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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka imitationsförmågan för auditivt och visuellt presenterat 

material hos typiskt utvecklade barn mellan fyra och åtta år. Den visuella imitationen 

undersöktes i form av meningsfulla samt icke-meningsfulla handlingar. Den auditiva 

imitationen undersöktes i form av meningsfull meningsrepetition samt icke-meningsfull 

nonordsrepetition. Ytterligare ett test gjordes för att undersöka barnens icke-verbala 

intelligens. I studien deltog 10 typiskt utvecklade barn med svenska som modersmål, sju 

flickor och tre pojkar mellan 4;11–8;0år.  

   Studiens huvudfynd var att barnens visuella uppmärksamhet var en avgörande faktor för hur 

barnen klarade av att imitera handlingarna. De meningsfulla handlingarna med objekt var 

lättare för barnen att utföra i jämförelse med de icke-meningsfulla handlingarna utan objekt. 

Resultatet på det icke-verbala intelligenstestet korrelerade med barnens ålder och de icke-

meningsfulla handlingarna. Även nonord och meningsrepetition korrelerade med varandra. 

Vid analys av den auditiva modaliteten visade det sig att två- och fyrstaviga icke-meningsfulla 

nonord var något lättare att imitera än trestaviga. Ett konstaterande vid meningsrepetitionen 

var att barnens prestation såg olika ut beroende på meningens längd. 

   Resultaten i denna studie måste tolkas med reservation för att undersökningen gjorts på en 

mycket liten grupp och vidare forskning inom ämnet vore önskvärt för ett mer tillförlitligt 

resultat. Slutsatsen är att det troligtvis inte förefaller finnas någon underliggande imitativ 

förmåga som medierar förmågan att imitera för visuellt och auditivt presenterat material. Ett 

samband mellan barnens visuella uppmärksamhet och deras prestation av imitativa handlingar 

kan dock konstateras.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Imitation, visuell uppmärksamhet, arbetsminnesförmåga, nonordsrepetition, 

meningsrepetition. 
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Förord 

Vi vill tacka de barn som deltog i studien samt deras föräldrar som gav sitt medgivande till 

deltagande och såg till att barnen infann sig på rätt plats vid rätt tillfälle. Utan er hade denna 

studie inte varit möjlig! Vi vill även tacka berörd förskolepersonal som haft en positiv 

inställning och varit till stor hjälp gällande kontakt med föräldrar.  

   Ett varmt tack till våra handledare Anett Sundqvist och Mikael Heimann som gett oss stöd 

och råd under uppsatsens gång. Vi vill även tacka Emelie Nordqvist och Felix Koch för 

praktisk hjälp gällande tekniska problem och material. Slutligen vill vi också tacka Örjan 

Dahlström som gett oss svar berörande statistikfrågor. 
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1. Inledning 

Imitation används som en strategi för inlärning livet ut och är därför en mycket betydelsefull 

och viktig komponent att undersöka vidare då den är en avgörande faktor för barnets generella 

utveckling. Barn lär sig genom att visuellt observera och imitera vad personer i deras närhet 

gör samt auditivt genom att lyssna och imitera vad andra uttrycker.  

   En anledning till denna studie var att det inte tidigare undersökts hur olika modaliteter 

samverkar vid imitation. Förhoppningen är att ge en ökad förståelse för den imitativa 

förmågan hos typiskt utvecklade barn samt en inblick i om imitation samvarierar mellan 

visuell och auditiv modalitet. 

 

2. Bakgrund 

2.1. Imitation 

Imitation är en mycket betydelsefull förmåga för den generella inlärningen (Juslin & Nyberg, 

2007). Vi människor lär oss visuellt genom att studera och imitera vad andra gör samt auditivt 

genom att lyssna och imitera vad andra säger. Imitation främjar samspelet med andra 

individer. Är ett barn begränsat i sin förmåga att imitera kan det bidra till en sen utveckling av 

sociala förmågor och språk (Dahlgren, 2006). Imitation kan definieras på olika sätt. Enligt 

Swerlander (2001) innebär imitation motoriska eller verbala genomföranden av exempelvis 

handlingar eller ljud som tidigare utförts av någon annan (Swerlander, 2001). Det finns olika 

typer av imitation. Direkt imitation inträffar direkt efter att stimulus presenteras, fördröjd 

imitation är beroende av tidigare framställda representationer eller modeller (Kuhl & 

Meltzoff, 1996).  

   Ett av de allra viktigaste sätten för ett barn med typisk utveckling att lära är genom imitation 

(Hogan, 2000). Imitation är en avancerad process och barnet behöver en viss motorisk 

förmåga för att kunna realisera komplexa mönster och sekvenser (Meltzoff & Moore, 1994). 

Olika betydelsefulla aspekter har lyfts fram gällande den kognitiva och socioemotionella 

utvecklingen. En viktig aspekt som behandlats är huruvida spädbarn kan imitera (Ullstadius, 

1998). Genom observationer av spädbarn vet man att de har förmågan att imitera redan från 

födseln (Meltzoff & Moore, 1989). Imitativa beteenden som har iakttagits är framförallt 

ansiktsgester såsom tungutsträckning och munöppning (Uzgiris, 1981). Spädbarnets imitation 

är inte så precis i förhållande till den som utfört rörelsen, rörelserna hos spädbarnet kan 

exempelvis vara snabbare och mindre. Även imitation av ljud och läten förekommer (Allwood 

& Jensen, 2012). Det är inte en lätt uppgift för små barn att imitera och de behöver tid. Det 
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kan ta upp till en minut innan barnen kommer med någon respons, genom detta kan man 

utesluta att det är en reflexliknande reaktion (Allwood & Jensen, 2012). Två olika funktioner 

av imitation kan urskiljas under spädbarnstiden. Imitationen kan dels förbättra barnets sociala 

relation med den vuxne samt utveckla en ömsesidig kommunikation och skapa en gemensam 

förståelse. Imitationen kan även användas som en kognitiv strategi för att klara av nya och 

komplexa beteenden (Uzgiris, 1981).  

   Senare utvecklade typer av imitation hos barnet är beroende av ett intresse och en vilja att 

lära sig nya saker samt en önskan om att få tillhöra en social grupp (Meltzoff & Moore, 1989). 

Hos äldre barn tyder även en utåtriktad personlighet på en positiv korrelation med imitation 

(McCall, Parke, Kavanaugh, Engström, Russel & Wycoff, 1977). Imitation som inlärning är 

en process som används hela livet (Juslin & Nyberg, 2007).  

 

2.2. Imitationens betydelse för språkutvecklingen 

Imitationen har störst inverkan på den tidigaste utvecklingen hos barn med typisk 

språkutveckling (Bloom, Hood & Lightbown, 1974). En avgörande faktor för barnets 

utveckling är att det i tidig ålder lyssnar till sin omgivning samt spontant imiterar och försöker 

producera ljudmönster som matchar vad de hör. Detta beteende leder till att barnet genom 

imitation skaffar sig en bas av olika fonetiska enheter, ord samt prosodiska egenskaper (Kuhl 

& Meltzoff, 1996). Små barn väljer att imitera yttranden som de har kunskap om och är på 

väg att förvärva (Bloom et al., 1974). Att barnet under den tidiga språkutvecklingen imiterar 

omgivningens tal har stor betydelse för den fortsatta utvecklingen (Locke, 1993). 

   Det är inte enbart barnet som behöver anpassa sig för att lära sig. Inlärningen påverkas även 

av att barnets sociala omgivning anpassar sig till barnet (Strömqvist, 2010). Detta görs 

exempelvis genom att tala med barnet och uppmuntra det till kommunikation (Föhrer, 2007). 

Vuxnas imitation av barnet kan följaktligen vara betydelsefull och underlätta språkinlärningen 

(Speidel & Nelson, 1989). Barn som gör många imitativa yttranden har ett högre antal 

expressiva ord i sitt vokabulär jämfört med andra barn. Detta innebär att man kan förvänta sig 

ett sämre ordförråd hos de barn som har svårigheter med att imitera (Bishop, 1999). Det finns 

dock självfallet individuella skillnader (Bloom et al., 1974).  

