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Production and Perception of Tonal Word Accents in Five-
Year-Old Children with Typical Language Development 

 Abstract 
The Swedish language contains contrasts of tonal word accents, realized by change in the F0 

contour. Contrasts of word accents require at least two syllables with stress on the first 

syllable of the word or a stressed syllable followed by a non-stressed.  

 

The purpose of the present study was to examine how five-year-old children living in 

Östergötland with typical language development produce and discriminate tonal word accents. 

In addition, it was investigated how these abilities affect each other and comparisons were 

made to a similar study on children living in Skåne. 

 

For elicitation of tonal word accents a set of pictures with contrastive tonal word accents was 

used. The children were recorded and their answers were evaluated by visual classification of 

their F0-curves. In a perceptual analysis of the children’s productions, 11 linguistically naive 

listeners evaluated 44 randomized words from the recordings. For the evaluation of the 

children’s perceptual ability a recording of the words was made. The words were presented 

randomly and the children were asked to point at the picture, which in their opinion, matched 

the word from the recording.  

  

The results show that the children have difficulties producing tonal word accents. The 

acoustic analysis for words with accent 1 agrees more with the model than words with accent 

2, while the naive listeners more easily perceived words with accent 2. In accordance with the 

naive listeners, the children also perceived words with accent 2 more easily. 



 

  

Sammanfattning 
Det svenska språket innehåller prosodiska drag som realiseras genom betoning eller 

tonhöjdsförändring av ord eller delar av ord. Ett sådant drag är ordaccenter, som kan utgöra 

lexikala kontraster. Utvecklingen av prosodi och ordaccenter startar tidigt, redan vid födseln 

och utvecklas sedan tillsammans med övrig språkutveckling. 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur femåriga östgötska barn med typisk 

språkutveckling producerar och diskriminerar ordaccentkontraster. Studien har även 

undersökt om dessa förmågor skiljer sig från varandra. Jämförelser har gjorts med en liknande 

studie på skånska femåringar. 

 

Barnens produktion testades med hjälp av fem ordpar med ordaccentkontraster, som spelades 

in och bedömdes genom okulär besiktning av F0-kurvor. Perceptuell bedömning av 

produktionen utfördes av 11 naiva lyssnare på 44 slumpvis utvalda ord. I undersökningen av 

barnens perceptuella förmåga att diskriminera mellan ordaccenterna fick de lyssna på en 

förinspelning av ordparen. Orden presenterades i slumpvis ordning och barnen pekade på den 

bild som bäst passade ihop med ordet de hörde. 

 

Studien visar att östgötska barn i likhet med skånska barn har svårt att i överensstämmelse 

med en vuxen modell producera ordaccenter. Jämförelse med modellen visar högre 

överensstämmelse med accent 1 än med accent 2, medan den naiva lyssnarbedömningen visar 

att accent 2 var lättare att uppfatta. Östgötska femåringar har även svårt att uppfatta 

ordaccenter. Studien visar dock att barnen har lättare att uppfatta ord med accentkontraster än 

att själva producera dem.  
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Inledning 
Det talade språket är sammansatt av vokaler och konsonanter, som i en tät ström bildar en 

ljudväv. De minsta beståndsdelarna i språket är fonemen, som sätts samman till stavelser och 

ord. Utöver dessa ingår även melodi, rytm och pauser, som gör talet varierat och dynamiskt. 

Utan denna variation skulle talet låta monotont och svårförståeligt. Melodi och rytm kan 

utöver nyanser även ge ord och fraser olika innebörd. Prosodi är ett samlingsbegrepp för de 

språkliga funktioner som ligger ovanpå de språkliga segmenten vokaler och konsonanter 

(Bruce, 1998; Lindblad, 1997). Utvecklingen av prosodi startar tidigt och följer sedan den 

övriga språkutvecklingen (Linell & Jennische, 1980). Studier har visat att barn redan vid 

födseln kan höra skillnad på prosodiska kontraster i språket (Soderstrom, Seidl, Kemler 

Nelson & Jusczyk, 2003) och att inlärning av ordaccenter sker i samband med ordinlärning 

(Bruce, 1998). 

 

Bakgrund 

Begreppet prosodi 

Prosodi kan översättas från grekiskan (pros = till och ōidē = sång), som sång till talet 

(Nettelbladt & Salameh, 2007). Den ingår för de flesta av oss som en naturlig del i talet, men 

är trots detta svår att definiera. Det märks oftast tydligt när den saknas och när det blir fel. 

Exempel på avvikande prosodi är vid syntetiskt tal (Bruce, 1998) och det vi uppfattar som 

brytning vid andraspråksinlärning (Lindblad, 1997). Till prosodin hör betoning, intonation 

och olika längdförhållanden hos vokaler och konsonanter, vilka kan beskrivas genom de 

akustiska korrelaten intensitet, grundtonsfrekvens och duration (Bruce, 1998; Lindblad, 

1997). Betoning varieras genom längd, tonhöjd och styrka. Intonation, som det finns två 

varianter av i svenskan (ord- och satsintonation), bildas genom tonhöjdsvariationer. 

Ordintonationen är fonologisk och därmed betydelseskiljande medan satsintonationen 

framhäver ett ord i satsen. Olika längdförhållanden, det vill säga växling av betonade och 

obetonade stavelser, taltempo och pauser bidrar till en rytm som gör talet melodiskt och 

förståeligt (Nettelbladt et al., 2007; Lindblad, 1997).  
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Prosodins funktioner 

Prosodin har både språkliga och kommunikativa funktioner och ger struktur åt talet. Den 

påverkar både hela satser och enskilda ord (Elert, 2000). Prosodin bidrar exempelvis till om 

det sagda uppfattas som en fråga, en uppmaning eller ett påstående. Genom prosodi kan talet 

signalera attityder och samtalsstruktur och även markera typ av samtal (Bruce, 1998; 

Hansson, 2003; Lindblad, 1997). Prosodi används för att göra syntaktiska markeringar genom 

t ex intonationsväxling och pausering (Jusczyk, 1997). Bruce (1998) menar att två av 

prosodins grundläggande funktioner är gruppering och prominens. Med gruppering avses att 

både språkljud och ord grupperas till enheter. Prominens handlar om en stavelses betoning 

eller obetoning i ett ord, men även om hur framträdande roll ett helt ord har i ett yttrande. 

Med samma språkljud, men med en fonologisk skillnad, beroende på betoningen kan både ord 

och satser få olika innebörd, t ex formel – formell. Utöver betoning, kan även intonationen 

inverka på enskilda ords betydelse. 

Ordaccenter 

Ett helt ord eller en stavelse kan markeras i förhållande till omgivande ljudkedja. Skillnaden 

mellan betonad och obetonad stavelse utgörs av förändring av ljudstyrkan, där den betonade 

stavelsen har en ökad ljudstyrka i förhållande till den obetonade. Även olikheter i längd 

mellan stavelser och skillnader i tonhöjd kan utgöra skillnad i betoning (Bruce, 1998). Som 

beskrivits ovan kan ord med samma språkljud få olika betydelse beroende på betoningen, till 

exempel 'banan - ba'nan, 'Japan - ja'pan.  

 

I svenska språket finns även ordaccenter som är betydelseskiljande vad gäller ord med 

betoning på samma stavelse. De betecknas accent 1 (akut accent) respektive accent 2 (grav 

accent). Exempel på detta är orden búren (som man kan ha djur i) och bùren (av verbet bära), 

som båda har betoningen på första stavelsen men som ändå skiljer sig åt fonetiskt (Nettelbladt 

et al., 2007). Förutsättningen för att det ska bli en skillnad i betydelse vid ordaccent är att det 

följer en obetonad stavelse efter den betonade. 

