämföra med vid testning i framtiden vore det även av intresse att 

normera testet.
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BILAGA 1

        Linköping 2009-XX-XX
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informationsbrev till förskola

Hej!

Vi  är två  studenter  som  läser  vår  sista  termin  på  logopedprogrammet  vid  Linköpings  universitet. 
Logopeder arbetar med bedömning och behandling av röst-, tal-, språk- och sväljsvårigheter. Vi kommer 
denna termin att skriva en magisteruppsats och det är med anledning av detta som vi har tagit kontakt 
med Er förskola. Vi kommer att utföra en studie som är en del av ett större forskningsprojekt. I vår studie 
kommer vi att utforma ett test som prövar förmågan att uppfatta och producera prosodi. Prosodi är en 
viktig del av språket och kan beskrivas som språkets rytm, melodi och betoning. Barn med språkstörning 
har ofta svårigheter med denna språkliga del, därför behövs ett bedömningsmaterial för att kunna bedöma 
och  anpassa  behandling  för  barn  med  dessa  svårigheter.  Innan  materialet  kan  prövas  på  barn  med 
språkstörning vill vi först få en uppfattning om vad barn med typisk språkutveckling förväntas klara av. 
Syftet  med vår  uppsats  är  därmed att  få  kunskap om vad femåriga  barn med typisk  språkutveckling 
presterar på vårt test och även se om testet har en bra nivå. 

Testningen kommer att ske individuellt med barnen och beräknas ta cirka en timme per barn. Barnet får 
uppgifter utifrån ett datoriserat test där ljudmaterialet spelas upp i hörlurar med en behaglig ljudvolym. 
Uppgifterna innebär att barnet utifrån ljudfiler ska avgöra huruvida rytmer, betoningar och melodier är lika 
eller  olika.  Uppgifterna  besvaras  genom  knapptryckning.  Vissa  uppgifter  kommer  även  att  beröra 
produktion,  barnet  får  då  återge  utvalda  rytmer,  betoningar  och  melodier.  För  att  formellt  bedöma 
barnens språkliga nivå kommer vi dessutom genomföra tre olika test som berör olika språkliga nivåer. 
Testen går ut på att peka på och/eller benämna bilder. Resultatet kommer att behandlas konfidentiellt och 
anonymitet garanteras, endast information om ålder och kön kommer att framgå i uppsatsen. Resultatet 
redovisas alltså på gruppnivå i vår uppsats. Gruppresultatet och rådatan kan även komma att användas 
inom ramen för framtida forskning. Vid intresse får Ni självklart ta del av uppsatsen som beräknas vara 
tillgänglig i augusti 2009. 

Vi önskar nu Er hjälp att välja ut barn som kan vara lämpliga att delta i vår studie. Barnen bör vara 4:6-5:6 
år, ha en typisk språkutveckling, normal hörsel och enspråkig bakgrund. Barnen bör inte vara exceptionellt 
duktiga eller svaga, de bör ha en för åldern typisk utveckling för att ge en rättvis bild. För att kunna 
genomföra testningen behöver vi tillgång till ett enskilt, någorlunda tyst rum. Om Ni väljer att medverka i 
studien kan Ni när som helst under studiens gång avbryta deltagandet.    

Om Ni väljer att delta i studien behöver vi ett medgivande från de aktuella barnens föräldrar. Vi bifogar 
här  ett  informationsbrev och samtyckesblankett  till  Er  som Ni kan lämna till  föräldrarna.  Inom kort 
kommer vi att kontakta Er per telefon för att besvara eventuella frågor och diskutera Ert deltagande i 
studien.   

Med vänliga hälsningar 

Lisa Frisell Cecilia Olsson 
e-mail: xxx e-mail: xxx

Handledare Handledare 
Christina Samuelsson Mathias Hällgren
Lektor i logopedi Lektor i teknisk audiologi 
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    Linköping 2009-XX-XX
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informationsbrev till målsman, förskola 

Hej!
 
Vi  är två  studenter  som  läser  vår  sista  termin  på  logopedprogrammet  vid  Linköpings  universitet. 
Logopeder arbetar med bedömning och behandling av röst-, tal-, språk- och sväljsvårigheter. Vi kommer 
denna termin att skriva en magisteruppsats och det är med anledning av detta som vi har tagit kontakt 
med Er. Vi kommer att utföra en studie som är en del av ett större forskningsprojekt. I vår studie kommer 
vi att utforma ett test som prövar förmågan att uppfatta och producera prosodi. Prosodi är en viktig del av 
språket  och  kan  beskrivas  som  språkets  rytm,  melodi  och  betoning.  Barn  med  språkstörning  har 
ofta svårigheter med denna språkliga del, därför behövs ett bedömningsmaterial för att kunna bedöma och 
anpassa  behandling  för  barn  med  dessa  svårigheter.  Innan  materialet  kan  prövas  på  barn  med 
språkstörning vill vi först få en uppfattning om vad barn med typisk språkutveckling förväntas klara av. 
Syftet  med vår  uppsats  är  därmed att  få  kunskap om vad femåriga  barn med typisk  språkutveckling 
presterar på vårt test och även se om testet har en bra nivå. 

