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Abstract 

 

Several studies have shown that vocabulary size and nonword repetition ability correlate with 

novel word learning. The impact of prosodic features on novel word learning has, however, 

not been studied extensively. The purpose of this study was to examine how children aged 

4:5–6:0 with typical language development perform on novel word learning, vocabulary and 

nonword repetition and to explore what impact prosodic features have on the ability to learn 

novel words. The study involved 15 children whose performance on the novel word learning 

task, vocabulary testing and nonword repetition was calculated. The novel word learning task 

consisted of six words which were connected to six different items. The novel words were 

matched in pairs differing by only one prosodic feature: either the number of syllables, stress 

or tonal word accent. No significant correlations between the novel word learning, vocabulary 

and nonword repetition were found. However, the correlation between age and nonword 

repetition reached near significance, which indicated that increased age gave a higher result 

on the nonword repetition. Regarding how the prosodic features related to the novel word 

learning, a significant difference between stress placements was detected. Novel words with 

stress on the final syllable were easier to learn. The children also achieved a higher result on 

the three syllable words than the two syllable words. The study implies that stress and word 

length seem to play a somewhat important role for novel word learning in contrast to tonal 

word accent, while it appears to be no relation between novel word learning, vocabulary and 

nonword repetition. 
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Sammanfattning 

 

Vid flertalet studier har det framkommit att ordförrådets storlek och förmågan till 

nonordsrepetition påvisar samband med nyordsinlärning. De prosodiska egenskapernas 

inverkan vid nyordsinlärning är emellertid inte lika studerad. Syftet med föreliggande studie 

var att undersöka hur barn mellan 4:5 och 6:0 år med typisk språkutveckling presterar på 

nyordsinlärning i relation till ordförråd och repetition av nonord samt att utforska vilken 

inverkan prosodiska egenskaper har på förmågan till nyordsinlärning. I studien deltog 15 barn 

vilkas resultat på nyorden, ordförrådstestningen och nonordsrepetitionen uträknades. 

Nyordsinlärningsuppgiften bestod av sex ord vilka sammankopplades med sex olika föremål. 

Nyorden matchades i par med avseende på en åtskiljande prosodisk egenskap mellan dem: 

antingen antal stavelser, betoning eller ordaccent. Inga signifikanta korrelationer mellan 

nyordsinlärning, ordförråd och nonordsrepetition kunde påvisas. Det framkom dock att 

korrelationen mellan ålder och nonordsrepetition var nära signifikans och indikerade att ökad 

ålder gav ett högre resultat på nonordsrepetitionen. Gällande de prosodiska egenskapernas 

relation till nyordsinlärning upptäcktes en signifikant skillnad i betoningsplacering, nyord 

med betoning på den finala stavelsen fick högst resultat. Barnen lärde sig också trestaviga ord 

i större utsträckning än tvåstaviga ord. Studien implicerar att betoning och ordlängd verkar ha 

viss betydelse för nyordsinlärning i kontrast till ordaccent, medan det inte kan påvisas några 

föreliggande korrelationer mellan nyordsinlärning, ordförråd och nonordsrepetition. 
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1 Inledning 

Förmågan att lära sig nya ord är central för att bli en van språkanvändare. Enligt Yuchun och 

Huei-Mei (2013) har det visat sig att barnets befintliga lexikala kunskaper spelar en väsentlig 

roll vid inlärning av nya ord (Yuchun & Huei-Mei, 2013). Likaledes anses arbetsminnet 

påverka en rad olika språkliga färdigheter såsom ordförrådsförvärvning, språkförståelse och 

läsning (Gathercole, 1999). I föreliggande studie undersöks hur barn i åldern 53–72 månader 

med typisk språkutveckling presterar på nyordsinlärning i relation till ordförråd och repetition 

av nonord. Såväl nyorden som nonorden följer svenskans prosodi, vilken omfattar betoning, 

stavelsestruktur, kvantitet och accent. Det finns ett samband mellan hur lätt barn har att lära 

sig nya ord och hur de presterar på test av ordförråd respektive nonordsrepetition (Gathercole 

