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Evaluation and Prosodic Analysis of Word- and Nonword Repetition in a Group of 

Children with Typical Language Development 

 

Abstract 

Previous research has confirmed that the ability to repeat non-words has a close connection to 

a child’s language acquisition (Adams & Gathercole, 2000; Gray, 2003; Sahlén, Reuterskiöld-

Wagner, Nettelbladt & Radeborg, 1999). It is also known that a repetition task is aided if the 

word is well known to the child (Roy & Chiat, 2004; Sahlén, m.fl., 1999). A relatively under-

investigated area is that of the influence of prosodic variables on repetition of words and non-

words. 

In the current study, 44 Swedish children between the ages of four and six years with typical 

language development were tested regarding word- and non-word repetition abilities. The 

words and non-words were matched based on stress, tonal word accent and number of 

syllables. Segmental as well as supra segmental variables were analyzed. 

The children performed better on the word repetition task than on the non-word repetition 

task, based on all accounts of segmental variables. Vowels were easier to repeat than 

consonants, but appeared to be developing to the same extent. There was no difference in 

performance relating to manipulation of supra segmental variables. Children between the ages 

of five and six achieved better results than the younger children regarding both segmental and 

supra segmental aspects. The authors discuss whether or not supra segmental variables could 

be another strong indicator for language impairments. No gender differences could be 

observed. The results also revealed that the prosodic ability is not connected to whether the 

word to be repeated is previously known.  
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Sammanfattning 

Forskning har sedan tidigare bekräftat att förmågan att repetera nonord har ett samband med 

senare språkutveckling (Adams & Gathercole, 2000; Gray, 2003; Sahlén, Reuterskiöld-

Wagner, Nettelbladt & Radeborg, 1999). Det är även vida känt att det vid repetition 

underlättar om ordet är välkänt för barnet (Roy & Chiat, 2004; Sahlén, m.fl., 1999). Ett 

relativt obeforskat område är prosodins inverkan vid repetitionen av ord och nonord.  

I föreliggande studie testades förmågan att repetera ord och nonord på 44 språkligt typiskt 

utvecklade svenska barn i åldrarna fyra till sex år. Orden och nonorden var matchade 

beträffande betoning, ordaccent och antal stavelser. Både segmentella och suprasegmentella 

variabler analyserades. Barnen erhöll bättre resultat på segmentella variabler vid ordrepetition 

än vid nonordsrepetition. Vokaler var lättare att repetera än konsonanter, men visade sig 

utvecklas i liknande utsträckning. För suprasegmentella variabler förelåg inga skillnader 

mellan testen. Barn mellan fem och sex år var signifikant bättre påsegmentella variabler, samt 

på suprasegmentella aspekter än barn mellan fyra och fem år. I studien diskuteras om analys 

av suprasegmentella drag vid nonordsrepetition kan användas i syfte att identifiera barn med 

språkstörning, något som även segmentella variabler observerats göra. Inga könsskillnader 

kunde påvisas. Vidare har resultaten visat att den prosodiska förmågan inte är knuten till om 

stimuli som ska repeteras är välkänt sedan tidigare.  
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Inledning 

Barns förmåga att repetera nonord korrelerar med, och kan förutsäga deras språkliga 

utveckling (Adams & Gathercole, 2000; Gray, 2003; Sahlén m.fl., 1999). Nonordsrepetition 

kan därför vara en klinisk tillgång som diagnostisk markör för språkstörning (Dollaghan & 

Campbell, 1998). Det har även konstaterats att ord är lättare att repetera än nonord (Sahlén 

m.fl., 1999; Roy & Chiat, 2004). Inom den fonologiska domänen bör barns talproduktion 

beskrivas utifrån tre områden; naturliga fonologiska processer, segmentella drag och 

suprasegmentella drag (Shriberg & Kwiatowski, 1982a). Till de suprasegmentella dragen hör 

prosodi (Crystal, 1999) som beskriver språkets rytmiska, melodiska och dynamiska 

egenskaper (Bruce, 2012). Det är av betydelse att analysera hur prosodin påverkar 

produktionen vid repetitionsuppgifter eftersom tidigare studier har visat att den prosodiska 

strukturen påverkar förmågan att repetera nonord och ord (Sahlén, m.fl., 1999; Roy & Chiat, 

2004). Dock är kunskapen fortfarande begränsad om huruvida suprasegmentella drag har lika 

stor effekt på repetitionen av ord som för nonord hos svensktalande barn. 

 

I föreliggande studie undersöks hur en grupp barn med typisk språklig utveckling presterar på 

repetition av ord och nonord. Ord och nonord har matchats gällande stavelsestruktur, betoning 

och accent och har sedan tidigare prövats på en grupp barn med fonologisk och fonologisk-

grammatisk språkstörning (From, 2012). Studien kan komma att bidra med ökad kunskap 

kring svensktalande, språkligt typiskt utvecklade barns prosodiska förmåga i åldrarna fyra till 

sex år. Föreliggande studie kommer att studera segmentella samt suprasegmentella variablers 

påverkan på repetitionen av ord och nonord, huruvida det är skillnad mellan åldersgrupper 

och samband mellan olika variabler. 

 

Bakgrund 

Typisk språkutveckling 

Språktillägnandet under de första åren följer hos språkligt typiskt utvecklade barn ungefär 

samma mönster (Nettelbladt, 2007a). Många aspekter av språket blir färdigutvecklade redan i 

förskoleåldern och andra sidor av språkförmågan, såsom ordförråd och retorisk förmåga 

fortsätter med större individuella skillnader att utvecklas under hela livet (Strömqvist, 2008). 

En vedertagen indelning av språkförmågan är: pragmatik, semantik, grammatik och fonologi 

(Capone, 2010). Fonologi beskriver hur olika språkljud används och slås samman för att 

skapa stavelser, ord och fraser. Inom fonologin ryms även lexikal prosodi (Ahlsén & 

Nettelbladt, 2008). En förutsättning för senare fonologisk utveckling är talperception, det vill 
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säga barnets förmåga att diskriminera och kategorisera inkommande språkljud (Bishop, 

1997). Talperception är något som utvecklas tidigt och fonetisk perception är av stor vikt i det 

lilla barnets språktillägnande (Tsao, Liu & Kuhl, 2004). 

 

     Fonologisk utveckling. Olika teoretiska förklaringsmodeller har lagts fram för att förklara 

typisk och avvikande fonologisk utveckling. Processanalys är den teoretiska modell som i stor 

utsträckning brukas i Sverige idag (Nettelbladt & Salameh, 2007) och av flera anses vara det 

enklaste sättet att beskriva skillnaderna mellan den vuxna målformen samt barnets produktion 

(Ingram, 1999; Yavas, 1998). Processanalys har sitt ursprung i naturlig fonologi (Ingram, 

1976; Stampe, 1969). Fonologin i barns första ord förenklas ofta och förenklingen går 

successivt ifrån kontextkänslig till kontextoberoende. Vid kontextoberoende förenklingar 

drabbas klasser av ljudsegment oberoende av ordets struktur, detta kallas också 

paradigmatiska processer (Ingram, 1999; Nettelbladt, 1983). Den vanligaste paradigmatiska 

processen är försvagning av /r/. /r/ är ett av de fonem som förvärvas sent i den fonologiska 

utvecklingen (Nettelbladt, 2007b), för fullständig information se Tabell 1. Den största 

fonologiska utvecklingen sker mellan ett år och sex månaders ålder och fyra års ålder 

(Ingram, 1999) och de flesta barn har färdigställt sitt fonologiska system vid fem års ålder 

(Bjar, 2010). 

 

Tabell 1 

Etablering av fonem hos svenska barn med typisk språkutveckling (Nettelbladt, 2007b) 

Etablerat före 4 

års ålder 

p, t, k, m, n, v, j, h 

a, ɑː, ɛː, uː, oː 

Etablerat mellan 4 

och 6 års ålder 

b, d, g, f, l, s (ofta realiserat som [θ]), betonings- och accentkontraster, 

konsonantförbindelser 

/iː, ɪ, eː, e, ɛ, øː, ø, yː, ʏ, ʉː, ɵ, ʊ, ɔ/ 

Vokalkvantitet 

Etablerat efter 6 

årsålder 

ɧ, ɕ, r, supradentaler                                                                            

 

Kontextkänsliga förenklingar, som även kallas syntagmatiska processer, ändrar den 

fonotaktiska strukturen av målordet (Nettelbladt, 1983). En av de vanligaste syntagmatiska 

processerna är förenkling av konsonantförbindelse (Ingram, 1999) och den processen kan 
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förekomma hos barn med typisk utveckling upp till ungefär fem års ålder (Haelsing & 

Madisons, 1986). Den eller de konsonanter som stryks i förbindelsen är oftast de fonem som 

förväntas förvärvas senare i den fonologiska utvecklingen (Yavas, 1998). Utelämning av 

obetonade stavelser är en syntagmatisk process som bruka upphöra kring fyra års ålder 

(Ingram, 1989). Detta metriska fenomen sker främst om den obetonade stavelsen är i 

pretonisk position (Gerken, 1991; Samuelsson, m.fl., 2011). Små barns preferens för att 

använda trokémönster (betonad + obetonad stavelse) har ursprungligen förklarats av Gerken 

(1991) med den metriska hypotesen. Gerken (1991) menar att barnet strävar efter att använda 

språkets mest framträdande rytm. I svenskan är trokémönster det dominerande 

betoningsmönstret (Nettelbladt, 1983).Utelämning av betonade stavelser är mycket ovanligt 

hos barn med typisk språkutveckling men även hos barn med språkstörning (Sahlén m.fl., 

1999; Samuelsson m.fl., 2011). 

 

Utöver processanalys finns flera teoretiska förklaringsmodeller för fonologisk utveckling. 

Särskilt intressant för prosodisk utveckling är icke-segmentell fonologi (Samuelsson, 2004). 

Inom förklaringsmodellen icke-segmentell fonologi anses att segmentell fonologi inte ger en 

förklaring till varför vissa segment eller särdrag är mer känsliga för substitution eftersom alla 

särdrag är lika komplexa. Särdragen anger hur ett segment är uppbyggt. Ett ljud som är tonlöst 

är exempelvis [-ton] och ett tonande ljud är [+ton]. I denna förklaringsmodell analyseras 

segment (fonem) och särdrag oberoende av varandra (Ball & Kent, 1997). Auto-segmentell 

fonologi är en icke-segmentell teori där segment och särdrag ligger på olika nivåer, särdragen 

är applicerbara på enskilda segment eller grupper av segment (Crystal, 1999). Teorin 

motiveras av att särdrag verkar oberoende av segment och andra särdrag, exempelvis 

prosodiska fenomen fungerar olika beroende på sammanhanget (Ball & Kent, 1997).   

 

Prosodi 

Prosodin anses vara en suprasegmentell struktur, vilket innebär att den är överordnad 

ljudsegmenten (Crystal, 1999). Yttranden innehållande samma segment kan få annan 

betydelse genom variationer i prosodin (Majewski & Blasdell, 1969). Prosodi är de fenomen 

som används för att beteckna olika funktioner i tal och språk och dessa fenomen delas in i 

rytm, betoning, intonation samt kvantitet. Med rytm menas växlingen mellan betonade samt 

obetonade stavelser, inklusive pauser i talströmmen. Betoningen ligger alltid på en vokal och 

kan varieras genom högre tonhöjd, ökad styrka och som varierad längd. Intonation är 

tonhöjdsvariationerna i talet och kvantitet realiseras som betoning på vokal samt 
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konsonantlängd (Bruce, 2012). Prosodi kan analyseras på ord-, fras- och diskursnivå 

(Samuelsson, 2004). 

 

     Svensk prosodi. I jämförelse med många andra språk har svenskan en relativt komplicerad 

prosodi, då prosodin på ordnivå kan verka distinktivt genom ordbetoning, vokalkvantitet och 

ordaccent (Samuelsson, 2004). Ordbetoning kan ligga initialt, medialt eller finalt i ordet. 