 

2.3. Olika tänkbara sätt att mäta imitation 

Imitation kan undersökas på olika sätt, bland annat med hjälp av meningsfulla samt icke-

meningsfulla handlingar. De meningsfulla handlingarna innebär att man utför en handling 
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som har en logisk följd. Vanligt förekommande är även att dessa handlingar innefattar objekt. 

Ett exempel på en sådan handling kan vara att kavla en deg. De icke-meningsfulla 

handlingarna innebär att man utför en handling utan logisk följd, vanligen utan objekt. Ett 

exempel på en sådan handling kan vara att föra en öppen hand över pannan. Barn med typisk 

utveckling imiterar meningsfulla handlingar bättre i jämförelse med icke-meningsfulla 

handlingar (Vivanti, Nadig, Ozonoff & Rogers, 2008). För att kunna plocka fram en 

minnesbild kan ledtrådar i form av föremål underlätta för barnet (Landau, Smith & Jones, 

1998).  

   Ett sätt att mäta auditiv imitation kan vara genom meningsrepetition (Nettelbladt, 

Håkansson & Salameh, 2007). Baddeley och Wilson (1985) menar att ju längre meningar som 

ska upprepas desto svårare blir det för barnet att imitera dem, hur snabbt det går att imitera 

meningen har också en betydande påverkan på utförandet (Baddeley & Wilson, 1985). Vid 

användandet av meningsrepetition kan man underlätta för barnet genom att vänta minst tre 

sekunder mellan uppläsning av meningen som ska imiteras och barnets respons. På så sätt 

hinner strukturen även processas genom barnets egen språkliga förmåga (Hansson & 

Nettelbladt, 2007). En möjlig problematik vid meningsrepetition är om barnet förstår vad det 

imiterar och bearbetar meningen utifrån sin språkliga kompetens eller om det enbart imiterar 

ljudräckan utan att förstå innebörden av den (Vinther, 2002).  

   Ytterligare ett sätt att mäta auditiv imitation är nonordsrepetition (Nettelbladt et al., 2007). 

Nonord är påhittade ord utan betydelse, orden är dock fonotaktiskt möjliga (Nettelbladt, 

2007a). Nonorden bör presenteras med konsekvent intonation, noggrannhet samt hastighet 

(Dollaghan & Campbell, 1998). Vid imitation av nonord finns det inte någon semantisk 

betydelse lagrad i minnet. I dessa fall kan inga tidigare erfarenheter som finns registrerade i 

långtidsminnet underlätta och bidra med information (Gathercole, 2006). Att kunna imitera 

okända fonologiska enheter influeras av hur väl fungerande den fonologiska avkodningen är. 

Är avkodningen ineffektiv eller för långsam kan bearbetningsprocessen av senare 

inkommande material bli hindrad och representationerna bli felvisande och ofullständiga 

(Nettelbladt, 2007b). Det är svårare för barnet att imitera ju längre orden är (Baddeley, 1992). 

En studie av Dollaghan och Campbell (1998) visade en skillnad mellan grupperna barn med 

typisk utveckling och barn med språkstörning gällande imitation av nonord. Skillnaden var ett 

högre antal fullständigt felfritt imiterade fonem hos barnen med typisk utveckling. 

Nonordsrepetition kan därför underlätta för att upptäcka och urskilja barn med typisk 

språkutveckling från barn med språkstörning (Dollaghan & Campbell, 1998).  
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2.4. Några betydelsefulla faktorer som påverkar imitationen  

Det är ett flertal faktorer som påverkar imitationen. Sker inte imitationen direkt har även 

minnet en betydande roll (Meltzoff & Moore, 1994). För att kunna imitera måste barnet ha 

förmågan att upprätthålla informationen i sitt minne till dess att den ska användas. Bevarandet 

av informationen görs med hjälp av arbetsminnet (Baldwin, 1980). Även vad och hur länge 

något uppmärksammas, tidigare erfarenheter, motivation och vad som väcker intresse har stor 

betydelse för vad vi minns och hur vi imiterar (Juslin & Nyberg, 2007).  

 

2.4.1. Arbetsminne 

Arbetsminnet innefattar en tillfällig lagring och bearbetning av information. Ett exempel på 

arbetsminnets uppgift kan vara att komma ihåg ett språkligt yttrande samtidigt som man tolkar 

det som sägs. Det är viktigt att utnyttja den tillfälliga lagringen på bästa sätt då arbetsminnet 

har en begränsad kapacitet (Strömqvist, 2009). Arbetsminnet består av tre underliggande 

system: Den fonologiska loopen, den exekutiva funktionen samt det visuo-spatiala 

skissblocket. Den fonologiska loopen kommer till användning när man effektivt vill kunna 

återkalla en följd av exempelvis ord eller siffror. Arbetsminnet fungerar därför som ett 

kortvarigt förvaringssystem för verbala auditiva stimuli (Baddeley & Hitch, 1974). Om ny 

språklig information inkommer innan den aktuella hunnit bearbetas klart påverkas den 

fonologiska loopen negativt (Juslin & Nyberg, 2007). Den exekutiva funktionen ansvarar för 

planering och uppmärksamhet. Visuo-spatiala skissblocket behandlar samt förvarar 

information, exempelvis hur många föremål en individ kan minnas efter att ha sett dem en 

gång (Baddeley & Hitch, 1974). Ytterligare ett system i arbetsminnet har tillkommit på senare 

tid, den episodiska bufferten. Detta systems uppgift är att integrera information från övriga 

system och strukturera informationen till helheter (Baddeley, 2000).  

   Enligt forskning kan arbetsminnet i snitt lagra mellan fem till åtta informationsenheter på 

samma gång. Informationsenheter kan innebära exempelvis ett ord, en siffra eller liknande 

(Danielsson, 2007). En anledning till att minnesprocessen klingar av kan vara att ny 

information stör bearbetningen av det aktuella materialet (Juslin & Nyberg, 2007). Den 

inkommande informationen minskar och försvinner även inom cirka två sekunder om inte 

barnet uppdaterar informationen genom att exempelvis repetera den för sig själv (Gathercole 

& Baddeley, 1990). Ett konstaterande som gjorts är att barn som ännu inte fyllt fem, inte 

använder sig av tyst verbal repetition som en strategi för att bevara informationen i 

arbetsminnet. Barn som fyllt fem tillämpar däremot tyst repetition för att bibehålla 

informationen (Hitch, Halliday, Schaafstal & Schraagan, 1988). 
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   Gällande små barn och arbetsminne är det svårt att veta hur utvecklingen av minnet fortgår. 

Det man kunnat konstatera är att små barn har en mer begränsad kapacitet i arbetsminnet 

jämfört med äldre barn (Káldy & Leslie, 2005). I och med barnets allmänna utveckling 

förbättras minneskapaciteten. Erfarenhet tillsammans med hjärnans och nervsystemets 

utveckling leder till att barnet snabbare kan styra sin uppmärksamhet, använda sig av 

strategier samt på ett fördelaktigt sätt bearbeta information fortare i arbetsminnet (Cowan, 

1997). När informationen är bearbetad i arbetsminnet försvinner den eller överförs till 

långtidsminnet. I långtidsminnet lagrar vi vår bestående kunskap (Berk, 2008).  

 

2.4.2.  Visuell uppmärksamhet 

En annan faktor som påverkar imitationen är den visuella uppmärksamheten (Vivanti et al., 

2008). Uppmärksamhet är en viktig faktor när det gäller att beskriva och utreda de variationer 

som kan förekomma i barnets imitation. För att kunna uppfatta världen krävs en aktiv process 

hos barnet. Barnets visuella system används till stor del för att söka information. Genom att 

titta och uppmärksamma kan barnet inhämta ny kunskap (Meltzoff, 2002). Visuell 

uppmärksamhet innebär att rikta sitt fokus och att upprätthålla det tillräckligt länge för att 

exempelvis få information om något (Ruff & Rothbart, 1996).  