 

Ordaccenten har som bas en rytmisk struktur, som har sin grund i skillnader i intensitet och 

duration. Den kompletteras dessutom med en tonal gest som synkroniseras med betoningen i 

ordet. Realiseringen av ordaccent sker med tonal förändring, det vill säga med höjning och 

sänkning av grundtonsfrekvensen (Bruce, 1998; Lindblad, 1997).  
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Särskillnaden mellan svenskans två ordaccenter kan beskrivas som en skillnad i timing av det 

tonala förloppet, i relation till början av den betonade stavelsen (Bruce, 1998; Lindblad, 

1997). Utöver skillnad i timing kan även skillnad i tontopp och hastighet i tonsänkning 

variera. Tontoppen för accent 2 är ofta högre än för accent 1 och hastigheten i tonsänkning 

från hög till låg ton är ofta större för accent 1 än för accent 2, se figur 1 (Bruce, 1998).  

 

 

 
Figur 1 – búren och bùren  i götamål. Figur 2 – sténen och stènar i götamål. 

 

 

Alla ord i svenskan har ordaccent. Morfologisk struktur och betoningens placering avgör om 

det är accent 1 eller accent 2 (Bruce, 1998). Ord i bestämd form där stammen är enstavig, till 

exempel ”anden” (av and) har accent 1, och ord där stammen är tvåstavig till exempel 

”anden” (av ande) har accent 2. Ord som i bestämd form har accent 1 kan med pluraländelse 

få accent 2, exempel ”sténen” och ”stènar” (Gårding, 1977). Exempel på accentbyte på grund 

av morfologisk struktur ses i figur 2. 
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Bruce (1998) beskriver schematiskt regler för användande av accent 1 och accent 2 i svenska 

språket enligt nedanstående figur (figur 3).  
 

 Svenskt icke-sammansatt ord med fonologisk 
och morfologisk information 

  

       
 Någon stavelse efter betoningen i ordet?  nej 
  ja     
       
Någon stavelse före betoningen i ordet?     
       
 ja  nej    
       

   Ett substantiv vars stam 
har betoningen på 
penultiman? 

 
Stavelsen efter den 
betonade ett suffix? 
 

  

       
ja nej  ja nej   
   
   
  

suffix = bestämd artikel, 
presens på -er, 
komparation 
på -re, avledningssuffix 
på -is, --isk……? 

 
 
 
 
 

Stavelsen efter 
den betonade i 
stammen slutar 
på -e eller -a? 

 

       
  ja nej ja nej  
       
acc II acc I acc I acc II acc II acc I acc I 
vä'nìnna för'sténad bilen bìlar m`yra pajas bil 
       
ko'pìa o'trólig sténen stènar m`åne fänrik ba'nan 
       
  sprínger tròlig sprìnga polio lemo'nad 
Figur 3. Schematisk beskrivning av ordaccenter i svenska språket. Förlaga Bruce, 1998.   
 

Ordaccenter i dialekter 

Det finns stora skillnader i prosodi, till exempel variationen av ordaccenter och intonation, 

mellan olika dialekter (Lindblad, 1997). Gårding (1974) fann, med hjälp av gamla insamlade 

data, att ordaccenter realiseras på olika sätt i skilda geografiska områden i Sverige och att det 

förekommer ordaccenter av fem distinkta typer. Kriterierna för skillnad i accenttyp är antalet 

tontoppar och deras timing i förhållande till betonad stavelse.  

 

De fem typerna är: 

• En accentlös typ (O i figur 4), där det inte förekommer någon skillnad mellan 

tontopparna i accent 1 och accent 2. De geografiska områden där detta förekommer är 

främst Tornedalen och det finlandssvenska området i Finland.  

• Entoppig accent, där både accent 1 och accent 2 är entoppiga. Skillnaden mellan 

accent 1 och accent 2 är timing av tontoppen i förhållande till den betonade stavelsen. 

Sydsvensk dialekt (| i figur 4) har en lite tidigare tontopp än 

• gotländska och dalmål (  i figur 4) som också har entoppig accent 1 och accent 2, 

men med en lite senare tontopp än den sydsvenska dialekten.  
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• Dialekter där skillnaden mellan accent 1 och accent 2 är tydligare då accent 1 har en 

tontopp medan accent 2 har två tontoppar. Dialekter där detta förekommer är främst 

sveamål och norrländska dialekter (V i figur 4) samt  

• i götamål (C i figur 4) där tontoppen i accent 1 kommer senare än i sveamål och 

norrländska dialekter. I götamål förekommer ibland även två toppar i accent 1 

(Gårding, 1977; Bruce, 1998). Ytterligare en skillnad mellan götamål och 

sveamål/norrländska dialekter är att i götamålen kommer den andra tontoppen i accent 

2 senare än i sveamål och de norrländska dialekterna (Bruce, 1998).  

 

Det finns dock likheter mellan alla dialekttyper, som att både accent 1 och accent 2 

representeras av en stigning och sänkning av F0 och att stigning + sänkning i accent 1 kommer 

tidigare än stigning + sänkning i accent 2. Timing av stigning + sänkning i förhållande till den 

accentuerade stavelsen är däremot olika för de olika dialekttyperna, figur 4 (Bruce & Gårding, 

1978). Östgötskan hör till dialekttypen götamål och signifikativt för denna är den sena 

tontoppen i både accent 1 och 2 jämfört med övriga dialekter (Gårding, 1974).  



 

 6

 
Figur 4 – Fördelning av accenttyper i Sverige, enligt Gårding, 1974 i Bruce, 1998, sid 110. 

 

 

Ordaccenter i andra språk 

Ordaccent är även olika framträdande i olika språk (Bruce, 1998). Norskan liknar svenskan 

vad gäller ordaccent, men i övrigt är det sällsynt med ordaccent i europeiska språk (Lindblad, 

1997). Det förekommer dock i baltiska språk samt i japanska. Det finns även afrikanska och 

ostasiatiska språk, däribland mandarin, som har betydligt högre förekomst av ordaccent än 

svenskan och övriga nämnda språk och dessa kallas tonspråk (Bruce, 1998). Bruce menar att 

man skulle kunna sätta tonspråk och accentspråk i varsin ände på ett kontinuum där tonspråk 

maximalt utnyttjar tonskillnader lexikalt. 
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Barns utveckling av prosodi 

Det har kunnat visas att barn tidigt hör skillnad på prosodiska mönster (Soderstrom et al., 

2003). Den auditiva igenkänningsmekanismen är relativt utvecklad redan vid födseln 

(Sambeth, Huotilainen, Kushnerenko, Fellman & Pihko, 2006). Det finns även studier som 

visar att nyfödda barn kan känna igen och komma ihåg vissa prosodiska element i mammans 

tal, som de har exponerats för före födseln (Sundberg, 1998). Fonetisk perception spelar en 

viktig roll i den tidiga fasen av språktillägnande (Tsao, Liu & Kuhl, 2004).  

 

I barns språkutveckling föregår trokémönster (betonad + obetonad stavelse) jamb (obetonad + 

betonad stavelse), exempelvis 'banan och ba'nan (Bruce, 1998). Detta får ytterligare stöd av 

Gerkens Metriska hypotes, som har sin utgångspunkt i att barn i början av språkutvecklingen 

ofta utelämnar småord och obetonade stavelser ordinitialt och i flerstaviga ord för att behålla 

den dominerande rytmen i det omgivande språket, vilket i svenskan är trokémönstret (Gerken, 

1991). Barn tillägnar sig information om det omgivande språkets struktur inom en relativt kort 

tidsrymd. Hur språkljuden och talets rytmik är organiserade har betydelse för det 

språkinlärande barnets förmåga att uppfatta tal (Jusczyk, 1997). Tonhöjd är en viktig ledtråd 

för engelska barn runt 6 månaders ålder, även om det inte är tillräckligt för att de ska kunna 

segmentera satser ur löpande tal (Seidl, under tryckning).   