Betoningen, eller huvudtrycket kan i ett lexikalt uttryck endast ligga på en stavelse. I svenska 

arvsord ligger huvudtrycket oftast på den första stavelsen. I låneord däremot kan huvudtrycket 

ligga på andra stavelser (Elert, 2000). Ett exempel på hur ordbetoning kan användas 

kontrastivt är i orden Japan och japan. I landet ´Japan ligger betoningen initialt medan den i 

nationaliteten ja´pan finns finalt. Görs inte dessa kontrastiva distinktioner låter orden likadant 

(Bruce, 2012).  

 

I världens språk är det ovanligt att bruka kvantitet betydelseskiljande och de få språk som gör 

det, använder den på olika sätt. I de norra och mellersta delarna av Sverige sker distinktionen 

av kvantitet på den betonade stavelsen och det är antingen en lång vokal och en kort 

konsonant (V:C) eller en kombination av kort vokal och lång konsonant (VC:). I södra 

Sverige sker kontrasten endast i vokallängd (Bruce, 2012). 

 

I svenskan finns det olika typer av intonation, ord - och satsintonation. Ordintonation 

realiseras i svenskan som två olika ordaccentmönster, med skilda tonala förlopp. Accent I går 

upp i en hög ton i den betonade vokalen och accent II utmärks av hög ton initialt i den 

betonade vokalen för att sedan realiseras som ett fall genom stavelsen (Bruce, 2012). I 

svenskan bestäms vilken ordaccent ett ord får av morfologiska regler (Engstrand, 2004). Ord 

med enstavig stam exempelvis ´stegen (av steg) har alltid accent I och ord med tvåstavig stam 

exempelvis `stegen (av stege) har alltid ordaccent II (Elert, 2000; Engstrand, 2004). Vidare 

kan sammansatta ord endast ha accent II (Elert, 2000). Svenskan har ett par hundra minimala 

par (Elert, 2000) där ordaccenten verkar kontrastivt i det ord som ska uttryckas,som 

exempelvis orden ´tomten (där det växer gräs) och `tomten (som kommer på julafton).(Bruce, 

2012). Vid satsintonation används prosodin oftast genom att framhäva ett ord i satsen och 

vilket ord som framhävs kan påverka betydelsen av satsen (Nettelbladt, 2007b). 

 

     Prosodisk utveckling. Redan vid födseln kan barn höra skillnad på prosodiska kontraster i 

språket (Soderstrom, Seidl, Kemler, Nelson & Jusczyk, 2003) och både den impressiva och 
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den expressiva prosodin börjar anpassas efter omgivningen (Strömqvist, 2008). Vissa icke-

verbala prosodiska förmågor utvecklas tidigare än verbala, då de verbala prosodiska dragen 

utvecklas i samband med den lexikala inlärningen (Bruce, 2012). Crystal (1979) delade in 

barns utveckling av prosodiska kontraster i fem faser. Den första fasen, vokalisationen, börjar 

vid födseln och styrs då biologiskt exempelvis genom olika sätt att gråta för att förmedla 

smärta eller hunger. Därefter kommer barnet till den andra fasen då det börjar bli medveten 

om prosodiska kontraster hos omgivningen. I den tredje fasen sker en drastisk ökning i 

vokalisationens variation. Omgivningen uppmuntrar variationen i barnets yttrande genom att 

tolka det som olika ord. I fas fyra använder barnet de språkspecifika prosodiska mönster som 

har uppmuntrats av omgivningen. I den femte och sista fasen börjar barn använda sig av 

tvåordsyttranden och det medför att den prosodiska integrationen mellan ord utvecklas. Denna 

fas infaller ungefär vid 18 månaders ålder och då kan de flesta barn producera prosodiska 

kontraster (Crystal, 1979). Samtidigt som de första orden lärs in lär sig också barnet att 

använda korrekt ordaccent (Bruce, 2012). En studie av svenska barn visade att de redan vid 18 

månaders ålder tillägnar sig accent II och att de vid 24 månaders ålder producerar 

distinktionen mellan ordaccenterna vuxenlikt (Kadin & Engstrand, 2005). En period då barn 

brukat korrekt ordaccent efterföljs av en tid då accent II övergeneraliseras (Plunkett & 

Strömqvist, 1992). Mellan 30 och 42 månaders ålder börjar barn använda sig av korrekt 

accent igen (Bruce, 2012). 

 

De flesta svenska 18-månadersbarn har utvecklat vuxenlika kvantitetsmönster, men Bonsdroff 

och Engstrand (2005) diskuterar att förmågan troligtvis börjar utvecklas tidigare (ibid). 

En studie av svenska barn med typisk språkutveckling visade att barn vid fyra års ålder har 

tillägnat sig samtliga prosodiska aspekter med undantag för att vissa svårigheter med 

kvarstående ordaccent.(Samuelsson, 2004). En studie av Wells, Peppé och Goulandris (2004) 

visade att förmågan att på ett funktionellt sätt producera prosodisk intonation i huvudsak är 

tillägnad vid fem års ålder. Vissa specifika förmågor behärskas dock inte förrän kring åtta och 

ett halvt års ålder. Vidare visade studien att vissa aspekter av förståelse av intonation fortsätter 

att utvecklas ända upp till elva års ålder (ibid). Andra studier har visat att förståelsen för 

prosodins användningsområden fortsätter att utvecklas upp i tonåren (Crystal, 2010). 

 

Arbetsminne 

Minnet brukar delas in i långtidsminne, korttidsminne samt arbetsminne. Skillnaden mellan 

korttidsminne och arbetsminne är enligt Baddeley (2012) att i korttidsminnet kan information 
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lagras tillfälligt i kontrast till arbetsminnet där det sker en samtidig lagring och manipulation 

av information (ibid). 

 

Arbetsminnet är viktigt för språkutvecklingen då man sett ett samband mellan fonologiskt 

arbetsminne och förmågan att lära sig nya ord (Gathercole, 1999). Det har även visat sig att 

arbetsminnet är den bästa prediktorn för ordinlärning. Vid bedömning av barns språk är det 

därför av betydelse att inkludera mått på arbetsminne (Hansson, Forsberg, Löfqvist, Mäki-

Torkko & Sahlén, 2004). Förmågan att repetera ord är mindre precis hos yngre barn i 

jämförelse med äldre, även artikulationen är långsammare (Hitch, Halliday, Dodd & Littler, 

1989). Det har visat sig att svårigheter med att repetera nya ord har sin förklaring i att minnet 

överbelastas, följden blir att mindre framträdande drag i orden inte lagras i minnet och därmed 

utelämnas (Aitchison & Chiat, 1981).  

 

     Baddeleys arbetsminnesmodell. År 1974 föreslog Baddeley och Hitch att arbetsminnet 

var ett multikomponentsystem med tre delar; den centrala exekutiven, det visuo-spatiala 

skissblocket och den fonologiska loopen. I den fonologiska loopen kan en begränsad mängd 

information lagras så länge det repeteras vokalt eller tyst för sig själv, även kallat subvokalt 

(Baddeley, 2012). Den fonologiska loopen gör det möjligt att tillfälligt lagra obekanta 

ljudmönster parallellt med att permanenta representationer av ljudkonstruktionen lagras i 

långtidsminnet (Baddeley, 2012). Därför har Baddeley, Gathercole och Papagno (1998) 

föreslagit att den fonologiska loopens främsta uppgift är språkinlärning (ibid). Det visuo-

spatiala skissblockets funktion är att integrera visuell, spatial och möjligtvis även kinestetisk 

information. Den fonologiska loopen och det visuo-spatiala skissblocket är båda 

underordnade den centrala exekutiven, vars uppgift är att fokusera och fördela 

uppmärksamhet, samt att kunna byta fokus (Baddeley, 2012). Eftersom dessa tre komponenter 

inte kunde förklara hela arbetsminnet lades den episodiska bufferten till. Dess uppgift är att 

hålla och integrera information från underkomponenterna och från långtidsminnet för att 

skapa episodiska representationer, se figur 1 (Baddeley, 2000). 
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Figur 1 .Baddeleys arbetsminnesmodell (Baddeley 2000). 

 

Förmågan att hålla information i minnet en kortare tid ökar drastiskt under barndomen 

(Gathercole, 1999; Hulme, 1983). Från fyra till 14 års ålder sker en nästan trefaldig ökning av 

kapaciteten (Gathercole, 1999). Anledningen till detta sammanfattas av Gathercole (1999) 

som en kombination av effektiviserad subvokal repetition, lagring och organisation av stimuli 

i den fonologiska loopen samt hämtning och rekonstruktion av minnesspår. En annan viktig 

faktor som tros kunna förklara den ökande kapaciteten som arbetsminnet får med åldern är att 

det centrala nervsystemet mognar. Att barn bättre kan använda de exekutiva funktioner som 

behövs för att kunna erinra sig information effektivare kan också förklara den ökade 

kapaciteten (Evenshaug & Hallén, 2001). 

 

Avvikande språkutveckling 

Vissa barn utvecklar inte sitt språk i samma takt som jämnåriga, i dessa fall får barnet 

diagnosen språkstörning. Den definition av språkstörning som svenska kliniker använder 

kommer från FN:s världshälsoorganisations (WHO, World Health Organization) 

klassifikationssystem ICD-10 (International Classification of Diseases 1997) (Nettelbladt & 

Salameh, 2007). Enligt denna innebär språkstörning en signifikant nedsättning av den normala 

språkutvecklingen som inte kan förklaras av psykisk utvecklingsstörning eller en sensorisk, 

neurologisk eller fysisk nedsättning med påverkan på talförmågan (ICD-10, 1997). Prevalens 

för språkstörning hos barn är runt 7 % (Leonard, 2000). Språkstörningar kan drabba samtliga 

språkliga domäner (Bishop, 1997) och är vanligare hos pojkar än hos flickor (Leonard, 2000). 

 

Det har föreslagits att procent fonem korrekt (PPC) i nonord är ett av de mest tillförlitliga 

måtten för att skilja gruppen barn med typisk språkutveckling och gruppen barn med 

språkstörning (Dollaghan & Campbell, 1998). I en studie av Shriberg och Kwiatkowski 



 

8 

 

(1982b) visade sig även procent konsonanter korrekt (PCC) vara ett bra mått för att påvisa 

grad av språkstörning. Det har visat sig föreligga en signifikant skillnad mellan förmågan att 

repetera trestaviga och fyrstaviga nonord mellan barn med typisk språklig utveckling och barn 

med avvikande språklig utveckling (Dollaghan & Campbell, 1998). I en studie av From 

(2012) betonas vikten av att inte enbart beräkna PPC och PCC, utan även procent vokaler 

korrekt (PVC) och att analysera inverkan av olika suprasegmentella drag vid 

nonordsrepetition (From, 2012). 

 

     Prosodiska svårigheter. Svårigheter med prosodin är inte en enskild diagnos utan finns 

som symtom vid olika språk- och talstörningsdiagnoser (Samuelsson, 2004). Eftersom den 

prosodiska förmågan följer den övriga språkutvecklingen är svårigheter med prosodi vanligt 

förekommande hos barn med språkstörning (Samuelsson, Scocco & Nettelbladt, 2003; 

Swartz, Petinou, Goffman, Lazowski & Cartusciello, 1996). I en studie av Samuelsson m.fl. 

(2003) uppvisade 41 % av barnen med språkstörning prosodiska svårigheter i olika 

utsträckning. Prosodiska problem finns även hos barn med lindrig språkstörning (Samuelsson 

& Nettelbladt, 2004). Barn med prosodiska svårigheter kan ha problem med ordbetoning samt 

ordaccent (Nettelbladt, 1983), men de kan även uppvisa svårigheter på fras- och diskursnivå 

(Samuelsson & Nettelbladt, 2004). I en jämförelse mellan olika prosodiska fenomen var 

ordaccent det som var svårast att bemästra för barn med prosodiska problem (Samuelsson & 

Nettelbladt, 2004). Det har tidigare föreslagits att barn övergeneraliserar accent II 

(Nettelbladt, 1983), men Samuelsson och Nettelbladt (2004) föreslår snarare att det inte 

grundar sig i att barnet övergeneraliserar utan att barnet istället har svårt att producera en 

kontrast mellan ordaccenterna. Även prosodin på diskursnivå kan påverkas genom att barnet 

använder sig av tvekfenomen som exempelvis pauser, repetitioner eller omtagningar. 