   För att lyckas med imitationen av meningsfulla handlingar med objekt bör den som ska 

imitera rikta sin visuella uppmärksamhet på den som utför handlingen samt föremålet i fråga. 

Det är även av stor vikt att uppmärksamma objektets förändringsmönster samt instruktörens 

handlande (Carpenter, Tomasello & Savage-Rumbaugh, 1995). Individuella skillnader i hur 

barn imiterar har kunnat påvisas och är i hög grad beroende av hur barnens uppmärksamhet 

var riktad när instruktören utförde handlingen (Vivanti et al., 2008). Handlingar innehållande 

objekt kräver ofta mindre uppmärksamhet då de många gånger anses ha ett tydligt syfte. 

Handlingar som inte innefattar hantering av objekt kräver ofta mer uppmärksamhet (Ruff & 

Rothbart, 1996).  

 

2.4.3. Motivation, temperament och personlighet 

Ytterligare faktorer som påverkar hur och om barnet kommer att imitera är dess motivation. 

Vad ett barn kan göra är inte alltid vad ett barn gör (McCall et al., 1977). Ytterligare en faktor 

som påverkar vad barnet väljer att imitera och hur det väljer att imitera är barnets 

temperament och personlighet. Barnet väljer noga vilka interaktioner det väljer att delta i 

(Nelson, Heimann, Abuelhaija & Wroblewski, 1989). 
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Det är ett flertal faktorer som påverkar den imitativa förmågan och våra olika modaliteter har 

en betydande roll för hur vi imiterar (Dahlgren, 2006). Om våra modaliteter samverkar under 

imitation är dock ett outforskat område och av den anledningen kan det vara av vikt att 

studera visuell samt auditiv modalitet vid imitation.  

 

 

3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka imitationsförmågan för visuellt och auditivt presenterat 

material hos typiskt utvecklade barn mellan fyra och åtta år.  

   Studien har följande frågeställningar: 

 

• Hur samvarierar imitationsförmågan med ålder och icke-verbal förmåga? 

• Hur samvarierar förmågan till imitation över visuell och auditiv modalitet? 

• Hur samvarierar förmågan till imitation inom vardera modalitet, visuell och auditiv? 

• Hur samvarierar barnens imitativa prestation med deras visuella uppmärksamhet? 

 

4. Metod 

4.1. Deltagare 

I studien deltog 10 barn, sju flickor och tre pojkar från olika förskolor/grundskolor i 

Östergötland. Barnen var mellan 4;11-8;0 år. Den totala medelåldern på deltagarna var M(SD) 

6,64 (1,09). Inklusionskriterierna var att barnen gick i en vanlig förskola/grundskola, hade 

svenska som modersmål samt var mellan fyra och åtta år gamla. För att rekrytera barnen till 

studien kontaktades 19 förskolor/grundskolor i Östergötland, se bilaga A. Det var totalt sex 

förskolor/grundskolor som gav sitt godkännande, se bilaga B, till att vidarebefordra 

informationen om studien till aktuella föräldrar. 118 samtyckesblanketter vidarebefordrades 

och av dessa var det 17 familjer som gav sitt medgivande till deltagande i studien. Av dessa 

17 föll på grund av sjukdom och okända anledningar ytterligare sju barn bort. 

 

 4.2. Pilottestning 

Två pilottest genomfördes innan den huvudsakliga studien påbörjades. Testerna gjordes på två 

12 åriga barn i Baby- & barnlabbet på Linköpings universitet. Barnen fick genomgå samma 

procedur som utfördes i studien. Efteråt fördes tillsammans med deltagarna en diskussion 

kring deras upplevelser angående upplägg samt möjlig förbättring. Pilottestningen bidrog till 

en uppfattning kring testningens tidsåtgång och vikten av att ge tydliga verbala instruktioner. 
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4.3. Undersökningsmetoder 

Ett icke-verbalt kognitivt test som undersökte barnets problemlösningsförmåga utfördes. 

Därefter följde fyra test för att undersöka barnets imitativa förmåga i två olika modaliteter, 

visuell och auditiv. I den visuella fick barnet se meningsfulla och icke-meningsfulla 

handlingar som det skulle imitera. I den auditiva modaliteten fick barnet höra meningsfulla 

meningar och icke-meningsfulla nonord som det skulle imitera.  

 

4.3.1. Problemlösningsförmåga 

Raven’s Coloured Progressive Matrices (Raven, 1965) användes för att undersöka barnets 

kognitiva problemlösningsförmåga. Det är ett icke-verbalt kognitivt test som undersöker 

barnets förmåga att se samband och mönster samt dess förmåga att dra slutsatser. Raven 

består av 36 uppgifter, uppdelade i tre serier innehållande 12 stycken uppgifter i varje. 

Maxpoäng på testet var 36 poäng. 

    

4.3.2. Visuell imitation  

Barnet fick se sex videoklipp med meningsfulla handlingar (Vivanti et al., 2008; Nordqvist, 

Karlsson, Larsson & Heimann, 2011) innefattande objekt och tydliga mål, se tabell 1. De tre 

variablerna som bedömdes var hur barnet greppade objektet, vilken riktning rörelsen hade 

samt korrekt antal repetitioner av handlingen. Varje variabel poängsattes mellan noll till ett. 

Detta innebar att barnet kunde få högst tre poäng för varje delmoment och totalt 18 poäng på 

denna del. Se bilaga C. 

 

Tabell 1. Samtliga meningsfulla handlingar med objekt. 

Handlingar: 
 

Meningsfulla Objekt 

 Torka ansiktet (Wipe face) 
 

En servett 

 Rita en linje (Draw a line) 
 

En tuschpenna och ett A4-
papper 
 

 Borsta på armen (Brush arm with lint brush) 
 

En borste 

 Kavla en deg (Flatten dough with rolling pin) 
 

En grön trolldeg och en kavel 

 Stämpla på ett papper (Stamp on ink pad) 
 

En stämpel, en stämpelplatta 
och ett A4-papper 
 

 Dra med slagpinne över en xylofon (Xylophone) 
 

En xylofon och en slagpinne 
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Barnet fick även se sex videoklipp med icke-meningsfulla handlingar (Vivanti et al., 2008; 

Nordqvist, et al., 2011) utan tydliga mål eller objekt, se tabell 2. Varje handling kodades med 

poängen noll, ett eller två. De fyra variablerna som bedömdes var barnets start- samt 

slutposition vilket gav två poäng vardera om barnet placerade sina båda händer med 

handflatorna på bordet framför sig såsom instruktören. Korrekt utförande samt riktning av 

rörelsen gav ett poäng. En kroppshållning som följde med rörelsen på ett naturligt sätt gav i 

sin tur ett poäng. Detta innebar att barnet kunde få högst sex poäng för varje delmoment och 

totalt 36 poäng på denna del. Se bilaga C. 

 

Tabell 2. Samtliga icke-meningsfulla handlingar utan objekt. 

Handlingar: Icke-meningsfulla 
 

 Knytnäven på bordet (Fist on table) 
 

 Armen över bröstet (Arm across chest) 
 

 Handen förs från axeln och framåt (Hand from shoulder to front) 
 

 Handen slår på armen (Hand slaps arm) 
 

 Armen böjs vid armbågen (Arm flexes at elbow) 
 

 Handen förs över pannan (Hand moves across forehead) 
 

 

4.3.3. Auditiv imitation 

Nya Nelli är en neurolingvistisk undersökningsmetod som innefattar olika test gällande 

språkförmågan kopplad till neurologiska funktioner såsom kognitiva, perceptuella samt 

motoriska funktioner och beteenden (Holmberg & Sahlén, 2000). Tre deltest, meningar med 

ökad längd, meningar med relativt konstant längd samt nonordsrepetition användes för att 

undersöka barnets förmåga att imitera meningar och nonord som det fick höra.  