Testningen kommer att ske individuellt med barnen och beräknas ta cirka en timme per barn. Barnet får 
uppgifter utifrån ett datoriserat test där ljudmaterialet spelas upp i hörlurar med en behaglig ljudvolym. 
Uppgifterna innebär att barnet utifrån ljudfiler ska avgöra huruvida rytmer, betoningar och melodier är lika 
eller  olika,  uppgifterna  besvaras  genom  knapptryckning.  Vissa  uppgifter  kommer  även  att  beröra 
produktion, barnet får då återge utvalda rytmer, betoningar och melodier. För att formellt bedöma barnets 
språkliga nivå kommer vi dessutom genomföra tre olika test som berör olika språkliga områden. Testen 
går  ut  på  att  peka  på  och/eller  benämna  bilder.  Resultatet  kommer  att  behandlas  konfidentiellt  och 
anonymitet garanteras, endast information om ålder och kön kommer att framgå i uppsatsen. Resultatet 
redovisas alltså på gruppnivå i vår uppsats. Gruppresultatet och rådatan kan även komma att användas 
inom ramen för framtida forskning. Vid intresse får Ni självklart ta del av uppsatsen som beräknas vara 
tillgänglig i augusti 2009.

För att Ert barn ska kunna delta i studien krävs att barnet är 4:6-5:6 år, har en typisk språkutveckling, 
normal hörsel och enspråkig bakgrund. Om Ni väljer att Ert barn ska medverka i studien kan Ni eller Ert 
barn när som helst under studiens gång avbryta deltagandet.    

Vid eventuella frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar 

Lisa Frisell Cecilia Olsson  
e-mail: xxx e-mail: xxx

Handledare Handledare
Christina Samuelsson Mathias Hällgren
Lektor i logopedi Lektor i teknisk audiologi 



 
BILAGA 3

Samtycke till deltagande i studie om prosodisk förmåga

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att mitt barn deltar i denna studie. Jag är 
medveten om att jag när som helst kan avbryta mitt barns deltagande i studien. 

Barnets namn: _____________________________________

Målsmans underskrift: _____________________________________

Namnförtydligande: _____________________________________

Ort och datum: _____________________________________

Lämna tillbaks detta papper till förskolan och behåll den första sidan med information om studien.
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Informationsbrev till skola

Hej!
 
Vi  är två  studenter  som  läser  vår  sista  termin  på  logopedprogrammet  vid  Linköpings  universitet. 
Logopeder arbetar med bedömning och behandling av röst-, tal-, språk- och sväljsvårigheter. Vi kommer 
denna termin att skriva en magisteruppsats och det är med anledning av detta som vi har tagit kontakt 
med Er skola. Vi kommer att utföra en studie som är en del av ett större forskningsprojekt. I vår studie 
kommer vi att utforma ett test som prövar förmågan att uppfatta och producera prosodi. Prosodi är en 
viktig del av språket och kan beskrivas som språkets rytm, melodi och betoning. Barn med språkstörning 
har ofta svårigheter med denna språkliga del, därför behövs ett bedömningsmaterial för att kunna bedöma 
och  anpassa  behandling  för  barn  med  dessa  svårigheter.  Innan  materialet  kan  prövas  på  barn  med 
språkstörning vill vi först få en uppfattning om vad barn med typisk språkutveckling förväntas klara av. 
Syftet med vår uppsats är därmed att få kunskap om vad barn med typisk språkutveckling presterar på vårt 
test och även se om testet har en bra nivå. 

Testningen kommer att ske individuellt med barnen och beräknas ta drygt en timme per barn. Barnet får 
uppgifter utifrån ett datoriserat test där ljudmaterialet spelas upp i hörlurar med en behaglig ljudvolym. 
Uppgifterna innebär att barnet utifrån ljudfiler ska avgöra huruvida rytmer och melodier är lika eller olika. 
Uppgifterna besvaras genom knapptryckning. Vissa uppgifter kommer även att beröra produktion, barnet 
får då återge utvalda rytmer och melodier. För att formellt bedöma barnens språkliga nivå kommer vi 
dessutom genomföra olika test som berör olika språkliga nivåer. Testen går ut på att peka på och/eller 
benämna  bilder  samt  återge  ord.  Resultatet  kommer  att  behandlas  konfidentiellt  och  anonymitet 
garanteras, endast information om ålder och kön kommer att framgå i uppsatsen. Resultatet redovisas 
alltså på gruppnivå i vår uppsats. Gruppresultatet och rådatan kan även komma att användas inom ramen 
för framtida forskning. Vid intresse får Ni självklart ta del av uppsatsen som beräknas vara tillgänglig i 
augusti 2009. 