Tvekfenomen förekommer även hos typiskt språkligt utvecklade barn, men hos barn med 

språkstörning är repetitioner av initiala fonem och stavelsert mer frekventa (Nettelbladt & 

Hansson, 1999). 

 

Nonordsrepetition 

I syfte att mäta det fonologiska arbetsminnet hos förskolebarn har nonordsrepetitionstest 

använts (Radeborg, Barthelome, Sjöberg & Sahlén, 2006) eftersom det enligt Baddeley m.fl. 

(1998) samt Gathercole (2006) är ett bra sätt att testa det fonologiska arbetsminnet. Det krävs 

flera förmågor för att kunna repetera ett nonord korrekt, först ska den akustiska signalen 

uppfattas och diskrimineras, barnet ska matcha det som hörs med fonologiska representationer 
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som finns lagrade i långtidsminnet, planera de artikulatoriska rörelserna och sedan utföra dem 

(Munson, Kurts & Winsor, 2005). Nonordsrepetition bör inte användas som enskild variabel 

för det fonologiska arbetsminnet (Sahlén m.fl., 1999). Det finns flera parametrar som 

påverkar hur väl ett förskolebarn kan repetera ett nonord, främst påverkar barnets expressiva 

fonologiska förmåga, men även dess tidigare förvärvade lexikala kunskaper och andra 

språkliga förmågor är av betydelse (Archibald & Gathercole, 2006; Sahlén m.fl., 1999). 

 

Det är lättare att repetera ord än att repetera nonord (Roy & Chiat, 2004; Sahlén, m.fl., 1999). 

Nonord som påminner om existerande ord har större chans att bli korrekt återgivna, då barnet 

kan dra nytta av tidigare förvärvade lexikala kunskaper (Archibald & Gathercole, 2006; 

Dollaghan & Campbell, 1998; Gathercole & Baddeley, 1990; Gathercole, Willis, Emslie & 

Baddeley, 1992). I en studie av Munson (2001) jämfördes vuxnas och barns förmåga att 

repetera nonord och resultaten visade att barn repeterade mindre frekventa sekvenser i språket 

mindre rätt, medan det för vuxna inte var någon skillnad (ibid). Det innebär att ju äldre barnet 

blir, desto mindre inverkan har den fonotaktiska sannolikheten i språket på förmågan att 

repetera nonord. 

 

Det finns stora skillnader mellan fyra-, fem- och sexåringar avseende förmågan att repetera 

nonord. I snitt ökade medelvärdet med 2.0 korrekt återgivna nonord hos fyra- till femåringar 

samt 1.7 hos fem- till sexåringar (Radeborg m.fl., 2006). I en studie med upprepade mätningar 

observerades att en grupp barn i fem- till sju-års-åldern blev signifikant bättre på 

nonordsrepetition på två månader, vilket kan tyda på att barns förmåga att repetera nonord 

utvecklas mycket i den åldern (Andersson & Martikainen, 2012). I Andersson och 

Martikainens (2012) studie hade barnen lättare för att repetera vokaler korrekt än konsonanter 

korrekt. 

 

Hur långt ordet eller nonordet är påverkar förskolebarns förmåga att repetera. Längre ord och 

nonord är svårare att repetera (Gathercole m.fl., 1994; Radeborg m.fl., 2006; Roy & Chiat, 

2004). Nonordets artikulatoriska komplexitet påverkar barns förmåga att repetera (Archibald 

& Gathercole, 2006). Både för barn med typisk språklig utveckling och för barn med 

språkstörning är det svårare att repetera nonord som innehåller konsonantförbindelser än 

nonord som inte gör det (Gathercole & Baddeley, 1990). Dollaghan och Campbell (1998) 

föreslår att nonorden som används för att testa barn inte bör innehålla några 

konsonantförbindelser eller fonem som förvärvas sent i den fonologiska utvecklingen (ibid). 
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Vid testning av förmågan att repetera nonord och ord är det viktigt att enheterna matchas 

gällande betoningsmönster (Sahlén m.fl.,1999). För att kunna garantera att nonorden 

presenteras identiskt bör nonorden vara standardiserade avseende intonation och talhastighet 

(Dollaghan & Campbell, 1998). Framförallt hos yngre barn underlättar det för barnet att 

repetera om nonorden läses upp med samma dialekt som barnet talar (Radeborg m.fl., 2006). 

Radeborgs  m.fl. (2006) pilotstudie visade att barn har lättare att hålla fokus om testledare har 

ögonkontakt med barnet och om nonorden presenteras i nu-tid av testledaren själv istället för 

av en inspelad röst. Dock finns risken att barnet kan dra fördel av visuella ledtrådar genom att 

läsa på testledarens läppar (ibid). Eftersom nonordsrepetition anses mäta det fonologiska 

arbetsminnet ska barnet inte kunna dra fördel av visuella ledtrådar (Archibald & Gathercole, 

2006). 

 

Gathercole, Willis, Baddeley och Emslie (1994) utvecklade ett nonordsrepetitiontest för 

engelsktalande barn. Nonorden i testet följer engelskans fonotaktiska struktur, varierar från 

två till fem stavelser och har den betoning som är dominant i det engelska språket, för 

nonordets antal stavelser (ibid). Testet har dock fått kritik för att vissa nonord slutar med 

grammatiska morfem som existerar i det engelska språket (Radeborg m.fl., 2006). Det råder 

delade uppfattningar om hur bedömningen vid nonordsrepetition ska utföras. Gathercole och 

Baddeley (1990) gav sina barn rätt för systematiska paradigmatiska substitutioner, men fel för 

syntagmatiska substitutioner. Radeborg m.fl. (2006) däremot gav sina deltagare fel, oavsett 

genomgående substitutionsprocesser. 

 

     Prosodins inverkan vid repetition av ord och nonord. Flera studier har visat att 

förmågan att repetera ord samt nonord påverkas av den prosodiska strukturen hos ordet (Roy 

& Chiat, 2004; Sahlén m.fl., 1999). En studie av vuxna visar att välkända prosodiska mönster 

underlättar vid repetition av flerstaviga nonord. Ord med välkänd betoning är lättare att återge 

korrekt (Archibald, Gathercole & Joanisse, 2009). Sahlén m.fl. (1999) undersökte det auditiva 

minnet hos en grupp barn med språkstörning genom att analysera hur barn uppfattar 

prosodiska skillnader i nonord. Resultatet visade att nonord med tidig betoning var signifikant 

lättare att uppfatta än ord med sen betoning (ibid). Vid repetitionsfel på stavelsenivå sker 

felen nästan uteslutande på obetonad stavelse (Roy & Chiat, 2004). Sahlén m.fl. (1999) visade 

att vid repetition av ord samt nonord är det sex gånger större risk att obetonade stavelser 

stryks om det kommer före betonad stavelse än om de kommer efter betonad stavelse. 
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Anledningen till att obetonade stavelser stryks tillskrivs prosodiska faktorer snarare än 

språklig komplexitet (Samuelsson, Reuterskiöld, Nettelbladt & Sahlén, 2011). 

 

Det råder bristande kunskap om typiskt utvecklade barns förmåga att repetera matchade ord 

och nonord bestående av en till fem stavelser med varierande ordaccent och betoning i 

samtliga möjliga positioner. Eftersom tidigare studier visat att barn med språkstörning har 

nedsatt förmåga att repetera nonord (Gathercole & Baddeley, 1990) och det har föreslagits att 

nonordsrepetition kan användas kliniskt som screeninginstrument för att tidigt identifiera barn 

med potentiell språkstörning (Radeborg m.fl., 2006), är det av betydelse att veta hur typiskt 

utvecklade barn presterar. Det har även visat sig att det finns ett signifikant samband mellan 

barns förmåga att repetera nonord och fonologisk och grammatisk utveckling (Adams & 

Gathercole, 1995; Sahlén m.fl., 1999) samt ordförrådsutveckling (Gathercole & Baddeley, 

1990). Resultatet av tidigare forskning har belyst vikten av att inte enbart studera segmentella 

drag vid nonordsrepetition utan även hur suprasegmentella mönster påverkar 

repetitionsförmågan (Andersson & Martikainen, 2012; Gerken, 1991), vilket föreliggande 

studie kan bidra med. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande arbete är att beskriva och undersöka förmågan att repetera ord och 

nonord med varierad stavelsestruktur, betoning och accent hos barn med typisk utveckling i 

åldrarna fyra (4:0) till sex (6:0) år. 

 

Specifika frågeställningar var följande; 

1. Hur presterar språkligt typiskt utvecklade barn i åldrarna fyra till fem år och fem till 

sex år på repetition av matchande ord och nonord gällande segmentella och 

suprasegmentella drag som antal stavelser, betoningsmönster och accenter?  

2. Föreligger det skillnader i förmågan att repetera ord och nonord korrekt samt finns det 

skillnader mellan åldersgrupperna? 

3. Föreligger det skillnader i prestation på ord – och nonordsrepetition samt på åldersnivå 

beträffande olika segmentella variabler? 

4. Föreligger det skillnader i prestation beträffande suprasegmentella variabler mellan 

åldersgrupperna samt mellan ord – och nonordsrepetition? 

5. Föreligger det skillnader i utvecklingstakt mellan segmentella och suprasegmentella 

variabler? 
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Metod 

Försökspersoner 

Samtliga barn rekryterades via förskolor i Östergötland. Först inhämtades muntligt och 

skriftligt samtycke från berörda enhetschefer, därefter kontaktades förskolorna som lämnade 

ut samtyckesbrevet till vårdnadshavare. Inklusionskriterierna var att barnen skulle vara mellan 

48 och 71 månader gamla, ha en typisk språklig utveckling, ha en fullgod hörsel samt ha 

svenska som enda språk, eftersom insamlad data även kommer att användas som normdata till 

ett kliniskt bedömningsmaterial. Barnen skulle även grupperas i två åldersgrupper, 48-59 

månader (fyra - fem år) och 60-71 månader (fem - sex år). Sammanlagt tillfrågades 82 barn 

varav 52 samtyckte till att delta (svarsfrekvens 63 %). Tre barn föll bort på grund av sjukdom 

eller ovilja att delta. 49 barn testades, varav fem barn exkluderades sedan av följande skäl; en 

med hörselnedsättning, två med för låg ålder samt två som efter förtestning visat sig ha 

misstänkt språkstörning (se figur 2). Medelåldern (M) var 59 månader med en 

standardavvikelse (SD) på 7 för samtliga barn som deltog i studien. I subgrupperna 

medverkade 20 barn (15 flickor) som var mellan fyra och fem år och 24 barn (17 flickor) som 

var mellan fem och sex år. Åldersspridningen hos de yngre barnen varierade mellan 48 och 57 

månader (M = 53 SD = 3) och de äldre barnens ålder var mellan 60 och 71 månader (M = 65 

SD = 3).  

              

                            

 

 

                   

 
 

 

 

 

 

Figur 2. Bortfallsanalys. 

 

 

 

Förskolepersonal delade ut samtyckesbrev 

till 82 st barns vårdnadshavare 
30 st svarade inte på 

samtyckesbrevet 

52 st gav sitt samtycke, 17 st: ♂, 35 st: ♀ 

 Föll bort på grund av 

sjukdom/ville ej delta, 3 st: ♂ 

44 st barn deltog i studien, 12 st: ♂, 32 st: ♀ 

49 st barn blev testade, 14 st: ♂, 35 st: ♀ 
Föll bort pga. ung ålder/ 

hörselnedsättning/ misstänkt 

språkstörning, 2 st: ♂, 3 st: ♀ 

 



 

13 

 

Procedur 

Samtliga tester gjordes i avskilda rum på barnens förskola. Till de test som krävde inspelning 

av barnets språkproduktion användes M-Audio MicroTrack II. Samtliga barn testades vid ett 

tillfälle och testningen varade i 45 till 60 minuter. Inga längre pauser togs i testningen. 