   Barnet fick höra samtliga meningar en gång då testledaren lugnt och metodiskt 

introducerade dem för att sedan låta barnet imitera. Totalt imiterade barnet 10 meningar med 

ökad längd (5 till 14 ord). Meningarna med ökad längd poängsattes först utifrån korrekt antal 

återgivna ord. I detta fall var inte syftet att orden placerades på rätt plats i meningen utan 

enbart att de återgavs. Detta för att undersöka hur många ord barnet i genomsnitt imiterade 

från meningen. Totalt kunde barnet få 95 poäng på denna del. Meningarna med ökad längd 

analyserades även utifrån hur många meningar som i rad imiterades korrekt. Barnet behövde i 
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detta fall imitera orden i rätt ordning för att få poäng. Detta för att undersöka hur många ord 

en mening kan innehålla innan längden på meningen problematiserar imitationen. Totalt 

kunde barnen få 14 poäng på denna del.  

   Barnet imiterade även sex meningar med relativt konstant längd (7 till 8 ord). Dessa 

poängsattes enbart utifrån om barnet återgav hela meningen korrekt. Totalt kunde barnet få 

sex poäng på denna del. 

   Barnet fick också genomföra nonordsrepetition. Det fick höra nonordet en gång för att sedan 

imitera totalt 18 nonord med ökad stavelsenivå, tvåstaviga, trestaviga och fyrstaviga. 

Nonorden poängsattes utifrån antal korrekt återgivna stavelser. Totalt kunde barnet få 54 

poäng på denna del.  

 

4.4. Utrustning 

4.4.1.  Ögonrörelsemätning 

Mjukvaran Tobii Studio 2.2.8 som är en ögonrörelsemätare användes. Dataskärmen Tobii 

T120, som barnet satt framför var utrustad med en infraröd kamera som registrerade barnets 

ögonrörelser. Analysen av ögonrörelsedata innebar att barnets visuella avsökningsmönster 

granskades. Detta för att ta reda på hur barnet visuellt avsökte informationen som visades för 

det. För att kunna skilja barnen åt tilldelades de varsin färg av programmet. På så sätt kunde 

barnens individuella tittmönster åskådliggöras genom färgklickar som rörde sig beroende på 

hur barnen granskade de 12 videoklippen innehållande meningsfulla och icke-meningsfulla 

handlingar. Med hjälp av färgkodningen var förhoppningen att hitta individuella variationer 

och övergripande samband i hur barnen fördelade sin uppmärksamhet.  

 

4.4.2. Videokameror 

Barnets beteendesvar filmades av två videokameror (SONY Handycam No: HDR-CX570E).  

 

4.5. Procedur 

Observationen ägde rum i Baby- & barnlabbet på Linköpings Universitet. Testningen inleddes 

med Raven, sedan introducerades de visuella imitationsdelarna där ögonrörelsemätning 

utfördes. Föräldrarna godkände då även muntligt att videoinspelning av barnet fick ske. 

Inledningsvis genomfördes en kalibreringskontroll där barnet fick fokusera på fem olika 

punkter i form av pipande fåglar som rörde sig över dataskärmen. Detta gjordes för att kunna 

analysera var barnet tittade. När kalibreringen genomförts fortsatte testledaren med verbala 
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instruktioner och sa till barnet: Nu ska vi visa lite filmer med Felix och efter varje film gör du 

samma sak som Felix gör. Titta noga, jag säger till när det är din tur.  

   Tre övningsuppgifter genomfördes för att säkerställa förståelsen av uppgiften. Totalt 12 

videoklipp som varierade mellan 5-27 sekunder visades. Efter varje videoklipp blev 

dataskärmen svart och barnet uppmanades då att imitera klippet. Ett bord var placerat framför 

barnet för att underlätta de imitativa rörelserna som skulle genomföras. Alla videoklipp 

demonstrerades av samma instruktör. Instruktören på videoklippen satt vid ett bord med 

händer och armar väl synliga. Handlingarna visades med stor tydlighet. Alla handlingar 

utfördes med ett neutralt ansiktsuttryck och inga verbala ledtrådar gavs. Avslutningsvis 

genomfördes den auditiva imitationen med meningar och nonord.  

 

4.6. Etiska överväganden 

Samtliga deltagare med föräldrar fick först ett skriftligt informationsbrev om studien, se 

bilaga A. Där informerades de om att medverkan i studien var frivillig och att de närsomhelst 

utan motivering kunde avbryta deltagandet. Det framgick även att testledarna var mycket 

noggranna med anonymiteten. Alla barn kodades och deras resultat avidentifierades.  

 

4.7. Analysmetod 

För att bearbeta data användes statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences 

version 20® (SPSS). För att analysera möjliga samband mellan olika variabler användes 

Pearsons korrelation. Även ett Wilcoxon teckenrangtest utfördes för att ange signifikansnivå 

mellan två olika test. Det statistiska värdet för signifikans var genomgående p <.05.  

   Då majoriteten av resultaten inte visade på någon korrelation gjordes dessutom vidare 

analyser på utvald data. För en mer ingående granskning av barnens tittmönster och för att 

kunna finna variationer samt eventuella samband i hur barnen fördelade sin uppmärksamhet 

gjordes en kvalitativ analys av barnens ögonrörelsedata. Under insamlingen av 

ögonrörelsedata uppstod tekniska problem med ögonrörelsemätaren vilket ledde till att fem av 

de 10 barnens data analyserades. Existerande ögonrörelsedata, bestående av tre pojkar mellan 

6;8-7;9 år och två flickor mellan 7;11-8;0 år har med hjälp av Tobii eye-trackern tolkats. All 

insamlad data har genomgående analyserats tillsammans av testledarna.   
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5. Resultat 

Resultatdelen kommer inledningsvis att redovisa deskriptiva data för samtliga test. Sedan 

följer en korrelationstabell där samband mellan testresultaten på de olika testen beskrivs och 

korrelation mellan testresultat och deltagarnas ålder redovisas. De visuella och de auditiva 

imitationsdelarna redovisas var för sig och avslutningsvis görs en kvalitativ analys av 

ögonrörelsedata.  

 

5.1. Deskriptiva data 

Det var en relativt stor spridning (+2SD), i resultaten för samtliga test med undantag för de 

meningsfulla handlingarna. I tabell 3 redovisas data för barnens resultat på samtliga test. 

 

 

Tabell 3. Samtliga tests resultat i förhållande till deras individuella poängsystem. N=10 

Test Min   Max   Medel       SD Testernas 
maxpoäng 

Kognition      

   Raven 12 34 22,40  6,80  36 

Imitation (visuell modalitet):      

   Meningsfulla handlingar  15   18 16,30 1,16    18 

   Icke-meningsfulla handlingar 10     32 21,60  8,09 36 

Imitation (auditiv modalitet)      

  Meningsfulla meningar 1*   34      91  68,80   19,15   95 

  Meningsfulla meningar 2* 0         6  4,10      1,97  6 

   Icke-meningsfull nonordsrepetition  32   53   46,50   6,80     54 

 

Meningsfulla meningar 1*: Meningar med ökad längd. 

Meningsfulla meningar 2*: Meningar med relativt konstant längd. 
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5.2. Korrelationer 

För att undersöka samband mellan resultaten på de olika testen och deltagarnas ålder samt 

eventuell korrelation mellan samtliga test användes genomgående Pearsons korrelation.  

 

Tabell 4. Observerad Pearsons korrelation (r). N=10 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Ålder 
 

-       

2. Raven 
 

.84** -      

3. Meningsfulla 
handlingar 
 

.54 .53 -     

4. Icke-
meningsfulla 
handlingar 
 

.77** .80** .20 -    

5. Meningsfulla 
meningar med 
ökad längd 
 

.04 .02 -.04 .14 -   

6. Meningsfulla 
meningar med 
ökad 
komplexitet 
 

-.19 -.18 .23 -.37 .74* -  

7. Icke-
meningsfulla 
nonord 

 

-.03 .01 .22 -.09 .80** .89** - 

*p < .05; **p < .01;    

 

 

5.3.  Raven 

Barnens resultat på det icke-verbala intelligenstestet Raven hade en spridning mellan 

råpoängen 12 till 34. Resultatet korrelerade med variabeln ålder, (r=.84. p<.002) samt med de 

icke-meningsfulla handlingarna (r=.80. p= <.005).  
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5.4. Imitation – Visuell modalitet 

Vid analys av enbart rörelsen kunde det konstateras att de meningsfulla handlingarna där 

objekt användes var lättare för barnen att imitera korrekt än vad de icke-meningsfulla 

handlingarna utan objekt var, 83 % respektive 42 % imiterades korrekt. Resultatet var 

signifikant (z=-2.81, p=.005). Figur 1 och figur 2 visar samtliga handlingars totalpoäng. 