 

Snow (2006) fann att intonationsutvecklingen är U-formad. Vid 9-11 månaders ålder sker en 

minskning av realisationen av intonation för att åter stiga vid 18-20 månaders ålder och de 

yngsta barnen i studien (6-8 månader) producerar intonation på samma sätt som de äldsta (21-

23 månader).  

 

Crystal (1979) beskrev barns prosodiska utveckling i fem stadier, där det första stadiet i 

barnets möjlighet att producera variationer i sitt uttryck endast är biologiska. I stadium två 

börjar barnet bli medvetet om prosodiska kontraster i talet som riktas till dem. I det tredje 

stadiet kan man i barnets joller och gråt urskilja prosodiska mönster såsom pauseringar och 

grundtonshöjning. Därefter, som ett fjärde steg, börjar barnet överföra prosodiska mönster i 

den fonologiska utvecklingen. I det femte och sista stadiet, runt 18 månaders ålder, börjar 

tvåordssatser bli en prosodisk enhet från att tidigare ha varit separata ord.   
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Jusczyk (1992) undersökte barns känslighet för prosodiska markeringar hos barn som var 6 

respektive 9 månader gamla. Han fann att 9 månader gamla barn har en utvecklad känsla för 

akustiska markeringar av fraser. Denna känslighet är dock ej etablerad vid 6 månaders ålder. 

Prosodisk information har tillsammans med konsonanter och vokaler betydelse för hur barn 

uppfattar ett ord. Felaktig betoning hindrar dock inte 11 månader gamla barns uppfattning av 

ett ord, men orsakar en fördröjning (Vihman, Nakai, DePaolis & Hallé, 2004). Snow (2004) 

visade i sin undersökning att produktion av funktionell prosodi, t ex intonation för att markera 

frasslut, utvecklas hos barn någon gång mellan 1 och 4 års ålder. Tidigare forskning har visat 

att barn upp till 7 år, till skillnad från vuxna har svårt att producera prosodiska skillnader 

(Katz, Beach, Jenouri, Verma, 1996). Wells, Peppé och Goulandris (2004) fann att funktionell 

intonation i stort sett är etablerad hos femåringar men att utvecklingen fortsätter ytterligare 

några år. De konstaterade, vilket även Samuelsson (2004) fann, att prosodi är svårt för en del 

barn, men att den för de flesta är utvecklad vid 11 års ålder. En annan undersökning har visat 

att 2-åringar kan producera skillnader vad gäller betonade och obetonade stavelser. Den 

prosodiska förmågan följer den övriga språkutvecklingen, vilket betyder att barn med 

språkstörning ofta har problem med prosodin (Swartz, Petinou, Goffman, Lazowski & 

Cartusciello, 1996).             

Barns utveckling av ordaccenter 

Bruce (1998) menar att barn lär sig ordaccent i olika stadier. Först sker det i samband med 

inlärning av det specifika ordet. Detta innebär att barnet först och redan i låg ålder lär sig rätt 

ordaccent. Hos en del barn inträffar en period med övergeneralisering, där enstaviga samt 

finalbetonade ord får accent 1 och två- och flerstaviga ord, utan final betoning får accent 2. 

Först därefter, runt 2 ½ - 3 ½ års ålder, har barnet oftast åter lärt sig rätt accentmönster. Detta 

överensstämmer med Snows (2006) studier av barns intonationsutveckling.  

 
En studie av ordaccentproduktion hos svenska barn med språkstörning visar att även barn utan 

språkstörning har svårt att producera ordaccent men att svårigheterna är vanligare hos barn 

med språkstörning (Samuelsson & Löfqvist, 2006). Enligt Linell & Jennische (1989) 

behärskar barn tidigt att perceptuellt skilja mellan grav och akut accent. Studier av 

ordaccentproduktion hos svenska barn mellan 6 och 18 månader har visat att de producerar 

fler ord med accent 2 än accent 1 och att tonhöjdsmönstret i accent 2 överensstämmer med 

mönstret för ett vuxet uttal (Ota, 2006). I en liknande studie, men av svenska barn mellan 18 

och 24 månader (Kadin & Engstrand, 2005), konstaterades att en lyssnarjury uppfattade 
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accent 2 i större utsträckning än accent 1. I en studie av Hellquist och Olsson (1981) fanns att 

barn mellan 2 och 5 år har svårare att behärska accent 1 än accent 2 avseende produktion. 

Akustiska mätningar på barn 

I flera studier har gjorts akustiska mätningar på barns uttal där man bland annat mätt 

grundtonsfrekvens för att studera produktion av prosodi. Katz et al. (1996) mätte 

grundtonsfrekvenser för att studera gränser mellan fraser. De fann att de akustiska mönstren 

ser olika ut för vuxna och barn. En analys av stavelsebetoning, vokallängd och 

grundtonsfrekvens visade att barn hade en mindre distinkt skillnad mellan betonade och 

obetonade stavelser än vuxna (Swartz et al., 1996). Snow (2001) undersökte hur barn med 

språkstörning imiterade stigande och fallande intonation och fann att barn med språkstörning 

imiterar fallande intonation bättre. Samuelsson och Löfqvist (2006) använde 

grundtonsanalyser i sin studie för att undersöka produktion av ordaccenter på barn med 

språkstörning. Produktion av ordaccentkontraster hos skånska barn med typisk 

språkutveckling har studerats av Eng-Olofsson och Nived (2004), där den akustiska analysen 

visade att barnen har svårigheter med produktion av accentkontraster. 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur femåriga östgötska barn med typisk 

språkutveckling producerar och diskriminerar ordaccentkontraster. Frågeställningarna är 

• Vilken förmåga har östgötska femåringar att producera ordaccenter? 

• Vilken förmåga har östgötska femåringar att uppfatta ordaccenter? 

• Skiljer sig förmågan att producera ordaccenter från förmågan att uppfatta 

ordaccenter? 

• Skiljer sig förmågan att producera ordaccenter hos de östgötska barnen från 

produktionen hos skånska barn i en liknande studie? 

 

Hypotesen är att östgötska barn har lättare än skånska barn att producera skillnader mellan 

ordaccenter eftersom götamål, med den tvåtoppiga dialekttypen, har större skillnader mellan 

akut och grav accent.  
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Metod 
 

Försökspersoner 

Antalet undersökningspersoner bestämdes till ca 30. Urvalskriterier för att kunna delta i 

studien var: 

• Svenska som modersmål 

• Typisk språkutveckling 

• Inga hörselnedsättningar 

• Ingen tidigare kontakt med logoped 

• Född inom perioden 2001-04-01 – 2002-07-31 

 

Kontakt togs med rektorerna för ett rektorsområde i Norrköping med fyra förskolor respektive 

ett rektorsområde i Söderköping med två förskolor. På alla förskolorna var barngrupperna 

åldersintegrerade. Personalen på respektive förskola bedömde vilka barn som stämde med 

urvalskriterierna. Personal och samtliga föräldrar fick skriftlig information om studien (bilaga 

1 och 2). Föräldrarna gav ett skriftligt godkännande till att deras barn fick delta. Alla barn 

deltog anonymt.  

 

Förtest 

Huvudtestet föregicks av förtester för att kontrollera barnens språkliga förutsättningar att 

delta. Förtesten bestod av:  

• Nya SIT – Språkligt Impressivt Test för barn (Hellqvist, 1989) 

• Modifierad version av kortversionen av Fonemtest (Hellqvist, 1995) 

• Grammatikdelen ur Nya Lundamaterialet (Holmberg & Stenkvist, 1983) 

• Förtestning av oralmotoriska uppgifter hämtade ur ORIS – oralmotoriskt test för barn 

(Holmberg & Bergström, 1996) 

 

Som pilotfall, för att bland annat bedöma tidsåtgång, testades ett barn som inte ingick i 

studien. Därefter testades totalt 40 barn varav 8 bedömdes inte kunna delta i studien på grund 

av att de inte uppnådde åldersadekvata resultat i förtesterna. Kvar blev således 32 barn, 15 

pojkar och 17 flickor, mellan 4:7 och 5:10 år, se tabell 1.  
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Förtesterna utfördes av testledarna var för sig, i två separata rum på respektive förskola. Efter 

genomförda tester diskuterades varje barns resultat av testledarna gemensamt för att få en 

samstämmig bedömning. Barnen hade sina förnamn under förtesten men kodades inför 

huvudtestet.   