Samtliga barn följde samma testordning; SIT, Nya Lundamaterialet, Ravens färgade matriser, 

Modifierad kortversion av fonemtestet, nonordsrepetition och ordrepetition. 

 

Material 

     Förtest. För att avgöra om barnen följde typisk språklig utveckling användes följande 

förtester; Modifierad kortversion av fonemtestet, SIT och Nya Lundamaterialet. För att 

bedöma deltagarnas icke-verbala intelligens användes Ravens färgade matriser. 

 

Kortversion av fonemtestet är ett test avsett att bedöma barnets expressiva fonologi. Det 

möjliggör analys av konsonant- och vokalfonem, fonotaktisk struktur samt prosodiska 

kontraster (Hellqvist, 1995). Deltagarna fick i uppgift att benämna 54 utvalda bilder från 

fonemtestet. Bilderna var enkla och bestod av svartvita teckningar. Korrekt återgivna ord med 

eller utan semantisk eller fonologisk prompt gav full poäng. Barnets svar spelades in för att 

sedan transkriberas fonetiskt enligt International Phonetic Association (IPA) konventioner. 

Testet analyserades även i termer av fonologiska processer (Hansson & Nettelbladt, 2007; 

Nettelbladt, 1983). Vilka fonologiska processer som uppvisats redovisas på gruppnivå (tabell 

2).  Enligt processanalytiska principer räcker det med en observation under testtillfället för att 

definieras som en process (Ingram, 1989). Substitutioner av fonem ansågs som fel vid 

rättning. Dialektala skillnader och mindre artikulatoriska avvikelser, exempelvis ett oprecist 

/s/ accepterades. Samtliga barn som inkluderats i studien bedömdes ha typisk fonologisk 

utveckling. 
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Tabell 2 

Fonologiska processer som observerats bland samtliga deltagare med kortversion av fonemtestet 

 

 

Nya SIT är ett språkligt impressivt test. Det testade barnets impressiva grammatiska förmåga 

och är normerat för barn i åldrarna 36-84 månader. Testet bestod av 46 deluppgifter som är en 

del av en sammanhängande berättelse. Varje uppgift bestod av en uppläst text med tre 

bildalternativ där barnet fick peka på den bild som det ansåg passade bäst till den upplästa 

texten. Barnet fick en poäng för varje korrekt besvarad uppgift. De grammatiska 

konstruktioner som testades var substantiv, verb, adjektiv, adverb, pronomen, prepositioner, 

konjunktioner, negationer, räkneord samt satser med flera variabler (Hellqvist, 1989). Barnens 

medelvärde var för den yngre gruppen 38 poäng (SD = 5) och för den äldre gruppen 42 poäng 

(SD = 2). Enligt åldersreferenserna i SIT är medelvärdet för en grupp barn med typisk 

språklig utveckling 38 poäng för barn mellan fyra och fem och 42 poäng för barn mellan fem 

och sex år (Hellqvist, 1989), det innebar att barnen i föreliggande studie presterade i enlighet 

med åldersreferenser. 

 

Grammatikdelen i Nya Lundamaterialet användes för att pröva barnets expressiva grammatik. 

Genom i testet givna eliciteringstrategier försökte testledaren få barnet att uttrycka önskad 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Vokalsubstitution

Strykning av final konsonant

Reduktion av konsonantförbindelse

Reduktion av flerstaviga ord

Neutralisering av vokal

Metates

Felaktigt användande av ordaccent

Assimilation

Syntagmatiska processer

Velarisering

Påtoning

Palatisering

Labiodentalisering

H-sering

Försvagning

Dentalisering

Avtoning

Paradigmatiska processer

Fonologiska processer 
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konstruktion. Uppgifterna 27-66 användes. De grammatiska konstruktionerna som testades 

var pluralbildning av substantiv, komparation av adjektiv och adverb, kongruensböjning, 

genitiv, possessiva pronomen, prepositioner, negationer och tempus (Holmberg & Stenqvist, 

1983). En poäng gavs för varje korrekt svar och maxpoäng var 54. Barnens medelvärde var 

för den yngre gruppen 47 poäng (SD = 4) och för den äldre gruppen 50 poäng (SD = 3). 

Samtliga barn som inkluderades i studien bedömdes av uppsatsförfattarna tillsammans med en 

erfaren logoped ha typisk grammatisk utveckling, då normvärden för testet saknas. 

 

Ravens färgade matriser användes för att testa ickespråklig intelligens. Barnet fick se en 

mönstrad ruta där en bit fattades. Nedtill fanns sex mindre rutor med olika mönster. Barnets 

uppgift var att peka på den ruta som passade in, både avseende form och mönster. Testet har 

36 uppgifter och varje korrekt svar gav en poäng (Raven, 1995; Raven, 2000). Barnens svar 

rättades enligt 1982 års normering och presenteras i percentiler, där percentil 25 till 95 

innebär att barnet är inom normalvariationen. Eftersom Ravens färgade matriser endast är 

normerat på barn från 63 månaders ålder och uppåt användes skillnaderna i antal rätt svar 

mellan barn i 63 till 75 månaders ålder för att räkna ut hur stor skillnaden i svar hade varit 

mellan barn i 51 till 63 månaders ålder. Det gav ett ungefärligt normvärde att jämföra den 

yngre åldersgruppen med. Barnens medelvärde var för den yngre gruppen på percentil 67 (SD 

= 23) och för den äldre gruppen percentil 70 (SD = 25), detta innebär att samtliga barn befann 

sig inom normalbegåvningsintervallet (Ravens, 1995). 

 

     Ord – och nonordsrepetition. Nonordsrepetitions-testet består av 25 nonord och 

ordrepetitions-testet av 25 matchande ord vad det gäller stavelsestruktur, betoningsmönster 

och ordaccent (bilaga A, bilaga B). För att kunna säkerställa att barnen fick presenterat 

identiskt uttal på testerna nonordsrepetiton och ordrepetition krävdes att barnet lyssnade på en 

förinspelad ljudfil med en kvinnlig röst med centralsvensk dialekt. Majoriteten av barnen 

lyssnade genom hörlurar, men på grund av tekniska problem eller att barnet inte ville ha på 

sig hörlurarna presenterades ljudet genom högtalare för sex barn. Nonorden och orden 

presenterades matchande avseende i vilken ordning barnen fick höra på orden. Nonorden och 

orden innehöll endast ljud som ingår i centralsvenskan. Nonorden och orden var mellan en 

och fem stavelser långa. Ett enstavigt nonord/ord fanns representerat, tre tvåstaviga 

nonord/ord, fem trestaviga nonord/ord, sju fyrstaviga nonord/ord och nio femstaviga 

nonord/ord. Nonorden och orden presenterades i slumpvis ordning sett till innehåll av antal 

stavelser. Betoning fanns representerad på samtliga stavelser. Nio nonord/ord hade betoning 
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på den första stavelsen, sex nonord/ord hade betoningen på den andra stavelsen, fem 

nonord/ord på den tredje stavelsen, tre nonord/ord på den fjärde stavelsen och två nonord/ord 

på den femte stavelsen. Både accent I och accent II fanns representerat. Femton nonord/ord 

innehöll accent I och tio nonord/ord innehöllaccent II. Vid testning av nonordsrepetition gavs 

instruktioner om att barnet skulle få höra på låtsasord som inte betyder något, men som de 

skulle försöka att repetera så likt som möjligt. Vid testning av ordrepetition fick barnet 

instruktioner om att de skulle få höra riktiga ord som de ombads repetera så bra de kunde. 

Barnens svar spelades in för att sedan transkriberas fonetiskt, vid osäkerhet rådfrågades en 

mer erfaren logoped. Substitutioner av fonem bedömdes som fel vid rättning. Mindre 

artikulatoriska avvikelser, exempelvis ett odistinkt /s/ accepterades, det samma gällde 

dialektala skillnader. 

 

Det inspelade materialet bedömdes utifrån procent nonord korrekt (PNC) och procent riktiga 

ord korrekt (PWC). Analys gjordes även av segmentella variabler i form av; procent korrekta 

fonem i nonord (PPCnonord) respektive i riktiga ord (PPCord), procent korrekta konsonanter i 

nonord (PCCnonord) och i riktiga ord (PCCord), procent korrekta vokaler i nonord 

(PVCnonord) och i riktiga ord (PVCord). Bedömning gjordes också av suprasegmentella 

variabler i form av procent korrekta accenter i nonord (PAccCnonord) och i riktiga ord 

(PAccCord), procent korrekta betoningar i nonord (PBetCnonord) och i riktiga ord 

(PBetCord), procent korrekta stavelser i nonord (PstavCnonord) och i riktiga ord (PstavCord), 

procent korrekta stavelser i pretonisk position i nonord (PCSPrePnonord) och i riktiga ord 

(PCSPrePord), procent korrekta stavelser i posttonisk position i nonord (PCSPostPnonord) 

och i riktiga ord (PCSPostPord).  

                    

Analysmetod 

Vi har använt oss av deskriptiv statistik samt inferensstatistik beräknat i SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), version 20. Efter att data studerats beslutades det att alla 

uträkningar i studien rapporteras med parametriska test, då data ansågs vara normalfördelad. 

Det fanns en person med avvikande värden, samtliga analyser har även gjorts utan denna 

outlier, utan betydande skillnader. Signifikansnivåer på .05, och icke-signifikanta resultat 

rapporteras. 

 

     Analysnivå. Analys har genomförts på grupp- och subgruppnivå. Skillnader inom och 

mellan grupperna har undersökts. Interaktioner mellan suprasegmentella variabler, 



 

17 

 

segmentella variabler, ordtyp, åldersgrupp och kön har studerats. Skillnader mellan olika 

segmentella variabler beräknades på betoning korrekta, korrekta stavelser i pretonisk position 

och korrekta stavelser i posttonisk position. För variablen ordaccent förelåg takeffekt varför 

denna inte ingått i de statistiska beräkningarna. Variablen stavelser korrekt ingår i måttan pre 

– och posttoniska stavelser korrekt, varför även denna har uteslutits ur de statistiska 

beräkningarna. I jämförelsen mellan suprasegmentella variabler och segmentella variabler 

användes betoning korrekt som en prosodisk komposit och PPC fick representera de 

segmentella variablerna eftersom den utgörs av vokaler och konsonanter sammanslaget. 

  

    Interbedömarreliabilitet. Författarna till studien delade upp inspelningarna med repetition 

av nonord och ord mellan sig för att genomföra fonetiska transkriptioner. För att räkna ut 

interbedömarreliabiliteten transkriberades 36 % av barnens inspelningar ytterligare en gång av 

författaren som inte transkriberat barnet tidigare. Efter det jämfördes författarnas 

transkriptioner genom att räkna hur många fonem som inte stämde överens och dela det med 

det totala antalet transkriberade fonem. Interbedömarreliabilitet blev 98,9 %.  

 

     Etiska överväganden. Innan studien påbörjades gavs information om studien till berörd 

enhetschef som sedan gav muntligt och skriftligt godkännande att tillfråga förskolepersonal 

och vårdnadshavare angående förfrågan att deltaga i studien (bilaga C). Därefter inhämtades 

skriftligt samtycke från barnens vårdnadshavare. Samtliga barn och vårdnadshavare blev 

skriftligt informerade om syftet med studien och fick kontaktuppgifter till studiens författare 

samt handledare som vårdnadshavare kunde kontakta vid behov. Information gavs om att alla 

barnens resultat kommer behandlas anonymt och endast redovisas på gruppnivå. Vidare fick 

målsmän information om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien och att 

materialet kommer att användas i en magisteruppsats i logopedi (bilaga D).  

 

Författarna till studien var lyhörda för barnens signaler och tog en kort paus om de upplevde 

att barnet var i behov av det. 