 

5.4.1. Meningsfulla handlingar  

 

 
 
Figur 1. Samtliga barns resultat på de meningsfulla handlingarna. Resultatet redovisas i råpoäng. N=10 

 

 

Studien visar att inte något av barnen hade svårigheter med att greppa föremålen på det sätt 

som efterfrågades. Det var tre handlingar som flera av barnen inte klarade att imitera på rätt 

sätt. 20 % av barnen klarade att imitera rörelsen ”Torka ansiktet”. 80 % av barnen lyckades 

imitera rörelsen ”Kavla en deg” korrekt. Det var 70 % som utförde rätt antal repetitioner av 

”Borsta på armen”, resterande barn återgav för få repetitioner. 60 % av barnen genomförde 

rätt antal repetitioner av handlingen ”Kavla en deg” och resterande barn återgav för många 

repetitioner. På resterande handlingar presterade barnen 100 % och uppnådde maxpoäng.  
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5.4.2.  Icke-meningsfulla handlingar 

Resultatet på de icke-meningsfulla handlingarna korrelerade med barnens ålder, (r=.77. 

p=<.009). Det förelåg ett signifikant samband mellan de icke-meningsfulla handlingarna och 

barnens icke-verbala intelligensnivå (r=.80. p= <.005). Det var enbart denna visuella  

imitationsdel som samvarierade med ålder och icke-verbal förmåga. 

 

 

 

 

Figur 2. Samtliga barns resultat på de icke-meningsfulla handlingarna. Resultatet redovisas i råpoäng. N=10 

 

Det var en stor spridning mellan resultatet på de olika rörelserna. Studien visar att barnen fler 

gånger imiterade slutpositionen i jämförelse med verkställandet av startpositionen. Barnen 

hade lättast att imitera handlingen ”Handen förs från axeln och framåt” då 80 % av barnen 

imiterade rörelsen korrekt. Svårast hade barnen att imitera handlingen ”Handen slår på 

armen” då inget av barnen imiterade rätt. Konstateras kan även att variabeln kroppshållning 

ett fåtal gånger ej realiserades som förväntat. 

 

5.5. Imitation – Auditiv modalitet  

Meningar med ökad längd och meningar med relativt konstant längd korrelerade starkt med 

varandra och hade liknande inbördes korrelationsmönster med de icke-meningsfulla 

nonorden, se tabell 4; p <.01. 
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5.5.1.  Meningsfull meningsrepetition 

Vid analys av barnens resultat gällande hur många ord de utan inbördes ordning imiterade 

från meningarna med ökad längd klarade barnen i snitt att imitera 69 av totalt 95 ord 

(M=68,8; SD=19,15). Barnen klarade även i snitt att imitera meningar med åtta ord av totalt 

14. Barnens resultat varierade generellt mellan fem till 13 ord. 

   Vid analys av meningar med relativt konstant längd klarade barnen i snitt att imitera fyra 

meningar av sex möjliga (M=4,1; SD=1,97). Barnens resultat varierade mellan noll till sex 

antal korrekt imiterade meningar.  

 

5.5.2.  Icke-meningsfull nonordsrepetition 

 

 
Figur 3. Samtliga barns prestation på tvåstaviga, trestaviga samt fyrstaviga nonord redovisas i procent. N=10 

 

I studien klarade barnen att imitera 90 % av de tvåstaviga nonorden. De trestaviga nonorden 

var de ord som barnen hade svårast att imitera. I detta fall klarade barnen att imitera 83 % av 

nonorden. Högre resultat fick barnen på de fyrstaviga nonorden då 86 % imiterades korrekt.  

 

5.6.  Kvalitativ analys av barnens tittmönster med hjälp av ögonrörelsemätare 

För att ta reda på var barnet fokuserade sin uppmärksamhet vid imitation av meningsfulla 

handlingar med objekt samt icke-meningsfulla handlingar utan objekt har en kvalitativ analys 

gjorts. Barnens individuella tittmönster granskades på de fem barn, tre pojkar mellan 6;8-7;9 

år och två flickor mellan 7;11–8;0 år där tillräckligt mycket ögonrörelsedata samlats in. Dessa 

barn tilldelades som tidigare nämnts varsin färg för att underlätta bearbetningen av analysen. 

Först redovisas de meningsfulla handlingarna och därefter de icke-meningsfulla handlingarna. 

Samtliga 12 handlingar har analyserats och redovisas, fyra av dessa visas i form av figurer. I 

figur 4 och 5 ges två tydliga exempel på meningsfulla handlingar som visar på ett typiskt 

tittmönster barnen hade under de meningsfulla handlingarnas videoklipp. I figur 6 och 7 ges 
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exempel på icke-meningsfulla handlingar där barnen inte hade några objekt att tillgå. I figur 6 

visas ett tydligt exempel på när ett barn registrerade instruktörens slutposition. Detta var en 

variabel som inte genomgående realiserades hos samtliga barn. Figur 7 visar på ett typiskt 

tittmönster barnen ofta hade under de icke-meningsfulla handlingarnas videoklipp. Då dessa 

handlingar inte innefattade objekt registrerade inledningsvis barnen instruktörens ansikte för 

att sedan följa handlingen.  

 

 

5.6.1. Meningsfulla handlingar 

Övergripande för de meningsfulla handlingarna, vilka innefattar objekt, var att samtliga barn 

initialt riktade sin uppmärksamhet och fokuserade genomgående på objekten som visades på 

videoklippen. Därefter växlade barnen sin uppmärksamhet mellan instruktörens ansikte och 

handlingen instruktören utförde. Flickorna fokuserade på instruktörens ansikte under längre 

perioder samt i större utsträckning under varje videoklipp i jämförelse med pojkarna. De 

uppmärksammade även instruktörens ansikte innan de avkodade de objekt som skulle 

användas. Pojkarna i sin tur uppmärksammade ofta föremålen först för att sedan 

uppmärksamma instruktörens ansikte. I vilken turordning barnen kodade av spelade inte 

någon roll för den egna imitationen. När instruktören utförde handlingarna skiftade samtliga 

sin visuella uppmärksamhet mellan handlingarna och instruktörens ansikte.  

   Skillnader sågs i slutsekunderna av videoklippen då de två barn som ännu inte fyllt sju inte 

lika konsekvent tittade på handlingen fram till slutposition. Detta påverkade slutresultatet av 

imitationen och barnen imiterade då inte korrekt. Det fanns även exempel på att barnen haft 

konstant fokus på instruktörens ansikte och då inte uppmärksammade objektets 

förändringsmönster. Detta medförde att de inte imiterade rätt. Några barn riktade i vissa 

videoklipp enbart sitt fokus på rörelsen men detta resulterade ändå inte alltid i ett korrekt 

imitativt utförande. Fel som har uppstod var inkorrekt antal repetitioner samt felaktig riktning 

av rörelsen. Vanligt förekommande var att barnen överlag avslutade samtliga videoklipp med 

att rikta sin uppmärksamhet mot instruktörens mötande blick.  

   Ett exempel på en meningsfull handling var ”Kavla en deg”. Denna innebar att barnet med 

en repetition skulle kavla en grön deg i riktning från kroppen och sedan lägga tillbaka kaveln. 

Barnens tittmönster visas i figur 4. 
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Figur 4.                     a                                                      b                                                              c  

a: Barnen avkodar materialet med en växlande blick mellan kaveln och degen. b: Barnen tittar upp mot 

instruktörens ansikte och följer sedan rörelsen. c: Avslutningsvis möter samtliga barn instruktörens blick. 