Vi önskar nu Er hjälp att välja ut barn som kan vara lämpliga att delta i vår studie. Barnen ska vara 4:6-7:3 
år, ha en typisk språkutveckling, normal hörsel och enspråkig bakgrund. Barnen bör inte vara exceptionellt 
duktiga eller svaga, de bör ha en för åldern typisk utveckling för att ge en rättvis bild. För att kunna 
genomföra  testningen  behöver  vi  tillgång  till  två  enskilda,  någorlunda  tysta  rum.  Om  Ni  väljer  att 
medverka i studien kan Ni när som helst under studiens gång avbryta deltagandet.    

Om Ni väljer att delta i studien behöver vi ett medgivande från de aktuella barnens föräldrar. Vi bifogar 
här  ett  informationsbrev och samtyckesblankett  till  Er  som Ni kan lämna till  föräldrarna.  Inom kort 
kommer vi att kontakta Er per telefon för att besvara eventuella frågor och diskutera Ert deltagande i 
studien.   

Med vänliga hälsningar 

Lisa Frisell Cecilia Olsson  
e-mail: xxx e-mail: xxx

Handledare Handledare 
Christina Samuelsson Mathias Hällgren
Lektor i logopedi Lektor i teknisk audiologi 



BILAGA 5

    Linköping 2009-XX-XX
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informationsbrev till målsman, skola

Hej!
 
Vi  är två  studenter  som  läser  vår  sista  termin  på  logopedprogrammet  vid  Linköpings  universitet. 
Logopeder arbetar med bedömning och behandling av röst-, tal-, språk- och sväljsvårigheter. Vi kommer 
denna termin att skriva en magisteruppsats och det är med anledning av detta som vi har tagit kontakt 
med Er. Vi kommer att utföra en studie som är en del av ett större forskningsprojekt. I vår studie kommer 
vi att utforma ett test som prövar förmågan att uppfatta och producera prosodi. Prosodi är en viktig del av 
språket  och  kan  beskrivas  som  språkets  rytm,  melodi  och  betoning.  Barn  med  språkstörning  har 
ofta svårigheter med denna språkliga del, därför behövs ett bedömningsmaterial för att kunna bedöma och 
anpassa  behandling  för  barn  med  dessa  svårigheter.  Innan  materialet  kan  prövas  på  barn  med 
språkstörning vill vi först få en uppfattning om vad barn med typisk språkutveckling förväntas klara av. 
Syftet med vår uppsats är därmed att få kunskap om vad barn med typisk språkutveckling presterar på vårt 
test och även se om testet har en bra nivå. 

Testningen kommer att ske individuellt med barnen och beräknas ta drygt en timme per barn. Barnet får 
uppgifter utifrån ett datoriserat test där ljudmaterialet spelas upp i hörlurar med en behaglig ljudvolym. 
Uppgifterna innebär att barnet utifrån ljudfiler ska avgöra huruvida rytmer och melodier är lika eller olika, 
uppgifterna besvaras genom knapptryckning. Vissa uppgifter kommer även att beröra produktion, barnet 
får då återge utvalda rytmer och melodier. För att formellt  bedöma barnets språkliga nivå kommer vi 
dessutom genomföra olika test som berör olika språkliga områden. Testen går ut på att peka på och/eller 
benämna  bilder  samt  återge  ord.  Resultatet  kommer  att  behandlas  konfidentiellt  och  anonymitet 
garanteras, endast information om ålder och kön kommer att framgå i uppsatsen. Resultatet redovisas 
alltså på gruppnivå i vår uppsats. Gruppresultatet och rådatan kan även komma att användas inom ramen 
för framtida forskning. Vid intresse får Ni självklart ta del av uppsatsen som beräknas vara tillgänglig i 
augusti 2009.

För att Ert barn ska kunna delta i studien krävs att barnet är 4:6-7:3 år, har en typisk språkutveckling, 
normal hörsel och enspråkig bakgrund. Om Ni väljer att Ert barn ska medverka i studien kan Ni eller Ert 
barn när som helst under studiens gång avbryta deltagandet.    

Vid eventuella frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar 

Lisa Frisell Cecilia Olsson  
e-mail: xxx e-mail: xxx

Handledare Handledare
Christina Samuelsson Mathias Hällgren
Lektor i logopedi Lektor i teknisk audiologi 

 