 

Insamlat material anonymiserades genom att alla barn tilldelades en kod och materialet 

avidentifierades. Alla resultat behandlades konfidentiellt. Endast författarna till studien och 

handledare hade tillgång till personuppgifter och varje individs resultat under studiens 

arbetsgång. Rådata kommer efter studiens avslutande arkiveras inlåst och avidentifierat i 

minst fem år på logopedprogrammet på Linköpings Universitet. 
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Resultat 

Resultatpresentation 

Inledningsvis presenteras deskriptiv statistik för ord- och nonordsrepetition på gruppnivå (se 

tabell 3 och 4). Därefter redovisas inferensstatistik gällande korrekta ord och nonord mellan 

åldersgrupperna (se figur 3) och inferensstatistik beträffande suprasegmentella variabler 

mellan åldersgrupperna (se figur 4), vilket efterföljs av presentation av inferensstatistik  

mellan ord – och nonordsrepetition på segmentell nivå mellan åldersgrupperna (se figur 5). 

Slutligen framläggs interaktioner mellan segmentella och suprasegmentella variabler (se figur 

6). Både signifikanta (p < 0.05) och icke-signifikanta resultat redovisas. 

 

Resultaten presenteras i tur och ordning i anslutning till respektive frågeställning. 

 

     Prestation på ord – och nonordsrepetition. Frågeställning 1; Hur presterar språkligt 

typiskt utvecklade barn i åldrarna fyra till fem år och fem till sex år på repetition av 

matchande ord och nonord gällande segmentella och suprasegmentella drag som antal 

stavelser, betoningsmönster och accenter? För att besvara frågeställningen beräknades 

medelvärde, SD, R på gruppnivå. Segmentella och suprasegmentella variabler presenteras var 

för sig. 

 

     Segmentella variabler. För deskriptiv data gällande segmentella variabler för barn i 

åldrarna fyra till fem och fem till sex år, se tabell 3. 
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Tabell 3 

Deskriptiva resultat för segmentella variabler på gruppnivå, presenteras med M (=medelvärde), SD 

(=standardavvikelse), R (=variationsvidd), antal barn (n) och könsfördelning.  Data presenteras i procent 

 

PNC = Procent nonord korrekt, PWC = Procent ord korrekt, PPCnonord = Procent fonem korrekt i nonord, 

PPCord = Procent fonem korrekt i ord, PCCnonord = Procent konsonanter korrekt i nonord, PCCord = 

Procent konsonanter korrekt i ord, PVCnonord = Procent vokaler korrekt i nonord, PVCord = Procent vokaler 

korrekt i ord 

 

 

     Suprasegmentella variabler. PAccCnonord och PAccCord uppvisade takeffekter, se tabell 

4. På grund av de höga medelvärdena var det inte meningsfullt att göra inferensstatistiska 

mätningar på accent. För fullständig deskriptiv data för barn i åldrarna fyra till fem och fem 

till sex år, se tabell 4. 

 

 

 

 

 

 Barn 4 - 5 år 

n = 20 

5 ♂ / 15 ♀ 

Barn 5 – 6 år 

n= 24 

7 ♂ / 17 ♀ 

 

M 

 

SD 

 

R 

 

M 

 

SD 

 

R 

 

Ålder (månader) 

 

53 

 

3 

 

9 

 

65 

 

3 

 

11 

 

PNC 

 

28 

 

19 

 

52 

 

41 

 

16 

 

39 

 

PWC 

 

56 

 

19 

 

76 

 

73 

 

19 

 

64 

Segmentella 

variabel 

  

 

PPCnonord 

 

80 

 

10 

 

36 

 

86 

 

6 

 

24 

 

PPCord 

 

89 

 

7 

 

26 

 

95 

 

4 

 

15 

 

PCCnonord 

 

73 

 

12 

 

39 

 

81 

 

9 

 

35 

 

PCCord 

 

87 

 

9 

 

33 

 

93 

 

6 

 

21 

 

PVCnonord 

 

88 

 

9 

 

33 

 

93 

 

4 

 

15 

 

PVCord 

 

92 

 

5 

 

18 

 

96 

 

4 

 

20 



 

20 

 

 

Tabell 4 

Deskriptiva resultat för suprasegmentella variabler på gruppnivå, presenteras med M (=medelvärde), SD 

(=standardavvikelse), R (=variationsvidd), antal barn (n) och könsfördelning. Data presenteras i procent 

 Barn 4 - 5 år 

n = 20 

5 ♂ / 15 ♀ 

Barn 5 – 6 år 

n = 24 

7 ♂ / 17 ♀ 

 

M 

 

SD 

 

R 

 

M 

 

SD 

 

R 

 

Ålder (månader) 

 

53 

 

3 

 

9 

 

65 

 

3 

 

11 

Suprasegmentell 

variabel 

  

 

PAccCnonord 

 

99 

 

2 

 

8 

 

100 

 

1 

 

4 

 

PAccCord 

 

100 

 

1 

 

4 

 

100 

 

1 

 

4 

 

PBetCnonord 

 

89 

 

13 

 

56 

 

95 

 

5 

 

16 

 

PBetCord 

 

90 

 

7 

 

24 

 

97 

 

4 

 

16 

 

PStavCnonord 

 

85 

 

15 

 

60 

 

91 

 

6 

 

20 

 

PStavCord 

 

87 

 

11 

 

40 

 

94 

 

6 

 

24 

 

PCSPrePnonord 

 

92 

 

10 

 

42 

 

95 

 

6 

 

16 

 

PCSPrePord 

 

91 

 

8 

 

28 

 

97 

 

4 

 

12 

 

PCSPostPnonord 

 

94 

 

5 

 

20 

 

96 

 

3 

 

9 

 

PCSPostPord 

 

96 

 

4 

 

12 

 

98 

 

3 

 

8 

PAccCnonord = Procent accenter korrekt i nonord, PaccCord = Procent accenter korrekt i ord, PBetCnonord = 

Procent betoningar korrekt i nonord, PBetCnonord = Procent betoningar korrekt i ord, PStavCnonord = 

Procent stavelser korrekt i nonord, PStavCord = Procent stavelser korrekt i ord, PCSPrePnonord = Procent 

korrekta stavelser i pretonisk position i nonord, PCSPrePord = Procent korrekta stavelser i pretonisk position i 

ord, PCSPostPnonord = Procent korrekta stavelser i posttonisk position i nonord, PCSPostPord = Procent 

korrekta stavelser i posttonisk position i ord 

   

     Skillnader i prestation på ord och nonord korrekt. Frågeställning 2; Föreligger det 

skillnader i förmågan att repetera ord och nonord korrekt samt finns det skillnader mellan 

åldersgrupperna? 
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Blandade upprepade mätningar variansanalys med inomgruppsfaktorn Ordtyp (Ord, Nonord) 

och mellangruppsfaktorn Åldersgrupp (Yngre, Äldre) visade att det förelåg en signifikant 

skillnad i förmågan att repetera ord och nonord korrekt, F(1,42) = 172.1, p = .000, 

effektstorlek var medelstor, partial η
2 

=
 
.804, vilket innebär att det var lättare att repetera ord 

korrekt än att repetera nonord korrekt. Det fanns även en signifikant skillnad mellan 

åldersgrupperna beträffande förmågan att repetera ord och nonord korrekt, F(1,42) = 9, p = 

.005, effektstorleken var liten, partial η
2 

= .176, vilket visar att de äldre barnen repeterade ord 

och nonord mer korrekt än de yngre barnen (se figur 3). 

 

Någon signifikant interaktion mellan ord eller nonord och åldersgrupp kunde inte påvisas 

F(1,42) = .341, p = .562, vilket innebär att skillnaden i repetitionsuppgifterna inte skiljde sig 

åt mellan åldersgrupperna. Skillnaderna mellan ord- och nonordsrepetition fortsatte vara lika 

stor oavsett åldersgrupp, barn utvecklar med andra ord sin förmåga att repetera ord och 

nonord i liknande utsträckning (se figur 3). 

 

 

Figur 3. Medelvärden och felstaplar med standardavvikelse för ord och nonord korrekt för åldersgrupperna fyra 

till fem år samt fem till sex år. Data presenteras i procent. 

 

 

Skillnader beträffande segmentella variabler mellan test samt mellan åldersgrupper. 

Frågeställning 3; Föreligger det skillnader i prestation på ord- och nonordsrepetition samt på 

åldersnivå beträffande olika segmentella variabler? 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Nonord korrekt Ord korrekt Nonord korrekt Ord korrekt

Fyra - fem år Fem - sex år

P
ro

ce
n

t 
k

o
rr

ek
t 



 

22 

 

Blandade upprepade mätningar variansanalys med inomgruppsfaktorerna Fonemtyp 

(Konsonant, Vokal) och Ordtyp (Ord, Nonord) och mellangruppsfaktorn Åldersgrupp (Yngre, 

Äldre) visade att det fanns en huvudeffekt av fonemtyp, F(1,42) = 124, p = .000, med en 

medelstor effektstorlek av partial η
2 

= .747, som visar att prestationen vid repetition var bättre 

för vokaler än för konsonanter (se figur 4).  

 

 

Figur 4. Medelvärden och felstaplar med standardavvikelse för procent korrekta konsonanter och vokaler 

vid ord – och nonordsrepetition för barn mellan fyra och sex år. 

 

Det förelåg även en signifikant skillnad i förmågan att repetera fonem (PPC) mellan ord- och 

nonordsrepetition, F(1,42) = 59.6, p = .000, effektstorleken var medelstor, partial η
2 

= .587, 

vilket visar att det var lättare att repetera fonem korrekt vid ord än vid nonord. 

 

Det fanns en huvudeffekt av Åldersgrupp, F(1,42) = 11.2, p = .002, effektstorleken var liten, 

partial η
2 

= .210. Det innebär att barn mellan fem och sex år presterade signifikant bättre än 

barn mellan fyra och fem år på segmentella aspekter (konsonanter och vokaler). 

 

Det fanns ingen signifikant interaktion mellan Fonemtyp (Konsonant, Vokal) och 

Åldersgrupp (Yngre, Äldre), F (1,42) = .302, p = .585, vilket betyder att skillnaderna i 

prestation mellan konsonanter och vokaler fortsätter vara liknande med ökad ålder. 

 

Ingen signifikant interaktion kunde observeras gällande prestation på segmentella variabler på 

Ordnivå (Ord, Nonord) och Åldersgrupp (Yngre, Äldre), F(1,42) = 2.7, p = .109, vilket 
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innebär att skillnaden i prestation mellan ord och nonord fortsätter att vara liknande med ökad 

ålder.  

 

     Skillnader beträffande suprasegmentella variabler mellan test samt mellan 

åldersgrupper. Frågeställning 4; Föreligger det skillnader i prestation beträffande 

suprasegmentella variabler mellan åldersgrupperna samt mellan ord- och nonordsrepetition? 

 

Blandade upprepade mätningar variansanalys med inomgruppsfaktorn Suprasegmentella 

variabler (Betoning, Pretoniska stavelser, Posttoniska stavelser) och mellangruppsfaktorn 

Åldersgrupp (Yngre, Äldre) visade att det förelåg en huvudeffekt F(1,42) = 11.1, p = .000, 

med en liten effektstorlek, partial η
2 =

 .209, som visar att prestationen var bättre för 

posttoniska stavelser än för pretoniska stavelser som i sin tur var bättre än för betoning. Det 

fanns en signifikant interaktion mellan suprasegmentella aspekter och åldersgrupp, F(2,84) = 

6.7, p = .002, med en effektstorlek av .138, vilket betyder att förmågan att repetera 

suprasegmentella aspekter skiljer sig åt mellan åldersgrupperna. De äldre barnen var bättre än 

de yngre på att återge suprasegmentella aspekter gällande ord- och nonordsrepetition. De 

yngre barnen uppvisade större variation i förmågan att repetera olika suprasegmentella 

variabler korrekt, till skillnad ifrån de äldre barnen som presterade likvärdigt på samtliga 

analyserade suprasegmentella variabler (se figur 5). 
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Figur 5. Data presenteras för ord- och nonordsrepetition sammanslaget.  Medelvärden och felstaplar med 

standardavvikelse för de suprasegmentella variblerna betoning korrekt, korrekta stavelser i pretonisk position 

samt korrekta stavelser i posttonisk position för åldersgrupperna fyra till fem år och fem till sex år. Data 

presenteras i procent. 