Ett annat exempel på en meningsfull handling som barnen skulle utföra var ”Torka ansiktet”. 

Barnen skulle plocka upp servetten från bordet, föra den över pannan och sedan lägga tillbaka 

servetten. Barnens tittmönster visas i figur 5.  

 

 

Figur 5.                                  a                                                                                   b 

a: Barnen inleder med att avkoda materialet och följer sedan rörelsen med blicken. b: Avslutningsvis möter 

samtliga barn instruktörens blick.    

 

5.6.2. Icke-meningsfulla handlingar 

Flickorna lade större vikt än pojkarna på att avkoda betydande delar såsom start- och 

slutposition. Det konstaterades även att de tre barn som var äldre än sju år generellt avkodade 

start- och slutposition bättre samt imiterade dessa positioner mer konsekvent. De tre äldre 

barnen imiterade dessa positioner dubbelt så många gånger i jämförelse med de två yngre 

barnen under sju år. Detta gav resultat i form av högre poängutdelning.  
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   Då det inte fanns några objekt i dessa videoklipp uppmärksammade samtliga barn 

instruktörens ansikte i början för att sedan följa rörelsen. När barnen inte riktade sin visuella 

uppmärksamhet mot rörelsen i videoklippen uppkom det svårigheter med att imitera rörelsen 

riktigt. Detta kunde noteras när barnet inte följde rörelsen från start utan uppmärksammade 

den först när klippet nästan var slut. Konsekvensen blev en felaktig imiterad rörelse.  

   Inget av barnen oavsett ålder klarade att imitera handlingen, ”Handen slår på armen”. Trots 

att barnen registrerade denna handling från början till slut imiterade de inte rätt. Det fanns 

också flera exempel där enbart ett barn klarade att imitera handlingen korrekt, det var då 

enbart detta barn som tittat på rörelsen från början till slut. De andra barnen hade endast 

observerat delar av handlingen. Några av barnen växlade under videoklippen frekvent sin 

uppmärksamhet mellan instruktörens ansikte och handlingen. Detta fick konsekvenser när de 

själva skulle imitera då de missat att uppmärksamma delar av handlingens 

förändringsmönster. Barnen avslutade samtliga videoklipp med att rikta sin uppmärksamhet 

mot instruktörens mötande blick. 

   Ett exempel på en icke-meningsfull handling som barnen skulle utföra var ”Handen förs 

från axeln och framåt”. Barnen skulle börja med händerna i startposition för att sedan föra 

handen formad som en nyphand mot sin egen axel samtidigt som armbågen rör sig framåt och 

utåt. Handen förs sedan tillbaka utåt från kroppen och öppnas upp samt vinklas ut. Barnen 

skulle avsluta med händerna i slutposition. Barnens tittmönster visas i figur 6.  

 

Figur 6.                        a                                                                              b 

a: Barnen registrerar först instruktörens ansikte och följer dennes blick ner mot handen. De följer sedan rörelsen. 

b: Barnen avslutar med att titta instruktören i ansiktet. Exempel på ett barn som registrerar slutpositionen kan 

också ses.  
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Ytterligare ett exempel på en icke-meningsfull handling som barnen skulle utföra var 

”Handen slår på armen”. Barnens tittmönster visas i figur 7. Denna rörelse är ett exempel på 

en handling som samtliga barn registrerade men som ingen klarade att imitera korrekt.  

 

 
 
Figur 7.                 a                                                        b                                                        c 

 

a: Barnen registrerar instruktörens ansikte och följer rörelsen. b: Barnen växlar uppmärksamheten mellan 

rörelsen och instruktörens ansikte. c: Barnen registrerar slutförandet av rörelsen och avslutar med att titta i 

instruktörens ansikte. 

 

6. Resultatdiskussion 

Det var enbart imitationen innehållande de icke-meningsfulla handlingarna som korrelerade 

med barnens ålder och icke-verbala intelligens. Förmågan till imitation över visuell och 

auditiv modalitet förefaller inte på något sätt korrelera med varandra. Det går att konstatera att 

den visuella uppmärksamheten vid analys av ögonrörelsedata är en viktig komponent som har 

betydelse för hur barnen presterar vid det imitativa utförandet.  

 

6.1. Korrelation mellan icke-meningsfulla handlingar, ålder samt icke-verbal 

intelligens 

De icke-meningsfulla handlingarna korrelerade med barnens ålder samt dess icke-verbala 

intelligensnivå. En trolig förklaring till detta skulle kunna vara att de äldre barnen med en 

ökad ålder och en ökad intelligens var bättre på att uppmärksamma detaljer, se likheter samt 

att matcha sitt sätt att imitera instruktörens utförande. Ytterligare en förklaring till att de icke-

meningsfulla handlingarna korrelerade med barnens ålder kan vara att start- och slutposition 

stod för 67 % av den totala poängen. Dessa var positioner som enbart de äldre barnen 

konsekvent imiterade, vilket ledde till en högre poängutdelning.  

   De flesta barn ansträngde sig för att imitera rörelsen rätt och var i många fall på god väg, 
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dock utfördes inte handlingen så specifikt som efterfrågades vilket ledde till att inte några 

poäng delades ut. Det var en stor spridning mellan de olika rörelsernas resultat, därav kan en 

slutsats dras om att vissa rörelser var mer komplexa och svårare än andra att imitera.  

   Överlag kan det konstateras att de icke-meningsfulla handlingarna var betydligt svårare för 

barnen att imitera än de meningsfulla handlingarna då få av rörelserna utfördes korrekt. Detta 

var något även Vivanti et al. (2008) konstaterade i sin studie. Barnen hade vid de icke-

meningsfulla handlingarna till skillnad från de meningsfulla handlingarna dessutom inte några 

objekt som eventuellt kunde hjälpa dem att plocka fram en minnesbild av rörelsen. Juslin och 

Nyberg (2007) menar att föremål kan fungera som ledtrådar och underlätta för barnet vid 

imitation.  

 

6.2.  Den visuella imitationen 

De meningsfulla handlingarna och de icke-meningsfulla handlingarna samvarierade inte med 

varandra. En olikhet mellan de meningsfulla handlingarna och de icke-meningsfulla 

handlingarna var den tid barnen avvaktade innan de gav respons i form av någon handling. 

Vid de meningsfulla handlingarna fick barnen även invänta de föremål som skulle användas 

vid utförandet. Barnen fick då automatiskt längre tid att bearbeta det de sett då objekten till en 

början inte låg framför dem. När föremålen i sin tur introducerades granskade barnen dessa 

innan de imiterade rörelserna. Enligt Landau et al. (1998) kan barn använda objekt som 

ledtrådar. Barnen fick i vår studie se videoklipp där instruktören utförde handlingar med 

föremål som de senare skulle imitera. När barnet i sin tur fick objektet och imiterade rörelsen 

skulle en förklaring till den korrekta imitationen kunna vara att objektet hjälpt barnet att 

plocka fram en minnesbild av handlingen. En annan förklaring till att just dessa handlingar 

var lättare att imitera kan vara att de var meningsfulla och naturliga för barnen att imitera då 

de hade en logisk följd.   

   Vid de icke-meningsfulla handlingarna utan objekt var ett återkommande mönster att barnen 

övade på imitationen under videoklippets gång samt genomförde handlingen innan de blivit 

uppmanande till det. Detta kan liknas med Gathercoles och Baddeleys (1990) teori om att vi 

människor ständigt måste uppdatera informationen i form av att exempelvis repetera den för 

oss själva, för att i slutändan kunna minnas den. 

    Meltzoff och Moore (1989) säger att barnets imitation är beroende av intresse och en vilja 

att lära sig. Något som tycktes kunna urskiljas var att barnen med ett stort engagemang 

imiterade de meningsfulla handlingarna då de innefattade objekt som uppskattades hos 

barnen. De icke-meningsfulla handlingarna var inte lika inspirerande och återkommande 
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kommentarer hos flera av barnen var att rörelserna hade liknande rörelsemönster. Detta kan 

vara ytterligare en orsak till det spridda resultatet mellan de meningsfulla och de icke-

meningsfulla handlingarna. 