 
Tabell 1. Ålder och kön på deltagande barn i studien (P=pojke F=flicka). 

Barn Ålder Kön Barn Ålder Kön 
1 5:8 P 17 5:6 P 
2 5:7 F 18 5:10 F 
3 5:9 F 19 5:2 P 
4 5:8 P 20 5:7 F 
5 5:4 F 21 5:9 F 
6 5:6 F 22 5:7 F 
7 5:4 F 23 5:0 P 
8 4:7 P 24 5:5 F 
9 5:4 P 25 5:0 P 
10 5:6 P 26 4:9 F 
11 4:11 P 27 5:0 F 
12 4:11 P 28 5:8 P 
13 4:10 F 29 5:4 F 
14 5:1 P 30 4:11 P 
15 5:6 P 31 5:1 F 
16 5:1 F 32 4:8 F 
 

 

Huvudtest  

Huvudtestet syftade till att undersöka barnens produktion och perception av accent 1 och 

accent 2, och utfördes 1-3 veckor efter förtesterna. För att uppnå en så likartad testsituation 

som möjligt för alla barn, genomfördes samtliga huvudtest av uppsatsförfattarna gemensamt. 

Båda författarna har östgötsk dialekt. Författare AP agerade testledare och AL agerade 

inspelningsansvarig genom hela studien.  

 

Både testledare och inspelningsansvarig förde protokoll på perceptionsdelen för varje barn. 

Som testmaterial användes, liksom i den skånska studien, fem ordpar ur Samuelssons & 

Nettelbladts (2004) bedömningsmaterial för prosodi, deltest 7. Samtliga ord har betoning på 

första stavelsen, och är endast skilda genom accent 1 och 2.  
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De fem ordparen var:  

• tómten - tòmten 

• bíten - bìten 

• Oskar - åskar 

• bácken - bàcken  

• stégen - stègen 

 

Orden exemplifierades genom tecknade bilder, ordnade i par med accent 1- orden till vänster 

och accent 2-orden till höger, på en sida med A4-storlek. Orden eliciterades i testets första 

steg (produktionsdelen) genom att först parvis gå igenom orden för att belysa 

accentkontrasterna, och för att barnen skulle veta vilket ord som avsågs. Därefter fick barnen 

direkta frågor om vad bilderna föreställde. De barn som inte använde det avsedda ordet 

uppmanades att imitera målordet. Inspelningarna gjordes med hjälp av bärbar dator av märke 

HP, modell NX6325 S3500, i avskilda rum på respektive förskola. Den i datorn inbyggda 

mikrofonen användes vid inspelning och avståndet mellan barnet och mikrofonen var ca 35 

cm. För inspelning användes Microsofts program Ljudinspelaren, version 5.1. Samtliga 

inspelningar sparades anonymt i datorn och på USB-minne enligt ett kodsystem. 

 

I testets andra del (perceptionsdelen) fick barnen lyssna på en förinspelning av samma ord, 

men med slumpvis ordning. Barnen uppmanades att peka på den bild de tyckte passade bäst 

ihop med det ord de hörde på inspelningen. Varje ord uttalades två gånger i rad för att barnen 

skulle få möjlighet att tänka efter och hinna bestämma sig. Förinspelningen med författare AP 

som inläsare och uppspelningen av orden gjordes på samma dator och med samma program 

som vid testets produktionsdel. Datorns inbyggda högtalare användes vid uppspelningen.   

 

Mönsterjämförelser av F0-kurvor  

Analysen av det inspelade materialet gjordes genom att studera utskrifter av F0-kurvor för 

varje inspelat ord (figur 5 a-d). För akustisk analys och utskrift användes datorprogrammen 

Praat version 4.5.12 samt Microsoft Office Word 2003. Visuella jämförelser gjordes med 

utskrifter av författare APs F0-kurvor av samma ord.  
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I den visuella bedömningen togs hänsyn både till överensstämmelse med den vuxna modellen 

och om barnens F0-mönster kunde anses adekvat för accent 1- respektive accent 2-mönster.  

Innan bedömningen startade gjordes en gemensam genomgång av ett antal kurvor för att få en 

samstämmig bedömningsgrund. Bedömning av alla F0-kurvorna gjordes sedan av 

uppsatsförfattarna var för sig och därefter en gång gemensamt för att nå ett konsensusresultat. 

Proceduren upprepades efter tio dagar för att få ytterligare ett konsensusresultat som 

jämförelse. Av dessa båda konsensusresultat räknades sedan ett genomsnitt fram som 

användes för korrelationsberäkning och fördelning av avvikelsegrad per barn. Varje ord 

bedömdes enligt ovanstående procedur på en tregradig skala (1=ingen avvikelse, 2=viss 

avvikelse, 3=tydlig avvikelse). Noteringar gjordes även av hur säkra uppsatsförfattarna var på 

sin bedömning med omdömena ”säker” och ”osäker”, samt om det gick att se någon skillnad 

mellan accent 1 och accent 2 för varje ordpar.  

 

   
Figur 5 a. Modell för stégen (acc 1) Figur 5 b. Stégen (acc 1) för ett barn som inte 

bedömdes avvika från modellen. 
 

                 
Figur 5 c. Modell för stègen (acc 2) Figur 5 d. Stègen (acc 2) för ett barn som bedömdes 

avvika från modellen.  
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Perceptuell analys av accentproduktion 

Perceptuell analys av barnens accentproduktion genomfördes av en grupp naiva lyssnare för 

att få en kompletterande bild av barnens förmåga att producera accentkontraster. Gruppen 

bestod av 11 personer (7 män och 4 kvinnor) mellan 14 och 51 år, som samtliga talar 

östgötska. För uppgiften lottades fyra inspelningar fram för vart och ett av de 10 orden, som 

ingick i huvudtestet. Fyra av orden fanns som dubbletter för att avgöra grad av konsekvens 

hos lyssnarna, vilket resulterade i totalt 44 ord. Orden producerades av barn nr 3, 4, 6, 7, 8, 9, 

11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 31 och 32. Några barn lottades fram fler 

gånger än andra. Mixning av orden till en ljudfil för lyssnarbedömning gjordes i 

datorprogrammet WaveSurfer 1.8.5. 

 

Varje deltagare fick lyssna på inspelningen av alla 44 orden, som spelades upp från samma 

dator som använts tidigare i testet och även här användes datorns inbyggda högtalare. 

Deltagarna ombads att i ett testprotokoll notera vilket ord de hörde, samt hur säkra de var på 

svaret. Säkerheten i svaret bedömdes av deltagarna enligt en fyragradig skala (0=mycket 

osäker, 1=ganska osäker, 2=ganska säker, 3=mycket säker). Varje ord gavs två gånger för att 

underlätta beslutet. Varje ord bedömdes av 11 naiva lyssnare och säkerhetspoängen per ord 

kunde således variera mellan 0 och 33. Ett högt poängvärde innebar hög grad av säkerhet vid 

bedömningen. I analysen gjordes även en sammanställning av hela lyssnargruppens svar för 

varje enskilt målord för att se eventuella skillnader mellan orden. 

 

Analys av perception av ordaccenter 

Analys av perceptionsdelen gjordes genom en sammanställning av resultaten från 

testprotokollen för samtliga barn. Resultaten jämfördes inbördes samt med varje barns resultat 

från produktionsdelen. En sammanställning av barngruppens svar för varje enskilt målord 

gjordes för att möjliggöra jämförelse mellan barnens produktion och perception. 