 

Inga signifikanta skillnader mellan ord- och nonordsrepetiton gällande suprasegmentella 

variabler kunde observeras F(1,42) = 1.9, p = .170, vilket betyder att den suprasegmentella 

förmågan inte är beroende av om det som ska repeteras är välkänt sedan tidigare. 

 

      Skillnader i utvecklingstakt mellan segmentella och suprasegmentella variabler. 

Frågeställning 5; Föreligger det skillnader i utvecklingstakt mellan segmentella och 

suprasegmentella variabler? 

 

Blandade upprepade mätningar variansanalys med inomgruppsfaktorn Språklignivå (PPC, 

Betoning korrekt) och mellangruppsfaktorn Åldersgrupp (Yngre, Äldre) visade att det fanns 

en signifikant skillnad mellan prestation beträffande segmentella och suprasegmentella 

variabler (PPC, Betoning korrekt) F(1,42) = 70.1, .000, vilket visar att prestationen var bättre 

för suprasegmentella än för segmentella variabler.  

 

Det fanns en signifikant interaktion mellan Språklig nivå (PPC, Betoning korrekt) och 

Ordnivå (Ord, Nonord) F(1,42) = 32.5, p = .000, som visar att skillnaden i språklig nivå 

skiljer sig åt mellan ordnivåerna. Det innebär att det är svårare att repetera fonem korrekt 

75

80

85

90

95

100

Betoning Pretonisk Posttonisk Betoning Pretonisk Posttonisk

Fyra - fem år Fem - sex år

P
ro

ce
n

t 
k

o
rr

ek
t 



 

25 

 

(PPC) vid nonord än vid ord (se figur 6). Om stimulit som ska repeteras är ett ord eller nonord 

har större inverkan vid återgivandet av segmentella aspekter (PPC), mer än för 

suprasegmentella aspekter (Betoning korrekt).  

 

 

Figur 6. Medelvärde och felstaplar med standardavvikelse för den segmentella variabeln PPC = procent 

fonem korrekt och den suprasegmentella variabeln betoning korrekt uppdelat i ord – och nonordsrepetition, 

för barn mellan fyra och sex år. Data presenteras i procent.  

 

Det förelåg en skillnad mellan åldersgrupperna beträffande segmentella (PPC) och 

suprasegmentella variabler (Betoning korrekt), både gällande ord och nonord, F(1,42) = 11.6, 

p = .001, det innebär att de äldre barnen presterade bättre än de yngre barnen på segmentella 

och suprasegmentella variabler, både på ord- och nonordsrepetition. 

 

Ingen interaktion mellan Åldersgrupp (Yngre, Äldre) och Språklignivå (PPC, Betoning 

korrekt) kunde påvisas, F(1,42) = .280, p = .600, det gällde både ord så väl som nonord, 

F(1,42) = .097, p = .757. Det innebär att skillnaderna i prestation beträffande lingivistisk nivå 

var lika stor oavsett åldersgrupp och ordnivå, förmågan att repetera segmentella och 

suprasegmentella variabler utvecklas med andra ord i liknande utsträckning. 

 

Det fanns inga signifikanta skillnader i prestationsförmåga beträffande kön och segmentella 

variabler mätt med fonem korrekt (PPC), F(1,40) = 1.9, p = .174. Det kunde heller inte 

påvisas någon signifikant interaktion mellan Kön och Åldersgrupp, F(1,40) = .123, p = .727, 

vilket innebär att prestationen på segmentella variabler (PPC) inte skiljde sig åt beroende på 

kön mellan åldersgrupperna. Det förelåg heller inga skillnader mellan kön och 
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suprasegmentella variabler (Betoning korrekt, korrekta stavelser i  pretoniska position, 

korrekta stavelser i posttonisk position), F(1,42) = 2.2, p = .147. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Vad gäller studiens första frågeställning så har barn i fyra till fem års ålder samt barn mellan 

fem och sex år relativt höga medelvärden vad det gäller segmentella aspekter. Minsta 

medelvärde var på fonem korrekt för både ord samt nonord och högsta medelvärde var för 

vokaler korrekt för både ord samt nonord. Det är något som även observerats i Andersson & 

Martikainens (2012) studie, där barn i åldrarna fem till sju år vid nonordsrepetition erhöll 

högre medelvärden för vokaler korrekt än för konsonanter korrekt. 

  

Barnen i föreliggande studie hade höga medelvärden på samtliga suprasegmentella variabler. 

Det är i linje med tidigare studie som har visat att de flesta barn tillägnat sig de flesta 

prosodiska aspekter vid fyra till fem års ålder (Samuelsson, 2004; Wells m.fl., 2004). Barnen i 

föreliggande studie hade dock redan vid fyra års ålder inga svårigheter med accent då 

medelvärdet för korrekt accent vid ord är 100 % och för nonord 99 %. Enligt Samuelssons 

(2004) studie kan barn vid fyra års ålder ha vissa svårigheter med ordaccent, något som inte 

bekräftas av föreliggande studie. Procent korrekta accenter uppvisade takeffekter vid båda 

testen. Det tyder på att barn mellan fyra och sex års ålder behärskar de olika accenterna vid 

repetition, oavsett om barnet känner igen segmenten som ska repeteras eller inte.  

 

Beträffande studiens andra frågeställning kunde signifikanta skillnader observeras mellan ord- 

och nonordsrepetition, ord var signifikant lättare att repetera korrekt än nonord. Resultaten är i 

linje med det tidigare forskning konstaterat, att det är lättare att repetera ord än nonord 

(Sahlén, m.fl., 1999; Roy & Chiat, 2004). Det kan förklaras av att vid ordrepetition kan 

tidigare förvärvade lexikala kunskaper användas (Archibald & Gathercole, 2006; Dollaghan 

& Campbell, 1998; Gathercole & Baddeley, 1990; Gathercole m.fl., 1992) och att 

nonordsrepetition ställer större krav på det fonologiska arbetsminnet än vad ordrepetition gör 

(Baddeley, 2012). På grund av att minnet blir överbelastat vid repetitionen av nya ord, i detta 

fall nonorden, kan mindre framträdande drag i nonorden bli utelämnade (Aitchinson & Chiat, 

1981). 
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Barn mellan fem och sex år presterade signifikant bättre än barn mellan fyra och fem år på 

ord- och nonordsrepetition, vilket innebär att förmågan att repetera ord och nonord korrekt är 

under utveckling i dessa åldrar, något som även Radeborg m.fl. (2006) har noterat i sin studie. 

Arbetsminnets utveckling kan förklara varför de äldre barnen presterar bättre på 

nonordsrepetition, eftersom tidigare studier har observerat att arbetsminne är under utveckling 

i förskoleåldern (Gathercole, 1999) samt att fonologiskt arbetsminne och nonordsrepetition 

har ett nära samband (Baddeley, 1998; Gathercole, 2006). 

 

Den uteblivna interaktionen mellan ord eller nonord och åldergrupp tyder på att förmågan att 

repetera ord och nonord utvecklas i liknande utsträckning i åldrarna fyra till fem samt fem till 

sex år. Med andra ord blir barn lika mycket bättre på att repetera ord som de blir på att 

repetera nonord i dessa åldrar, utvecklingen följs åt. Eftersom nonordsrepetition har ett nära 

samband med fonologiskt arbetsminne (Baddeley, 1998; Gathercole, 2006) och ordrepetition 

kräver tidigare förvärvade lexikala kunskaper (Archibald & Gathercole, 2006; Dollaghan & 

Campbell, 1998; Gathercole & Baddeley, 1990; Gathercole m.fl., 1992) visar resultaten att det 

fonologiska minnet och förvärvandet av lexikala kunskaper följs åt i utvecklingen. 

 

För att besvara studiens tredje frågeställning undersöktes skillnader mellan prestation på ord – 

och nonordsrepetition samt på åldersnivåbeträffande olika segmentella variabler. Den äldre 

åldersgruppen var signifikant bättre än den yngre åldersgruppen på repetition av segmentella 

variabler. Andra studier har visat att den fonologiska produktionsförmågan påverkar förmågan 

att repetera ord och nonord (Archibald & Gathercole, 2006; Sahlén m.fl., 1999). Att det sker 

en signifikant utveckling gällande de segmentella variablerna hos den äldre åldersgruppen kan 

bero på att dessa barn kommit längre i sin fonologiska utveckling. Enligt Bjar (2010) har 

fonemförrådet hos de flesta barn färdigställts vid fem års ålder. Den artikulatoriska 

komplexiteten hos nonordet påverkar förmågan att repetera (Archibald & Gathercole, 2006) 

och Hitch, m.fl. (1989) har visat att förmågan att återge ord är mindre precis och 

artikulationen är långsammare hos yngre barn än hos äldre. Det kan också vara en bidragande 

orsak till de signifikanta skillnaderna som observerats i studien mellan äldre och yngre barn. 

Vid testning av typiskt utvecklade barns förmåga att repetera nonord är det svårt att jämföra 

exakta resultat från tidigare studier, då de vid testning inte har använt sig av identiska nonord 

(Andersson & Martikainen, 2012; Radeborg m.fl., 2006). 
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Vid analys av skillnader mellan prestation på ord- och nonordsrepetition beträffande olika 

segmentella variabler kunde en signifikant skillnad mellan repetition av vokaler och 

konsonanter observeras. Vokaler var lättare än konsonanter att repetera. Svårigheter att 

repetera vokaler skulle därför kunna vara ett kliniskt observandum för tal – och språkproblem. 

Det visade sig även vara lättare att repetera fonem (vokaler och konsonanter) korrekt vid ord 

än vid nonord. Enligt den icke-signifikanta interaktion som kunde observeras mellan 

åldersgrupp och fonem (vokal eller konsonant) utvecklas förmågan att repetera de olika 

segmenten i liknande utsträckning. Det kan förklaras av att barn i fyra till fem års ålder 

fortfarande inte har etablerat samtliga vokaler och konsonanter och det är något som de 

fortfarande tillägnar sig (Nettelbladt, 2007b) (se tabell 1). Inga signifikanta interaktioner 

kunde heller påvisas mellan segmentella faktorer på ordnivå (ord eller nonord) och 

åldersgrupp (yngre eller äldre). Det tyder på att skillnaden i prestation på ordnivå inte skiljde 

sig åt mellan åldersgrupperna. Barnen i de två åldersgrupperna fortsatte att prestera med lika 

stora skillnader på segmentella faktorer mellan ord och nonord. Det innebär att även om 

barnet utvecklar sin förmåga att repetera segmentella variabler så består skillnaderna mellan 

ord- och nonordsrepetition. Nonordsrepetition mäter alltså andra förmågor som fonologiskt 

arbetsminne (Radeborg, Barthelome, Sjöberg & Sahlén, 2006) och kan därmed även användas 

som test i högre åldrar. 

 

Vad gäller studiens fjärde frågeställning om huruvida det fanns skillnader beträffande 

suprasegmentella variabler mellan test och mellan åldersgrupper kunde inga signifikanta 

skillnader mellan ord – och nonordsrepetition hittas gällande suprasegmentella aspekter. Den 

uteblivna skillnaden mellan ord- och nonordsrepetition tyder på att den prosodiska förmågan 

hos barn mellan fyra och sex års ålder inte är beroende av om det som ska repeteras är välkänt 

eller inte.  

 

I föreliggande studie fanns en signifikant skillnad mellan den yngre gruppen och den äldre 

gruppens förmåga att återge suprasegmentella aspekter vad gäller ord- och nonordsrepetition. 