   En likhet som kan konstateras är att den visuella uppmärksamheten hade en stor betydelse 

för det egna imitativa utförandet både när det gäller meningsfulla och icke-meningsfulla 

handlingar. 

 

6.3.  Den auditiva imitationen 

Meningar med ökad längd och meningar med relativt konstant längd korrelerade med 

varandra och redovisas därför tillsammans. De hade även liknande inbördes 

korrelationsmönster med nonorden. Se tabell 4. 

    Det var svårt att dra en slutsats gällande vilka meningar som var lättast för barnen att 

imitera då meningarna inte bedömdes på samma sätt poängmässigt. Överlag var uppfattningen 

att barnen tyckte att de meningarna med relativt konstant längd var lättare då de innehöll färre 

antal ord. Barnen uttryckte även fler gånger att de inte kom ihåg orden de skulle imitera vid 

imitation av de meningar som ökade i längd. Det var svårt att veta om barnen tolkade 

meningarna vid imitationen eller om de enbart var inställda på att försöka imitera orden som 

de hört, eventuellt gjorde de både och. Vinther (2002) tar upp en möjlig problematik vid 

meningsrepetition. Problematiken berör om barnen använder sin språkliga förmåga för att 

förstå vad de imiterar eller om de enbart imiterar ljudräckan utan att tolka meningens innehåll. 

   En del skillnader mellan samtliga meningar och nonorden kunde registreras. Nonorden 

behövde oavsett stavelsenivå imiteras direkt efter uppläsning för att barnen skulle ha chans att 

återge dem. Vid meningar innehållande fem till åtta ord väntade barnen innan de påbörjade 

imitationen. Gathercole (2006) säger att det vid imitation av nonord inte finns någon 

semantisk betydelse lagrad i minnet och av den anledningen kan inga tidigare erfarenheter 

underlätta och bidra med information. Anledningen till skillnaderna mellan meningarna och 

nonorden kan bero på att barnen inte kunde koppla nonorden till något semantiskt och därför 

var i behov av att återge orden så fort som möjligt. Då meningarna var betydelsefulla och 

hade en innebörd var det troligen lättare för barnen att koppla innehållet till något semantiskt 

och barnen kunde därför bearbeta orden innan de började imitera dem. Av den anledningen 

var barnen inte i lika stort behov av att imitera meningarna direkt efter uppläsningen.    

   Baddeley (1992) påvisar att svårighetsgraden av imitation av ord ökar ju längre ordet är. 

Resultatet i studien följde inte detta mönster då de trestaviga nonorden var något svårare för 

barnen än de fyrstaviga att imitera.  



 

 

22 
  

   En likhet mellan samtliga meningar och nonorden var att de båda krävde barnens 

uppmärksamhet för att kunna imiteras. Meningarna eftersom de blev längre och nonorden 

eftersom de inte hade någon betydelse för barnen.  

 

6.4.  Samband mellan barnens imitativa prestation och deras visuella uppmärksamhet 

Det fanns samband mellan barnens prestation och hur deras uppmärksamhet var riktad när 

instruktören utförde handlingarna. Detta var även något som Vivanti et al. (2008) kom fram 

till i deras studie. Generellt för de meningsfulla handlingarna efter analys av barnens 

tittmönster var den upprepade avkodningen barnen gjorde mellan objekt och instruktörens 

ansikte. Enligt Carpenter et al. (1995) är denna frekventa avkodning mellan instruktör och 

objekt en bra strategi för att kunna lyckas med det imitativa utförandet. Barnen i denna studie 

riktade även sin uppmärksamhet på objektets förändringsmönster samt instruktörens 

handlande. Något som även Carpenter et al. (1995) anser ha en positiv inverkan på utförandet 

av den imitativa handlingen. Ruff och Rothbart (1996) menar att handlingar utan objekt 

vanligtvis kräver mer uppmärksamhet hos den som ska imitera då inga yttre ledtrådar i form 

av objekt ges. Vid analys av ögonrörelsedata kunde konstateras att barnen trots att de 

genomgående uppmärksammat rörelsen inte alltid imiterade den korrekt. Genom detta kan 

vårt tidigare konstaterande om att icke-meningsfulla handlingar generellt var svårare för 

barnen att imitera stärkas. Trots att det vid analys av ögonrörelsedata kunnat fastställas att 

barnen uppmärksammat samtliga meningsfulla handlingar återgavs någon gång felaktiga 

repetitioner av vissa rörelser. Detta kan bero på andra faktorers inverkan snarare än att barnen 

inte uppmärksammat rörelsen. Nelson et al. (1989) säger att barnets personlighet har en 

inverkan på hur barnet väljer att imitera. När felaktiga repetitioner förekom kan snarare 

barnens impulsivitet och nyfikenhet för objekten tagit över hand. Exempel på detta kan ses 

vid rörelsen ”Kavla en deg” då flera barn med nöje aktivt kavlade degen när enbart en 

repetition efterfrågades. 

 

7. Metoddiskussion  

Sammanlagt 17 samtyckesblanketter samlades in. Kort därefter lämnades fem återbud av 

olika anledningar. Barnen bokades in för testning och förhoppningen var då att kunna testa 

totalt sju flickor och fem pojkar, en någorlunda jämn fördelning mellan könen. Under det sista 

inplanerade testtillfället föll två pojkar bort vilket resulterade i en ganska skev könsfördelning. 

På grund av tidsbrist kunde inga nya deltagare rekryteras och heller inga nya tillfällen för 
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testning bokas in. Vid en mer jämnfördelad grupp hade det varit intressant att titta på fler 

infallsvinklar gällande korrelation mellan prestation och kön.  

   För att få så tillförlitlig data som möjligt har vid samtliga testsituationer samma testledare 

genomfört samma delar utav testningen. Analyseringen av insamlad data har testledarna gjort 

tillsammans och de har genomgående haft liknande uppfattningar gällande bedömning. Detta 

har bidragit till att ingen tredje bedömarpart efterfrågats.   

    Under imitation av meningar var tanken att testledaren skulle vänta tre sekunder innan en 

ny mening började läsas upp. På så sätt skulle strukturen hinna processas hos barnet. Vid 

meningsrepetitionen använde sig barnen av olika strategier för att imitera meningarna. Några 

barn var ivriga att påbörja imitationen innan testledaren sagt meningen färdigt medan andra 

barn tog lång tid på sig innan någon respons kom överhuvudtaget. Därmed går det inte att 

utesluta att imitationen av meningarna inte genomgående lästes upp med exakt samma 

tidsintervall. Detta är något som eventuellt kan ha påverkat deltagarna och resultatet.  

   Deltagarna hade endast möjlighet att få höra meningarna samt nonorden en gång. Resultatet 

hade troligen blivit annorlunda om möjlighet till repetition getts. Då alla deltagare hade 

samma förutsättningar med tanke på att ingen repetition gavs till någon bör resultatet dock 

vara tillförlitligt. En annan aspekt att ha i åtanke och som eventuellt kan ha påverkat resultatet 

av imitationsdelarna i den auditiva modaliteten kan vara barnens hörsel. Detta då testledarna 

inte undersökt barnens hörsel före testsituationen. Eventuellt kunde nyligen kontrollerad 

hörsel varit ett inklusionskriterie för deltagande i studien. 

   På grund av tekniska problem gick hälften av barnens ögonrörelsedata förlorad. En djupare 

analys gjordes därför på de fem barn där tillräckligt mycket insamlad ögonrörelsedata fanns.  

 

8. Slutsats 

Resultaten i denna studie måste tolkas med reservation för att undersökningen gjorts på en 

mycket liten grupp och vidare forskning inom ämnet vore önskvärt för ett mer tillförlitligt 

resultat. Det finns ett samband mellan barnens visuella uppmärksamhet och deras prestation 

av imitativa handlingar. Inom den visuella modaliteten var det endast de icke-meningsfulla 

handlingarna som samvarierade med ålder och icke-verbal intelligens. Det fanns ingen 

korrelation mellan den visuella och den auditiva imitationen. Det tycks enbart vara de 

enskilda modaliteterna som var för sig har betydelse för hur barnen imiterar.  