 

Statistik 

Resultaten presenteras med deskriptiv statistik framtagen med Microsoft Office Excel 2003. 

Intrabedömarreliabiliteten räknades fram med Spearman´s rho med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 14.0 for Windows. För 
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beräkning av samband mellan hög bedömningssäkerhet och rätt målordsuppfattning 

sorterades orden i grupper som innehöll samma målord. Högsta möjliga säkerhetspoäng och 

antal rätt uppfattade målord kunde skilja mellan olika ord, eftersom fyra ord (dubbletterna) 

förekom fem gånger och de övriga orden förekom fyra gånger. Korrelationsberäkningen för 

sambandet mellan lyssnargruppens säkerhetsbedömning och deras korrekta uppfattning av 

målorden baserades därför på procentsatserna för respektive ord. Korrelationen mellan de 

naiva lyssnarnas korrekt uppfattade målord och den visuella bedömningen för dessa målord 

räknades fram genom medelvärden för varje enskilt ord. Även dessa korrelationsberäkningar 

gjordes med Spearman´s rho. 

 

Etiska överväganden 

Kontakt togs först med rektorerna för respektive rektorsområde för att informera om studien 

och för att inhämta tillstånd att påbörja datainsamling. Därefter skickades informationsbrev 

till föreståndare och berörda föräldrar med upplysningar om studiens syfte, urvalskriterier, 

tidsåtgång och förfarande vid testningstillfället samt försäkran om barnens anonymitet. 

Skriftligt tillstånd inhämtades från minst en förälder till de barn, som deltog i testerna. Både 

barn och föräldrar upplystes om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien. I 

informationen ingick även upplysningar om att barnen skulle spelas in och att inspelningarna 

endast skulle avlyssnas av författarna och handledaren.  
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Resultat 

Resultat av mönsterjämförelser av F0-kurvor  

F0-kurvorna för totalt 320 ord analyserades två gånger avseende accent 1- och accent 2-

mönster. Vid båda analyserna befanns kurvan för ett ord oanvändbar på grund av för litet 

utslag. Resultaten av de båda analyserna visas i diagrammet nedan (figur 6) som analys 1 och 

analys 2. Vid både analys 1 och analys 2 bedömdes störst andel F0-kurvor, 42,8% (137 st) 

respektive 41,9% (134 st) vara ”utan avvikelse” från bedömningskriterierna. Näst största 

grupp var F0-kurvorna med ”viss avvikelse”, 31,9% (102 st) respektive 34,4% (110 st). F0-

kurvorna med ”tydlig avvikelse” var 25,0% (80 st) respektive 23,4% (75 st) till antalet. Av de 

F0-kurvor som bedömdes vara ”utan avvikelse” var 79 respektive 78 accent 1-ord och 58 

respektive 56 accent 2-ord. Fördelningen av accent 1 och 2, för de F0-kurvor som bedömdes 

ha ”viss avvikelse” var 40 respektive 47 accent 1-ord och 62 respektive 63 accent 2-ord. 

Intrabedömarreliabiliteten mellan analys 1 och 2 var rho=0,77 (p< 0.01) med Spearman´s rho. 

 

Fördelning av avvikelsegrad 
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Figur 6. Procentuell fördelning av F0-kurvornas avvikelsegrad efter akustisk analys. 

 

Av de 160 ordparen bedömdes 123 (76,9%) ha F0-förlopp som skiljde sig från varandra i 

accent 1 och accent 2. Ett ordpar var omöjligt att jämföra på grund av ofullständigt utslag på 

en F0-kurva. De övriga 36 ordparen (22,5%) bedömdes ha F0-förlopp som liknade varandra.  

Barnens förmåga att producera ordaccenter skiljde sig åt. Hur F0-kurvornas avvikelse som ett 

genomsnitt av analys 1 och 2 fördelades för varje barn framgår av diagrammet i figur 7. F0-



 

 17

kurvorna för barn 11 uppvisade liten förekomst av ”tydlig avvikelse” medan barn 24 endast 

uppvisade F0-kurvor med ”viss” eller ”tydlig” avvikelse.  

 

Fördelning av avvikelsegrad
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Figur 7. Fördelning av avvikelsegrad för varje barn beräknat på ett genomsnitt av analys 1 och analys 2. 

 

Författarnas upplevelse av säkerhet i bedömningen var i genomsnitt 45% vid både analys 1 

och 2 för varje barn, där 100% säkerhet skulle innebära säker bedömning för barnets alla tio 

ord. Säkerheten i bedömningen per barn varierade i analys 1 mellan 0 och 90% och vid analys 

2 mellan 20 och 80%. Fördelningen mellan ”säker” och ”osäker” framgår av tabell 2. F0-

kurvorna som bedömdes som ”ingen avvikelse” hade hög andel säker bedömningspoäng och 

F0-kurvorna med ”viss avvikelse” hade hög andel osäker bedömningspoäng. F0-kurvorna som 

bedömdes som ”tydlig avvikelse” hade något högre andel säkra än osäkra bedömningspoäng.  

 
Tabell 2. Fördelningen i antal  mellan ”säker” och ”osäker” vid analys 1 respektive 2 för de 
 319 analyserbara orden.  
 Säker Osäker 
 Analys 1 Analys 2 Analys 1 Analys 2 
Ingen avvikelse 92 94 45 40 
Viss avvikelse 3 1 99 109 
Tydlig avvikelse 49 49 31 26 
Totalt 144 144 175 175 

 

Perceptuell analys av barnens produktion  

De 11 naiva lyssnarna uppfattade mellan 23 och 31 målord korrekt av 44 möjliga, se tabell 3. 

I medeltal uppfattade de naiva lyssnarna 26,8 ord (61%) i överensstämmelse med avsett 

målord. Standardavvikelsen var 2,6. Av de uppfattade målorden var i medeltal 11,2 ord accent 

1 (SD 1,7) och 15,6 accent 2 (SD 2,6). 
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Tabell 3. Resultat av lyssnarnas perceptuella bedömning –  
antal rätt uppfattade målord.  
Naiv 
lyssnare  
nr 

Totalt 
antal rätt 

Antal rätt 
Accent 1 

Antal rätt 
Accent 2 

1 30 10 20 
2 23 10 13 
3 27 8 19 
4 27 14 13 
5 31 13 18 
6 29 12 17 
7 25 11 14 
8 23 12 11 
9 26 10 16 
10 29 13 16 
11 25 10 15 
 

 

Fyra ord dubblerades för att kontrollera hur konsekventa lyssnarna var i sin bedömning. En 

lyssnare gjorde konsekventa bedömningar av samtliga dubblerade ord och en lyssnare gjorde 

konsekventa bedömningar av endast ett av de fyra dubblerade orden. Sex lyssnare var 

konsekventa i två fall och tre lyssnare i tre fall. Varje enskilt dubblerat ordpar bedömdes 

konsekvent av mer än halva lyssnarskaran.  

 

Säkerhetspoäng som lyssnargruppen totalt tilldelade respektive ord varierade mellan 12 och 

27 av totalt 33 poäng, där en hög poängsumma innebar hög säkerhet. I medeltal var 

lyssnargruppens sammanlagda säkerhetspoäng 19,4 poäng per ord. Korrelationen mellan hög 

säkerhetsbedömning och antal rätt uppfattade ord för respektive ordgrupp var låg, Spearman´s 

rho=0,49 (ej signifikant). 

 

Analys av barnens perception 

Barnens uppfattning av ordaccenter var ojämnt fördelad mellan accent 1 och accent 2. Accent 

2 var lättare att uppfatta för de flesta barnen. Endast fyra barn uppfattade flera ord med accent 

1 än accent 2. Sex barn uppfattade lika många ord med accent 1 som accent 2 och resterande 

22 barn uppfattade flest ord med accent 2. Hur fördelningen mellan accent 1 och accent 2 var 

per barn ses i figur 8. Totalt uppfattades 183 av 320 möjliga ord korrekt. Av de korrekt 

uppfattade orden var 37,7% ord med accent 1 och 62,3% ord med accent 2.  
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Antal rätt uppfattade ord fördelade på accent 1 och accent 2

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Barn

An
ta

l o
rd

Accent 1 Accent 2
 

Figur 8. Antal rätt uppfattade ord fördelade på accent 1 och accent 2 för varje barn. 