De äldre barnen presterade likvärdigt på samtliga analyserade suprasegmentella variabler, 

medan de yngre barnen uppvisade större variation. Gällande betoning korrekt erhöll den yngre 

åldersgruppen ett medelvärde på 90 % jämfört med den äldre åldersgruppens medelvärde på 

96 %. Det tyder på att det är en förmåga som fortfarande är under utveckling mellan fyra och 

sex års ålder. Även stavelser i pretonisk position uppvisade stor förbättringspotential där barn 

i fyra- till femårs-åldern fick ett medelvärde på 91 % jämfört med den äldre åldersgruppens 
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medelvärde på 96 %. Den äldre gruppen barn presterade alltså signifikant bättre på korrekta 

stavelser i pretonisk position i ord. Barn i fyraårsåldern utelämnar därmed i större 

utsträckning än barn i femårsåldern den obetonade stavelsen pretoniskt. Det kan förklaras av 

att yngre barn strävar efter att behålla språkets mest framträdande rytm (Gerken, 1991), vilket 

i svenskan är trokémönster (betonad + obetonad) (Nettelbladt, 1983), men det kan även 

förklaras med att minnet hos de yngre barnen i högre grad överbelastas och de minst 

framträdande dragen i ordet utelämnas (Aitchinson & Chiat, 1981). Enligt Ingram (1989) 

brukar processen utelämning av obetonad stavelse upphöra kring fyra års ålder, vilket inte 

verkar vara fallet vid repetition av ord och nonord, åtminstone inte av pretoniska stavelser. 

Mellan den yngre och den äldre åldersgruppen skedde endast en ökning med 1 % vad gäller 

korrekta stavelser i posttonisk position (se figur 5). Det kan bero på att barn redan i fyra till 

fem års ålder uppvisade höga medelvärden på korrekt återgivna stavelser i posttonisk position 

(M=94 nonord, M=96 ord). Detta är i linje med det tidigare forskning visat att det är sällsynt 

att barn utelämnar stavelser i posttonisk position (Gerken, 1991; Sahlén m.fl., 1999; 

Samuelsson m.fl., 2011).  

 

Beträffande studiens femte frågeställning om huruvida det föreligger skillnader i 

utvecklingstakt mellan segmentella och suprasegmentella variabler kunde en signifikant 

skillnad mellan prestation på segmentella och suprasegmentella variabler konstaterats. Barnen 

erhöll högre resultat för suprasegmentella variabler än för de segmentella. I och med att 

betoning korrekt representerade de suprasegmentella variablerna och fonem korrekt 

representerade de segmentella är de dock inte strikt jämförbara. Skillnaderna kan inte 

förklaras av barnens fonologiska produktionsförmåga eftersom förutsättningarna är lika vid 

ord- såväl som nonordsrepetition. Istället kan det faktum att det förelåg skillnader mellan 

segmentella och suprasegmentella variabler ses utifrån auto-segmentell fonologi där 

segmenten och prosodiska fenomen anses vara oberoende av varandra (Ball & Kent, 1997). 

Den prosodiska perceptionsförmågan finns redan utvecklad vid födseln, då barn kan höra 

skillnad på prosodiska kontraster i språket (Soderstrom m.fl., 2003). Enligt Samuelsson 

(2004) har barn vid fyra års ålder till största delen tillägnat sig prosodiska aspekter i språket, 

vilket bekräftas av föreliggande studie till skillnad ifrån tillägnandet av segmentella variabler 

som är under utveckling hos barn med typisk språkutveckling fram till cirka fem - sex års 

ålder (Bjar, 2010; Nettelbladt, 2007b).  
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Det visade sig också finnas en interaktion mellan repetition av fonem korrekt och om det var 

ett ord eller nonord som skulle repeteras. Vid ordrepetition presterade barnen bättre på fonem 

korrekt än vad de gjorde vid nonordsrepetition. Om det var ett ord eller nonord som skulle 

repeteras hade däremot ingen signifikant inverkan på suprasegmentella variabler. Även denna 

interaktion bekräftar att barn mellan fyra och sex år har kommit längre i sin suprasegmentella 

utveckling än i sin segmentella utveckling. I och med att det inte kunde observeras någon 

signifikant interaktion mellan de två åldersgrupperna och mellan de olika språkliga nivåerna 

(segmentella och suprasegmentella) innebär det att skillnaderna i prestation på segmentella 

och suprasegmentella variabler fortsatte att vara lika stora mellan åldersgrupperna och ordnivå 

(Ord, Nonord), de utvecklas med andra ord i liknande utsträckning. Det kan tyda på att man i 

långtidsminnet har en förlagrad prosodisk form som ord matchas mot, oavsett om det är 

riktiga ord eller nonord.  

 

Inga signifikanta skillnader kunde observeras mellan kön och segmentella variabler, och inte 

heller mellan kön och suprasegmentella variabler. Det innebär att pojkar och flickor med 

typisk utveckling i åldrarna fyra till sex år presterar likvärdigt på segmentella och 

suprasegmentella aspekter vid ord – och nonordsrepetition. Resultaten visar även att pojkar 

och flickor utvecklas i liknande utsträckning gällande segmentella aspekter med ökad ålder.   

 

Metoddiskussion 

Som tidigare forskning visat (Gathercole m.fl., 1994, Radeborg m.fl., 2006) uppvisar barnen i 

föreliggande studie inga svårigheter med att förstå uppgiften och det förefaller naturligt för 

barnen att repetera stimuli de inte förstår. Enligt Radeborg m.fl. (2006) hör små barn från 

tidig ålder ofta okända ord, och de försöker spontant att imitera orden i syfte att utvidga 

ordförrådet. Testledarna hade inga svårigheter med att motivera barnen till att lyssna och 

repetera stimuli. Det motsäger det som Radeborg m.fl. (2006) såg i sin pilottestning, att det 

kunde vara svårt att få barnets uppmärksamhet när stimuli inte presenterades av personen som 

var närvarande i rummet, utan från en inspelning. Vikten av att upprätthålla ögonkontakt med 

barnet under testning har också betonats (Radeborg m.fl., 2006), vilket testledarna i 

föreliggande studie gjorde. Den sammanlagda testningen tog cirka 45 minuter, med 

nonordsrepetition respektive ordsrepetition sist i testordningen, vilket kan ha påverkat 

prestationsförmågan till det sämre. Samtliga barn uppfattades tycka att uppgifterna var 

motiverande, trots att ord- samt nonordsrepetition låg sist i testordningen. 
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För att kunna garantera att nonord och ord presenterades identiskt för samtliga barn, användes 

en tidigare inspelad ljudfil, vilket även Dollaghan och Campbell (1998) påpekar vikten av. 

Dock har Radeborg m.fl. (2006) observerat att barn är mer motiverade att repetera stimuli när 

den som presenterar dessa har ögonkontakt med barnet och finns i rummet. Om 

testsituationen ska uppfylla dessa kriterier behöver testledaren dölja sin mun för att barnet inte 

ska kunna utnyttja visuella ledtrådar (Archibald & Gathercole, 2006), detta kan dock upplevas 

onaturligt hos barnet (Radeborg m.fl., 2006). Eftersom Sahlén m.fl. (1999) i sin testning fann 

att det underlättar för barnet om den som presentera stimuli har samma dialekt som barnet, 

kan de skilda dialekterna ha påverkat resultatet i föreliggande studie. Fördelen med att inte 

anpassa dialekten efter varje barn är att alla barn fått höra identiska ord och nonord. Dessutom 

är det inga stora dialektala skillnader vad gäller prosodiska aspekter i östgötska som talades 

hos majoriteten av barnen och centralsvenska som talades på inspelningen (Bruce, 2012). I 

rättningen accepterades även mindre dialektala skillnader gällande segmentella drag av 

repetitionsuppgifterna. 

 

Mellan varje ord eller nonord som presenterades var det en paus på fem sekunder för att 

barnet skulle få tid att repetera stimuli. Denna paus föreföll vara för lång för vissa barn då de 

kommenterade vad de hört eller började berätta om någonting annat. Det kan ha haft en 

negativ inverkan på barnets koncentration och förmåga att aktivt lyssna på nästa ord eller 

nonord som skulle presenteras. I Dollaghans och Campbells (1998) studie användes en paus 

om tre sekunder mellan varje stimuli, till skillnad från i Gathercoles och Baddeleys (1990) 

studie som använde sex sekunders paus. Fördelen med en längre paus är att det ger utrymme 

för svarslatens och att det ger tid till att processa stimuli (Edwards & Lahey, 1998). 

 

Orden i testet har anpassats att vara välkända ord för förskolebarn, för att inte uppfattas som 

nonord, testledarna uppfattade dock att så inte var fallet för samtliga ord och barn. Det kan 

tänkas att det blev en mindre skillnad i förmåga att repetera mellan ord och nonord, än om alla 

ord skulle varit bekanta ord. Nu blev det ändå en signifikant skillnad gällande förmåga att 

repetera ord och nonord så det kan antas att dessa ord var få och inte hade någon större 

inverkan på resultatet.   

 

Eftersom det är känt att nonorden och ordens längd påverkar förmågan att repetera 

(Gathercole m.fl., 1994; Radeborg m.fl., 2006; Roy & Chiat, 2004) är det bra att det använda 

testet har stimuli med varierande antal stavelser. Sahlén m.fl. (1999) påpekar vikten av att 
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nonorden och orden matchas gällande betoningsmönster och accenter, vilket också har gjorts i 

det aktuella testet. I en studie av Dollaghan och Campbell (1998) påpekas att ett 

nonordsrepetitionstest för barn inte bör innehålla fonem som förvärvas sent i utvecklingen, 

detsamma gäller konsonantkluster. Det är för att utesluta att barnets fonologiska 

produktionsförmåga inte bör påverka repetitionen. Det är något som inte nödvändigtvis är en 

svaghet i föreliggande studie, då det visar på skillnader mellan yngre och äldre barn, och 

motiverar olika åldersreferenser vid testning av repetition av ord och nonord. Processanalys är 

den modell som i störst utsträckning används för analys av fonologi (Nettelbladt & Salameh, 

2007), så även i denna studie. Enligt den processanalytiska teorin behöver en process endast 

observeras en gång för att vara närvarande och enligt detta synsättet hade en tredjedel av 

testdeltagarna processen försvagning. Det kan ha påverkat resultatet då flera av orden och 

nonorden innehåller fonem som är känsliga för försvagning (se bilaga A & bilaga B). 

 

Procent korrekta fonem och procent korrekta konsonanter är variabler som vanligtvis används 

vid analys av nonordsrepetition och det har visat sig vara ett tillförlitligt mått vid identifiering 

av barn med språkstörning (Dollaghan & Campbell, 1998; Shriberg & Kwiatkowski, 1982b). 

Föreliggande studie har visat att barn med typisk utveckling etablerar de suprasegmentella 

variablerna tidigare än de segmentella variablerna. Höga medelvärden uppvisades på samtliga 

prosodiska variabler, i konstrast till Samuelssons m.fl. (2003) studie där 41 % av barn med 

språkstörning uppvisade svårigheter med prosodi. Det kan tänkas att prosodiska avvikelser på 

nonorden eventuellt är en ännu säkrare markör för barn med språkstörning, då föreliggande 

studie visat att typiskt språkligt utvecklade barn i åldrarna fyra till sex år inte i någon större 

utsträckning har svårigheter med prosodi. En fördel med att analysera suprasegmentella 

aspekter istället för segmentella i syfte att urskilja typiskt utvecklade barn från de med 

språkstörning är att de suprasegmentella variablerna inte är känsliga för om ordet sedan 

tidigare är välkänt eller inte. Det innebär att storleken eller innehållet i barnets ordförråd inte 

bör påverka resultatet. Det är därför relevant att vid misstänkt språkstörning även analysera 

suprasegmentella variabler vid ord- och nonordsrepetition. Likaså är det segmentella måttet 

vokaler korrekt ett viktigt mått att undersöka eftersom vokaler är bärande av prosodisk 

information, något som även From (2012) lyfter fram. 