   Slutsatsen är att det troligtvis inte förefaller finnas någon underliggande imitativ förmåga 

som medierar förmågan att imitera för visuellt och auditivt presenterat material.  
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9. Framtida studier 

Det vore mycket intressant att undersöka den imitativa förmågan genom att jämföra en större 

homogen grupp typiskt utvecklade barn med en grupp barn med fonologisk språkstörning. 

Vanligt förekommande hos barn med språkstörning är nämligen att de tycks ovilliga att 

imitera (Nettelbladt et al., 2007). Barn med fonologisk språkstörning har också stora 

svårigheter med att bearbeta informationen i arbetsminnet (Gathercole & Baddeley, 1990). I 

förlängningen skulle den kunskapen i form av likheter och skillnader mellan grupperna 

förhoppningsvis kunna hjälpa till att stötta barn med olika inlärningssvårigheter såsom 

försenad språkutveckling. 
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Bilagor 
Bilaga A: Informationsbrev 

 
Titta och Härma – en studie om hur 4-8 år gamla barn lär sig nya saker 

Information till föräldrar 

 

Vi är två logopedstudenter vid Linköpings universitet, Clara Hedenqvist och Frida Persson som under 

våren 2013 skriver vår kandidatuppsats. Handledare för uppsatsen är Anett Sundqvist, 

universitetslektor och legitimerad logoped samt Mikael Heimann, professor i utvecklingspsykologi.  

 

Syftet med vår studie är att förstå mer om hur barn använder sig av sin förmåga att härma för att lära 

sig nya saker. I förlängningen kommer denna kunskap kunna hjälpa oss att stötta barn med olika 

inlärningssvårigheter, t.ex. barn med autism eller försenad språkutveckling. I det första skeendet vill vi 

träffa typiskt utvecklade barn för att undersöka på vilket sätt de uppfattar sin omvärld när de ska härma 

saker de ser och saker de hör. Till denna studie söker vi därför typiskt utvecklade barn med svenska 

som modersmål.  

 

Vi skulle vilja träffa dig och ditt barn vid ett tillfälle om ca 45 minuter. Vi träffas på Baby och 

barnlabbet på Linköpings universitet (http://www.ibl.liu.se/bbl). Besöket kommer att äga rum under 

veckorna 5, 6 och 7. Vi är mycket flexibla gällande dag och tid, självklart kan du sitta med under 

testningen.  

 

Ditt barn kommer att få genomföra några kortare uppgifter. Uppgifterna undersöker imitation av olika 

slag genom härmning av rörelser, ord och meningar. Barnet kommer att få sitta framför en dator och 

titta på korta filmsekvenser samtidigt som en ögonrörelsemätare registrerar var barnet tittar. Många 

barn upplever detta moment som något kul. Vi gör detta för att vi ska lära oss mer om hur barn ser och 

analyserar sin omgivning. Mätningen är inte farlig och vill ditt barn går det bra att sitta i ditt knä under 

testningen. En enklare kognitiv bedömning kommer genomföras i form av pusseluppgifter.  

 

Resultaten kommer att lagras i ett låst dokumentskåp och endast personer som är direkt engagerade i 

forskningen kommer att ha tillgång till materialet. Observera att vi är mycket noggranna med 

anonymiteten, alla uppgifter om ditt barn avidentifieras. Inget barn kommer att redovisas individuellt 

utan resultaten kommer läggas fram i samlad grupp. Studien ingår i ett större forskningsprogram och 

har godkänts av den regionala etikprövningsnämnden vid Linköpings universitet.  

 

Resultatet redovisas i form av en uppsats och vid ett seminarium på Logopedprogrammet våren 2013. 

 

Vid intresse lämna samtyckesblanketten så snart du kan till XXX så kontaktar vi er inom kort. 

Medverkan i studien är frivillig och kan närsomhelst utan motivering avbrytas. 

Vi svarar gärna på frågor om studien! 

Med vänliga hälsningar, Clara och Frida. 
 

Clara Hedenqvist                                                                               Frida Persson 

Email: xxxxx                                                                                     Email: xxxxx 

Tel: xxxxx                                                                                         Tel: xxxxx 

 

Anett Sundqvist                                                                                  Mikael Heimann  

Email: xxxxx                                                                                      Email: xxxxx 

Tel: xxxxx                                                                                          Tel: xxxxx 
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Bilaga B: Samtyckesblankett 

 

 

Samtyckesblankett till studien Titta och Härma 
 

Genom att skriva under denna blankett intygar jag att: 

 

Jag tillåter att mitt barn deltar i studien om språk, imitation och uppmärksamhet. Jag vet att 

deltagandet närsomhelst kan avbrytas utan motivering. Resultaten kommer vara anonyma och 

jag vet att inga obehöriga kan ta del av resultaten.  

 

 

Namnteckning_______________________________________________________________ 

Namnförtydligande___________________________________________________________       

E-post______________________________________________________________________  

Telefon Hem/Mobil___________________________________________________________ 

Ort och datum________________________________________________________________ 

 

Barnets namn________________________________________________________________ 

Barnets personnummer________________________________________________________ 

 

 

Tack för er medverkan! 
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Bilaga C: Kodningsblankett för Meningsfulla samt Icke-meningsfulla handlingar 

 

 

Mature Imitation Coding Scoresheet (1-4-05) 

UCDavis M.I.N.D. Institute 

 
 
 

 

Meningsfulla handlingar med objekt 

 

 

 

Handling 1: Torka ansiktet (WIPE FACE) 

Greppning av föremål 1 0    

Rörelse 1 0    

Repetitioner (0) 1 0    

 

 

Handling 2: Rita en linje (DRAW A LINE) 

Greppning av föremål 1 0    

Rörelse 1 0    

Repetitioner (0) 1 0    

 

 

Handling 3: Borsta på armen (BRUSH ARM WITH LINT BRUSH) 

Greppning av föremål 1 0    

Rörelse 1 0    

Repetitioner (2) 1 0    

 

 

Handling 4: Kavla en deg (FLATTEN DOUGH WITH ROLLING PIN) 

Greppning av föremål 1 0    

Rörelse 1 0    

Repetitioner (0) 1 0    

 

 

Handling 5: Stämpla på ett papper (STAMP ON INK PAD) 

Greppning av föremål 1 0    

Rörelse 1 0    

Repetitioner (0) 1 0    

 

 

Handling 6: Dra med slagpinne över en xylofon (XYLOPHONE) 

Greppning av föremål 1 0    

Rörelse 1 0    

Repetitioner (0) 1 0    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 
  

 

Icke-meningsfulla handlingar utan objekt 

 

 

 

Handling 1: Knytnäven på bordet (FIST ON TABLE) 

Startposition 2 1 0   

Rörelse  1 0    

Kroppshållning 1 0    

Slutposition 2 1 0   

 

 

Handling 2: Armen över bröstet (ARM ACROSS CHEST) 

Startposition 2 1 0   

Rörelse  1 0    

Kroppshållning 1 0    

Slutposition 2 1 0   

 

 

Handling 3:Handen förs från axeln och framåt (HAND FROM SHOULDER TO FRONT) 

Startposition 2 1 0   

Rörelse  1 0    

Kroppshållning 1 0    

Slutposition 2 1 0   

 

 

Handling 4: Handen slår på armen (HAND SLAPS ARMS) 

Startposition 2 1 0   

Rörelse  1 0    

Kroppshållning 1 0    

Slutposition 2 1 0   

 

 

Handling 5: Armen böjs vid armbågen (ARM FLEXES AT ELBOW) 

Startposition 2 1 0   

Rörelse  1 0    

Kroppshållning 1 0    

Slutposition 2 1 0   

 

Handling 6: Handen förs över pannan (HAND MOVES ACROSS FOREHEAD) 

Startposition 2 1 0   

Rörelse  1 0    

Kroppshållning 1 0    

Slutposition 2 1 0   

 

 

 

 

 