    

Tabell 4. Procentuell andel barn som 
uppfattat korrekta ordaccenter, upplästa 
av författare AP. 
tòmten 84,4% 
stègen 81,2% 
bíten 75,0% 
bàcken 75,0% 
åskar 59,4% 
bìten 56,2% 
Oskar 56,2% 
tómten 40,6% 
bácken 28,1% 
stégen 15,6% 

 

Jämförelse mellan barnens produktion och perception 

Resultatet av jämförelsen mellan F0-kurvor bedömda ”utan avvikelse” och barnens 

perceptuella resultat framgår av tabellen i bilaga 3. I tabellen redovisas resultat både på barn- 

och ordnivå. Exempelvis kan utläsas att barn 1 i accent 1, enligt den akustiska analysen 

producerar 2 ord utan avvikelse och enligt det perceptuella resultatet uppfattar 3 ord korrekt. 

Produktion och perception sammanfaller för ett av orden, tómten. Resultatet som helhet visar 

att barnen som grupp har lättare att uppfatta än att producera ordaccenter. Största skillnad 

mellan produktion ”utan avvikelse” och korrekt perception förelåg för accent 2. Barnen 

uppfattade drygt dubbelt så många ord med accent 2 som de producerade ”utan avvikelse”. 

För accent 1-orden var förhållandet jämnare med fler ord bedömda överensstämma med 

modellen än barnen perceptuellt uppfattade korrekt.  

Orden var olika lätta för barnen att uppfatta. Den 

korrekta uppfattningen av respektive målord i 

perceptionstestet varierade och uppfattades av 

mellan 15,6% och 84,4% av barnen. Resultatet av 

uppfattade ordaccenter presenteras i tabell 4. Av 

tabellen framgår att barnen som grupp hade lättare 

att uppfatta orden med accent 2. 
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Jämförelse mellan barnens produktion och naiva lyssnares resultat  

Av de 44 målorden som de naiva lyssnarna skulle bedöma, befanns 21 ha ”viss” eller ”tydlig 

avvikelse” enligt den visuella jämförelsen av F0-kurvorna. En jämförelse mellan de naiva 

lyssnarnas korrekt uppfattade målord och den visuella bedömningen av F0-kurvorna för dessa 

målord gjordes. Det fanns inget samband mellan rätt uppfattat mål ord och F0-kurvorna med 

lägsta avvikelsegraden, Spearman´s rho= -0,1 (ej signifikant). 

 

Jämförelse mellan de naiva lyssnarnas bedömning av barnens 

produktion och barnens perception av ordaccenter 
Tabell 5. Procentuell andel lyssnare 
som korrekt uppfattat barnens 
produktion av ordaccenter.  

tòmten 88,6% 
stègen 77,3% 
Oskar 72,7% 
bìten 69,1% 
bíten 63,6% 
åskar 63,6% 
bàcken 60,0% 
bácken 45,4% 
tómten 38,6% 
stégen 32,7% 

 

Jämförelse med den skånska studien 

Resultatet av den akustiska analysen i studien av de skånska barnen skiljde sig från det 

östgötska resultatet främst vad gäller avvikelsegraden ”tydlig avvikelse”. Fördelningen mellan 

avvikelsegraderna i de båda studierna framgår av tabell 6. 

 
Tabell 6. Jämförelse mellan resultaten av de akustiska mätningarna i den skånska respektive östgötska studien 
angivet i procent.  
 Skånska studien Östgötska studien 
 Analys 1 Analys 2 Analys1 Analys 2 
Ingen avvikelse 53 56 42,8 41,9 
Viss avvikelse 42 37 31,9 34,4 
Tydlig avvikelse 5 7 25,0 23,4 
 

I båda studierna ingick en lyssnarbedömning där antalet rätt uppfattade målord i medeltal var 

27,4 för den skånska studien och 26,8 för den östgötska. I både den skånska och den 

föreliggande studien hade lyssnarna lättare att uppfatta ord med accent 2 än med accent 1. 

Som framgår av tabell 5 hade de naiva lyssnarna i 

likhet med barnen lättare att uppfatta målord med 

accent 2. Det framträder även i en jämförelse med 

tabell 4, att ordningen på de två första respektive tre 

sista orden sammanfaller med barnens förmåga att 

uppfatta målorden. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna undersökning var att undersöka hur femåriga östgötska barn med typisk 

språkutveckling producerar och diskriminerar ordaccentkontraster. 

 

I undersökningar som grundar sig på bedömningar eller skattningar kan resultaten alltid 

ifrågasättas, eftersom ett visst mått av subjektivitet är oundvikligt. Den akustiska analysen i 

föreliggande arbete var svårbedömd trots beslutet att använda F0-kurvor, som ger ett tydligare 

visuellt utslag än smalbandsspektrogram. Tolkningsarbetet krävde ett stort mått av kalibrering 

författarna emellan. För att få bästa möjliga samstämmighet gjordes individuella bedömningar 

av samma data vid två tillfällen som sedan sammanställdes till två konsensusresultat.  

 

F0-kurvorna för barnen var svårtolkade och inte så tydliga, då de var mer utslätade än den 

vuxna modellens, vilket även Swartz et al. (1996) sett i sina studier. Intrabedömarreliabiliteten 

var dock relativt hög (Spearman´s rho 0,77), trots att analysarbetet beredde författarna vissa 

svårigheter. 

 

I föreliggande studie har säkerhetsbedömningen endast bestått av de två graderingarna ”säker” 

respektive ”osäker” för att undvika diskussion angående skillnaden mellan ”ganska osäker” 

och ”ganska säker”, eftersom kategorin ”viss avvikelse” redan tyder på ett mått av osäkerhet. 

 

Resultatet av mönsterjämförelser av F0-kurvorna  

Konsensusresultaten från båda analyserna visar att drygt 40% av F0-kurvorna bedömdes vara 

utan avvikelse, medan ungefär 25% bedömdes ha tydlig avvikelse. Detta resultat skiljer sig 

markant från den skånska studien, där de uppenbart avvikande kurvorna endast bedömdes 

vara drygt 5%. Den procentuella fördelningen mellan de olika avvikelsegraderna i denna 

studie är mera jämnt fördelade än i den skånska studien, vilket skulle kunna bero på en högre 

grad av acceptans hos de skånska undersökarna, olika bedömningskriterier eller olika 

tillvägagångssätt. Vid bedömning av smalbandsspektrogram, som i den skånska studien, är 

det möjligt att avvikelser inte framträder lika tydligt som vid analys med hjälp av F0-kurvor. 

En annan möjlig orsak till skillnaden mellan antalet tydliga avvikelser i de båda studierna 

skulle kunna vara att accentskillnaderna är tydligare i östgötskan än i skånskan och därmed 
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blir lättare att döma ut. Resultatet visar att mer än hälften av de östgötska femåringarnas F0-

kurvor bedömdes ha viss eller tydlig avvikelse, vilket tyder på att de liksom de skånska 

barnen har svårt att producera ordaccentkontraster.  

 

Det var stora individuella skillnader mellan barnens resultat, vilket kan vara ett utslag av deras 

mognadsnivå eller medfödda språkliga förmåga. Av de drygt 40% av F0-kurvorna, som 

bedömdes vara utan avvikelse, var majoriteten ord med accent 1. 