 

Det mest önskvärda hade varit en jämn könsfördelning mellan barnen som deltog i studien. 

Tyvärr blev fördelningen 32 flickor och 12 pojkar. På grund av den begränsade tidsramen för 

att utföra studien gavs inte möjlighet att rekrytera fler testpersoner. Att fördelningen ser ut 
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som den gör kan delvis förklaras av att några pojkar föll bort vid förtestningen och på grund 

av sjukdom eller ovilja att delta (se figur 2). Vi har även uppfattat det som att 

förskolepersonal förutom de urvalskriterier som vi angav (se bilaga D), gjort egna urval 

baserade på om barnet skulle orka genomgå testningen och om föräldrarna skulle kunna tänka 

sig att tacka ja till att låta dess barn deltaga.  

 

Trots den sneda könsfördelningen genomfördes vissa statistiska beräkningar mellan kön. 

Ingen evidens för att stödja könsskillnader kunde påvisas. Det innebär att testet inte är 

känsligt för kön, vilket är en styrka med testet. Resultaten beträffande kön bör dock betraktas 

med viss försiktighet på grund av den sneda könsfördelningen. En annan styrka med testet var 

att skillnaderna i prestation gällande segmentella variabler på ord- samt nonordsrepetition inte 

skiljde sig åt mellan grupperna. Trots att det fanns signifikanta skillnader gällande förmågan 

att repetera segmentella variabler vid ord och nonord mellan yngre och äldre barn, var det 

ungefär lika stora skillnader på segmentella faktorer mellan ord och nonord för yngre såväl 

som för äldre barn.  

 

Slutsatser 

Resultaten i föreliggande studie visar att språkligt typiskt utvecklade barns suprasegmentella 

förmåga redan är välutvecklad i åldrarna fyra till sex år. Den prosodiska förmågan är inte 

heller beroende av om det som ska repeteras är välkänt för barnet eller inte. Andra slutsatser 

är att det mellan åldersgrupperna till största delen är segmentella drag som ligger till grund för 

skillnader i prestation, men även prosodiska aspekter skiljer åldersgrupperna åt. Resultaten 

ger indikationer om att testen kan vara kliniskt användbara då de inte förefaller vara känsligt 

för kön samt att det ungefär är lika stora skillnader på segmentella faktorer mellan ord och 

nonord för yngre och äldre barn. 

 

Förslag till framtida forskning 

Resultaten i föreliggande studie visar på potentialen i att använda nonords- samt ordrepetition 

i syfte att särskilja barn med typisk språklig utveckling från barn med avvikande språklig 

utveckling. Det mått som med störst tillförlitlighet skiljer dessa grupper åt behöver inte 

nödvändigtvis vara segmentella variabler, utan föreliggande studies resultat antyder att även 

suprasegmentella variabler bör tas i beaktning. Dock är deltagarna relativt få och fler studier 

behöver genomföras hos barn med typisk samt avvikande språklig utveckling i syfte att 

undersöka det närmare. 
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Eftersom en stor del barn i Sverige är flerspråkiga är det av vikt att testa flerspråkiga barn på 

ord- samt nonordsrepetition, för att undersöka om förmågan att repetera skiljer sig ifrån 

enspråkiga och för att få tillgång till referensmaterial. 

 

Det vore också intressant att studera relationen mellan prosodi och fonologi som de mäts med 

nonordsrepetition och övriga språkliga och kognitiva förmågor, samt huruvida 

nonordsrepetition kan vara en klinisk markör för språkstörningar i olika grupper. 
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Bilagor 

Bilaga A; nonordens testordning vid nonordsrepetition. 

 

mirve mɪ rv  

höntpule hø ntpʉːl  

knamtigavass kn mtɪgavas 

jab jɑːb 

gettenimflär gɛtː nɪmfl ːr 

igotteklunna  ːgɔt klɵna 

tissodario tɪsʊdɑ ːrɪɔ 

datri dɑ ːtrɪ 

pelamna pel mna 

hydåria hʏd ːrɪa 

filattsjålare fɪl tɧoːlar  

drallabelli dralab lɪ 

kratuckel kratɵ k l 

bamperinuffa bamp rɪnɵ fa 

älymigerta ɛl ːmɪg  a 

revuell revɵ l 

ganolmulte gan ːlmɵlt  

berkatylpana bɛrkat ːlpɑːna 

ifum ɪfʉ ːm 

larittobånis larɪtʊb ːnɪsː 

tibbefime tɪb f ːm  

delletammesar d letam sar 

kasimum kɑ ːsɪmɵm 

amitrosokil amɪtrʊsʊk ːl 

attefnuvi   tːefnʉːvɪ 
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Bilaga B; ordens testordning vid ordrepetition. 

 

värme v  rm  

blomkruka blʊ mkrʉːka 

kompisarna kɔ mpɪsa a 

Jan jɑːn 

eventuell eventɵ l 

ishockeyklubba  ːshɔkʏklɵba 

dinosaurie dɪnʊsa  urɪ  

Patrik pɑ ːtrɪk 

Susanna sɵs na 

historia hɪst :ria 

giraffskötare ɧɪr fɧøːtar  

karameller karamɛ l r 

Kristoffer krɪstɔ f r 

Pomperipossa pɔmp rɪpɔ sa 

iranierna ɪrɑ ːni  a 

speciell spesɪ l 

kanelbulle kan ːlbɵl  

bergochdalbana bɛrjʊdɑ ːlbɑːna 

kanin kan ːn 

tyrannosaurus tʏranʊsa  urɵs 

gymnastiksal jɵmnast ːksɑːl 

teletubbisar t letabɪsar 

minimum m ːnɪmɵm 

elektricitet elektrɪsɪt ːt 

innebandy ɪ nebandʏ 
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Bilaga C; information till berörda enhetschefer. 

 

Information till enhetschefer för förskolor där barn deltar i projektet ”Utprövning och 

prosodisk analys av ord- och nonordsrepetition på en grupp barn med typisk 

utveckling”. 

 

Hej! 

Vi heter Jasmine Anderson och Petra Martikainen och vi ska under vårterminen 2013 

genomföra vårt examensarbete. Projektet ingår som en del i ett större forskningsprojekt, vars 

syfte är att identifiera specifika svårigheter med fonologi och prosodi hos barn med 

språkstörning och hörselnedsättning. Fonologi är läran om språkets ljudsystem, och prosodi 

avser språkets melodi och rytm. Förhoppningen är att vi i framtiden ska kunna relatera 

fonologisk och prosodisk förmåga till bland annat minnesförmågor och utveckling av 

läsförmågan. Ett ytterligare syfte är att söka förbättra diagnostik och behandling av barn med 

språkliga problem. 

 

Som en del i projektet vill vi testa så kallad nonordsrepetition hos barn med typisk 

språkutveckling, och det är därför vi nu vänder oss till er. Nonordsrepetition innebär att man 

repeterar låtsasord som saknar betydelse. Förmågan att repetera nonord har bland annat visat 

sig ha betydelse för inlärning av nya ord hos barn. 

 

Vi skulle vilja ha kontakt med barn och föräldrar via er förskola. De barn som deltar i 

projektet kommer att få höra inspelade ord och nonord, och ska efter varje ord repetera det. 

För att i efterhand kunna analysera repetitionen vill vi även spela in barnen. Vi kommer även 

att testa barnen språkförståelse och grammatik genom att titta på bilder tillsammans. 

Testningen sker på förskolan, enskilt tillsammans med testledaren och tar cirka 45 minuter 

och vi skulle därför behöva tillgång till ett rum på förskolan.  

 

Inga enskilda testresultat kommer att delges föräldrar eller personal utan resultaten publiceras 

endast i den färdiga uppsatsen. Om ni väljer att tacka ja till att testning får utföras på 

förskolan/förskolorna kommer i samråd med avdelningspersonal tider för testning att bokas in 

på förskolan. Skriftligt godkännande ges genom bifogad medgivandeblankett. Vid frågor om 

projektet och genomförande av testningen är Ni välkomna att kontakta oss. 
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Jasmine Andersson  Petra Martikainen  

Logopedstudent  Logopedstudent 

tel nr: X   tel nr: X 

e-post: X   e-post: X 

 

Christina Samuelsson 

Docent 

e-post: X 
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Jag har läst informationen och samtycker härmed till att förskolan/förskolorna deltar i 

projektet ”Utprövning och prosodisk analys av ord- och nonordsrepetition på en grupp barn 

med typisk utveckling”. 

 

Förskolans/Förskolornas  

namn:............................................................................................................................................. 

 

Enhetschefens 

namnteckning:............................................................................................................................... 

 

Enhetschefens 

namnförtydligande:....................................................................................................................... 

 

Ort och 

datum:............................................................................................................................................ 

 

Telefonnummer:............................................................................................................................ 
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Bilaga D; information till målsman. 

 

Information till målsman för barn som deltar i projektet ”Utprövning och prosodisk 

analys av ord- och nonordsrepetition på en grupp barn”. 

Hej! 

Vi heter Jasmine Anderson och Petra Martikainen och vi ska under vårterminen 2012 

genomföra vårt examensarbete. Projektet ingår som en del i ett större forskningsprojekt, vars 

syfte är att identifiera specifika svårigheter med språkljudssystemet hos barn med 

språkstörning och hörselnedsättning. Ett ytterligare syfte är att söka förbättra diagnostik och 

behandling av barn med språkliga problem. 

 

Som en del i projektet vill vi testa så kallad nonordsrepetition hos barn med typisk 

språkutveckling, och det är därför vi nu vänder oss till er. Nonordsrepetition innebär att man 

repeterar låtsasord som saknar betydelse. Förmågan att repetera nonord har bland annat visat 

sig ha betydelse för inlärning av nya ord hos barn. 

 

De barn som deltar i projektet kommer att få höra inspelade ord och nonord, och ska efter 

varje ord repetera det. För att i efterhand kunna analysera repetitionen vill vi även spela in ert 

barn. Vi kommer även att testa ert barns språkförståelse och grammatik genom att titta på 

bilder tillsammans. Testningen sker på förskolan, enskilt tillsammans med testledaren och tar 

cirka 45 minuter. De flesta barn upplever testuppgifterna som roliga. 

 

Inspelningen och resultatet av testningen kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär 

att ingen utomstående kommer kunna ta del av datan. Materialet transkriberas (nedtecknas 

ljudenligt) för att sedan analyseras. Resultatet presenteras så att deltagarna inte kan 

identifieras. Inga enskilda testresultat kommer att delges utan resultaten kommer endast att 

redovisas på gruppnivå i uppsatsen. Inspelningarna arkiveras i fem år på logopedprogrammet. 

Endast de som är direkt involverade i forskningen har tillgång till materialet. Ansvarig för ert 

barns personuppgifter är Linköpings universitet.  

 

Om ni väljer att tacka ja till att ert barn deltar i projektet kommer en tid för testning att bokas 

in på förskolan. Skriftligt godkännande ges genom bifogad medgivandeblankett. Medverkan i 

projektet är helt frivillig och ni eller barnet själv kan när som helst avbryta deltagandet utan 

närmare förklaring. 
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Vid frågor om projektet och genomförande av testningen är Ni välkomna att kontakta oss. 

 

Jasmine Andersson  Petra Martikainen  

Logopedstudent  Logopedstudent 

tel nr: X   tel nr: X 

e-post: X   e-post: X 

 

Christina Samuelsson 

e-post: X 

Docent  
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Jag har läst informationen och samtycker härmed till att mitt barn deltar i projektet 

”Utprövning och prosodisk analys av ord- och nonordsrepetition på en grupp barn med typisk 

utveckling”. 

 

Barnets  

namn:............................................................................................................................................ 

 

Barnets 

födelsedata:............................................................................................................................. 

 

Målsmans 

namnteckning:.............................................................................................................................. 

 

Målsmans 

namnförtydligande:...................................................................................................................... 

 

Ort och 

datum:........................................................................................................................................... 

 

Telefonnummer:........................................................................................................................... 

 

 
 
 

 
 