 

I undersökningen kunde det i de flesta fall konstateras att barnen producerade skillnader 

mellan accent 1 och accent 2, men att accenten ändå i vissa fall bedömdes avvika från 

modellen. Detta tyder på att barnen har någon slags uppfattning om att det föreligger en 

skillnad mellan ordparen, även om de inte har förmåga att helt korrekt producera denna 

skillnad. Mer än 20% av ordparen bedömdes ha F0-kurvor som liknade varandra. Detta kan 

bero på att barnen påverkats av föregående ords accent eller att de helt enkelt inte behärskar 

distinktionen ännu. Detta stöds av tidigare forskning (Katz et al., 1996; Samuelsson, 2006; 

Samuelsson & Löfqvist, 2006) som visat att barn i förskoleåldern har svårt att producera vissa 

prosodiska skillnader, där produktion av ordaccenter ingår. 

 

Perceptuell analys av produktionen 

För att få en kompletterande bild av barnens förmåga att producera accentkontraster, användes 

en grupp naiva lyssnare, det vill säga personer som inte är insatta i den teoretiska 

problematiken. Samtliga lyssnare talar östgötska och borde därför ha lätt att särskilja de båda 

accenterna. Fyra ord dubblerades dessutom för att ytterligare öka tillförlitligheten. Uppgiften 

visade sig dock bereda lyssnarna en del svårigheter. I medeltal uppfattades endast 26,8 av 44 

målord rätt och beträffande de dubblerade orden hade endast en lyssnare svarat konsekvent på 

samtliga dubbletter. Lyssnarnas varierande grad av konsekvens vad gäller de dubblerade 

orden, kan både förklaras av bristande koncentration från deras egen sida på grund av 

mängden ord och av barnens förmåga att producera uppfattbara kontraster. De naiva lyssnarna 

hade som grupp, i likhet med barnen, lättare att uppfatta målord med accent 2. Detta stöds av 

Eng-Olofsson och Nived (2004), som också fann att deras naiva lyssnar lättare uppfattade 

accent 2. 

 



 

 23

För att få ett mått på svårigheten att bedöma de angivna svaren, fick lyssnarna även skatta sin 

egen känsla av säkerhet. De fall där lyssnarna uppgav hög säkerhet, och samtidigt svarade fel 

målord visar på barnets osäkerhet eller oförmåga att producera korrekta accenter. Detsamma 

gäller då lyssnaren svarat rätt målord, men samtidigt varit mycket osäker. De naiva lyssnarna 

var mycket olika i sin bedömning av säkerhet i vad de hade uppfattat. Detta kan vara ett utslag 

av deras personlighetsdrag, då de lyssnare som var säkra var det rakt igenom, medan de som 

var osäkra behöll den osäkerheten tämligen konstant.  

 

Barnens perception 

Den perceptuella övningen visade sig vara svår, då endast ett barn uppfattade alla 10 orden 

rätt. I övrigt var sju rätt det högsta resultatet. Teoretiskt sett skulle man genom att konsekvent 

välja ord på samma sida, och därmed samma accent som barn 5 gjorde, ändå kunna få 50% 

rätt. Alla barn utom två hade dock korrekta svar i båda accentgrupperna, vilket visar att de 

inte använde sig av den strategin. Resultaten i studien visar att barnen som grupp hade lättare 

att uppfatta än att producera ordaccenter jämförbara med en vuxen modell. 

 

Det tycks som om orden med accent 1 var svårare att uppfatta eftersom nästan dubbelt så 

många av de korrekt uppfattade orden var ord med accent 2. Den stora övervikten för accent 2 

kan bero på att denna i götamål är den ”tyngre” av accenterna, och uttalas med mer eftertryck. 

Det kan även ha slumpat sig så att ordalternativen i accent 2 är ord som barnen bättre känner 

igen eller uppfattar som mer konkreta. Exempelvis är tòmten (jultomten) ett betydigt mer känt 

ord för barn än tómten runt huset, som är ett ord som barn sällan använder. Målorden 

presenterades lösryckta, utan att ingå i en fras, vilket kan ha påverkat barnens förmåga att 

uppfatta dem rätt. Om orden istället presenterats i en neutral mening, till exempel ”Jag tittar 

på tómten” och ”Jag tittar på tòmten” kanske resultatet blivit annorlunda, eftersom det 

enskilda ordet skulle kunna påverka prosodin i hela satsen. De undersökningar som redovisas 

i bakgrunden i föreliggande studie har endast behandlat barns produktion av ordaccenter, då 

det inte funnits tillgång till perceptuella studier gjorda med barn i förskoleåldern. Detta gör att 

det perceptuella resultatet i denna studie inte har något underlag för jämförelse.  
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Övriga jämförelser 

Resultatet av barnens produktion av ordaccenter i denna studie skiljer sig från resultat som 

framkommit i tidigare studier. Barnen i denna studie visade sig i jämförelser av F0-kurvorna 

efter den akustiska analysen ha lättare att producera accent 1 än accent 2. Detta motsäger 

resultat i till exempel studier av Hellquist och Olsson (1981) och Ota (2006) där förhållandena 

visar det omvända. En förklaring till denna studies resultat kan vara att det är lättare att tolka 

F0-kurvor för accent 1. Accent 2-orden var överrepresenterade i gruppen ”viss avvikelse” 

vilket innebär att det kanske har varit svårt att bedöma dem.  

 

De naiva lyssnarna uppfattade flest målord korrekt med accent 2, vilket även överensstämmer 

med tidigare studier gjorda av Eng-Olofsson och Nived (2004) och Kadin och Engstrand 

(2005). Detta tyder på att barnen har lättare att producera ord med accent 2, men att dessa ord 

enligt den akustiska analysen har ett svårare akustiskt mönster att tolka. Det kan bero på att 

östgötska barn i femårsåldern ännu inte har en mogen förmåga att producera de 

tonhöjdsvariationer som behövs för att producera ordaccenter enligt ett vuxet mönster så att 

det syns i smalbandsspektrogram eller F0-kurvor. 

 

Jämförelsen mellan den akustiska analysen och de naiva lyssnarnas resultat visade att det inte 

fanns någon korrelation mellan hur ett ord uppfattades och graden av avvikelse för F0-kurvan. 

Detta innebär att trots att kurvan kunde avvika kunde ett ord uppfattas rätt. Det kan tolkas så 

att barnen är otydliga i sin distinktion av accenter men att lyssnaren kan gissa vilket ord som 

avses och ändå ha 50% chans att gissa rätt. En annan möjlig orsak är att författarna varit för 

stränga i den okulära besiktningen och oftare bedömt tveksamma kurvor som avvikande i 

någon grad.  

 

Slutsatser 

Femåriga östgötska barn har svårt att producera korrekta ordaccenter jämfört med en vuxen 

modell. Det kan dock konstateras att barnen i de flesta fall producerade skillnader mellan 

accent 1 och accent 2. Resultatet av barnens perceptuella förmåga visar att de även hade svårt 

att uppfatta ordaccentkontraster. Endast drygt hälften av målorden uppfattades korrekt med 

övervikt för ord med accent 2. Barnen som grupp hade dock lättare att uppfatta ordaccenter än 

att producera ordaccentkontraster jämförbara med en vuxen modell i en akustisk analys. 
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En jämförelse med den skånska studien visar att det i båda studierna var många F0-kurvor som 

inte överensstämde med modellen. Det tyder på att det inte föreligger någon större skillnad 

mellan de skånska och östgötska barnens förmågor att producera ordaccenter trots de 

dialektala skillnaderna. Båda studierna visar även att de naiva lyssnarna har lättare att uppfatta 

accent 2. 

 

Framtida studier  

För framtida studier skulle det vara intressant att 

• studera hur äldre barn/ungdomar presterar i en liknande studie.  

• studera resultatet om man jämför F0-kurvor för femåringar med något äldre 

barn/ungdomar istället för en vuxen modell.  

• jämföra F0 för accent 2 hos 5-åringar med olika dialekttyper 

• använda andra eliciteringsmetoder samt se hur resultatet blir om man studerar 

produktion av andra ord med olika accenter än just minimala par.  

• studera resultatet av perceptionsstudien om man använder en neutral mening för att 

presentera målordet.  

• studera perception av ordaccenter hos barn med språkstörning. 
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Logopedprogrammet 160p     Bilaga 1 
Hälsouniversitetet 
Institutionen för Neurologi och Rörelseorgan, INR 
Linköpings universitet 

  

 
 
Till berörd personal inom x-enheten 
 
Vi är två studenter på logopedprogrammet på Hälsouniversitetet i Linköping. Under våren, då 
vi går vår åttonde och sista termin, kommer vi att skriva vårt examensarbete om femåriga 
barns förmåga att höra och göra skillnad i betoning av ord.  
 
För att kunna genomföra detta behöver vi träffa ett antal femåringar, utan avvikande 
språkutveckling, vid några tillfällen. Vår förhoppning är att barn på er förskola/enhet födda 
mellan 2001-04-01 och 2002-07-31 kan delta. 
 
För att de ska kunna delta i vår studie krävs dock att: 
 

• de är helt svenskspråkiga 
• de inte har några frågetecken kring sin språkutveckling  
• inte har någon känd hörselnedsättning 

 
Undersökningen kommer att genomföras i två delar. Den första består av en språkbedömning 
för att hitta barn som är lämpliga för vår studie. Denna kommer att äga rum på förskolan och 
vi hoppas kunna komma igång med undersökningarna i januari. Den första undersökningen 
tar ungefär en timma i anspråk per barn och består av en grammatik-, språkförståelse-, 
oralmotorik- och uttalsdel. 
 
Del nummer två, som är själva huvudstudien, genomförs vid ett separat tillfälle och tar 
ungefär en timma per barn. Den består av att barnen ska uppfatta och själva uttala skillnader i 
ord med olika betoning. Barnen kommer att få lyssna på inspelat material samt själva bli 
inspelade på ljudband.  
 
Ljudbanden kommer endast att analyseras av oss som genomför undersökningen och vår 
handledare. Alla data kommer att kodas och behandlas konfidentiellt.  
 
Handledare för vår studie är Christina Samuelsson, lektor i logopedi på logopedprogrammet. 
Vi svarar gärna på frågor om undersökningen.  
 
Skriftligt tillstånd från föräldrarna kommer att inhämtas. För att planera genomförandet 
önskar vi få kontakt med dig som är föreståndare så snart som möjligt, gärna via e-post. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Anna Paulsson          Anna-Lena Lundqvist 
 
E-post: xxxxx    E-post: xxxxx 
Mobilnr: xxxxx    Mobilnr: xxxxx  
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Hälsouniversitetet 
Institutionen för Neurologi och Rörelseorgan, INR 
Linköpings universitet 
 

  

 
Till berörda föräldrar inom x-enheten 
 
Vi är två studenter på logopedprogrammet på Hälsouniversitetet i Linköping. Under våren, då 
vi går vår åttonde och sista termin, kommer vi att skriva vårt examensarbete om femåriga 
barns förmåga att höra och göra skillnad i betoning av ord.  
 
För att kunna genomföra detta behöver vi träffa ett antal femåringar, utan avvikande  
språkutveckling, vid några tillfällen. Vår förhoppning är att ert barn ska kunna delta. 
För att de ska kunna delta i vår studie krävs dock att: 
 

• de är helt svenskspråkiga 
• de inte har några frågetecken kring sin språkutveckling 
• inte har någon känd hörselnedsättning 

 
Undersökningen kommer att genomföras i två delar. Den första består av en språkbedömning 
för att hitta barn som är lämpliga för vår studie. Denna kommer att äga rum på förskolan och 
vi hoppas kunna komma igång med undersökningarna i januari. Den första undersökningen 
tar ungefär en timma i anspråk per barn och består av en grammatik-, språkförståelse-, 
oralmotorik- och uttalsdel. Vi kommer att träffa barnet i ett enskilt rum, där vi båda är 
närvarande. Språkbedömningen går huvudsakligen ut på att barnet får titta på bilder och 
benämna dessa. Ni och barnet kan när som helst avbryta deltagandet.  
 
Del nummer två, som är själva huvudstudien, genomförs vid ett separat tillfälle, ca två veckor 
senare. Även denna tar ungefär en timma per barn. Den består av att barnet ska uppfatta och 
själva uttala skillnader i ord med olika betoning. Även här används ett bildmaterial. Barnet 
kommer att få lyssna på inspelat material samt själva bli inspelade på ljudband. Ljudbanden 
kommer endast att analyseras av oss som genomför undersökningen och vår handledare. Alla 
data kommer att kodas och behandlas konfidentiellt och barnet kommer inte att kunna 
identifieras i materialet.  
 
Handledare för vår studie är Christina Samuelsson, lektor i logopedi på logopedprogrammet. 
Vi svarar gärna på frågor om undersökningen.  
Anna Paulsson, e-post: xxxxx, mobil: xxxxx  
Anna-Lena Lundqvist, e-post:xxxxx , mobil: xxxxx 
 
Med vänliga hälsningar   Anna Paulsson och  Anna-Lena Lundqvist 

- - - - - - - - -  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Jag har läst ovanstående information och vill låta mitt barn delta i undersökningen. Jag är medveten 
om att jag eller mitt barn när som helst kan avbryta undersökningen. Talongen lämnas till personalen 
på förskolan. 
………………………………………………….. 
Barnets namn 
 
……………………………………… ……………………………………………      
Ort och datum  Målsmans namnteckning 
 
……………………………………… ……………………………………………      
Ort och datum  Målsmansnnamnteckning
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Resultat av konsensusanalys 1 och 2 av barnens produktion, baserat på akustisk analys med kriterium ”ingen avvikelse” samt barnens perception av ordaccenter.  
 
Acc 1  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
tómten prod x  x x x  x z   x  x  x a x x   x    x x z  x  x x 
 perc o o o o     o o o o  o  o o          o   o   
                                  
bíten prod  x a x  x   x x x  x  x  x   a x x x  x   x z a  x 
 perc o o o o   o o  o  o o  o o o o  o  o o o o o o o o o o  
                                  
Oskar prod   x  x x x x x x x   x x x x x   x  x a2 x    x  a x 
 perc o o o   o    o   o  o o o  o o o o o  o o o   o   
                                  
bácken prod  x z   x  x  x x x x x a x  x  x  a     x x x   x 
 perc       o o  o o o      o   o o     o      
                                  
stégen prod x x  x  x  x x x x  z  a x     x   a x   x x x  x 
 perc   o o      o       o            o    
                                  
Acc 2                                  
tòmten prod x  x  x x z  x x  x  x  z  x  x  x   a x   x  x   
 perc   o o o o o o o o o o o o o o  o o o o o o o o o o o  o  o 
                                  
bìten prod x   a  x  x  x x       z x2  x x x a   x x x x x  
 perc  o o o o   o o o o o  o  o o o o  o        o  o o 
                                  
åskar prod x   x x a   z    x x  a x  x  x      x x x x   
 perc o o   o  o  o o o   o   o  o o o o o o    o o  o o 
                                  
bàcken prod   a z    x z x  x  x   x x x  x  x a        z2 
 perc o    o o o o o o o  o  o o  o o o o  o  o o o o o o o o 
                                  
stègen prod    x  x x  x2 z  a   a  a  z    x    x x  x x z 
 perc o o o o o o o  o o o  o o o o o o o  o o  o o o o  o o o  
x = f0-kurva ”utan avvikelse”  i både analys 1 och 2      x = bedömd ”utan avvikelse” enbart i analys 1           z =  bedömd ”utan avvikelse” enbart i analys 2 
o = korrekt perception/gissning gjord av barnet      a = ord lottat för perceptuell analys av naiva lyssnare   2 = dubblett för perceptuell analys    
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