& Baddeley, 1989; Willstedt-Svensson et al., 2004). Vilken roll nyordens prosodiska 

egenskaper spelar har dock endast studerats i begränsad omfattning (Gladfelter & 

Goffman, 2013). Föreliggande studie ämnar även fokusera på denna aspekt av inlärningen. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Prosodi 

Bruce (2012) åskådliggör att ett språks ljudegenskaper vanligtvis delas in i de tre grupperna 

vokaler, konsonanter och prosodi. För att korrekt kunna beskriva ett språks eller en dialekts 

ljudegenskaper är det viktigt att inte enbart ha kännedom om språkets vokaler och 

konsonanter, utan även om språkets prosodi. Vokaler och konsonanter hör till den segmentella 

nivån, medan prosodins egenskaper räknas till den suprasegmentella då de går utöver de 

enskilda vokalerna och konsonanterna. Prosodin är således mer omfattande och kan variera 

från stavelse som minsta enhet till större enheter såsom ord, fras, yttrande och talparagraf. 

Vad gäller lexikalisk prosodi är betoningens placering central i ett ords prosodiska struktur, 

men även kvantitet och ordaccent är betydelsefulla ljudegenskaper (Bruce, 2012). Vidare kan 

prosodi definieras som ”talets rytmiska, dynamiska och melodiska egenskaper” 

(Bruce, 2012, s. 15). Enligt Kjellin (2002) är det prosodin som gör rösten levande, då den 

speglar talarens sinnesstämning och avslöjar varifrån vi kommer både geografiskt och socialt 

(Kjellin, 2002). Prosodin förändras efter vad talaren understryker i det hon säger, men det 

finns samtidigt en grundprosodi (Kjellin, 1995). Prosodin är till för att skapa struktur i det 

talade språket, då strukturen underlättar kommunikationen för både talaren och lyssnaren 
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(Bruce, 2012). Prosodin hjälper lyssnaren att veta hur hon ska uppfatta och tolka det talaren 

säger (Kjellin, 1995). 

 

     2.1.1 Stavelsestruktur. Bruce (2012) klargör att stavelsen är central inom framför allt 

lexikalisk prosodi. Ord och morfem har inte endast en följd av konsonanter och vokaler, utan 

dessa ljudegenskaper är grupperade i stavelser (Bruce, 2012). I det svenska språket är vokalen 

kärnan i stavelsen och det finns oftast lika många stavelser som det finns vokaler i ett ord. 

Före vokalen finns det en eller flera konsonanter, vilka utgör onset (huvud). Den eller de 

konsonanter som återfinns efter vokalen utgör coda (svans). Den vanligaste stavelsestrukturen 

är CV-stavelsen, det vill säga en konsonant följt av en vokal (Kjellin, 2002). Stavelsen är 

bärare av betoningar och ordaccenter (Lindblom, 2008).  Enligt Bruce (2012) har stavelsen en 

betydande roll i barnets språkutveckling, då det har kunnat visas att barnet kan ta till sig och 

använda sig av stavelsen innan de har lärt sig vokalernas och konsonanternas struktur 

(Bruce, 2012).   

 

     2.1.2  Betoning. Betoning kan kopplas till talets rytm (Bruce, 2012). Betoning innebär 

att framhäva vissa delar av talet (Gårding, 1974). Ord som omfattar det huvudsakliga 

semantiska innehållet, innehållsord, har mer betoning än funktionsord, som prepositioner och 

hjälpverb (Engstrand, 2004). Josefsson (2009) klargör att beroende på var i ordet betoningen 

ligger, kan det bidra till betydelseskillnad. Ett exempel på detta är korsett, där betoningen 

ligger på sista stavelsen, medan ordet korset har betoningen på första stavelsen. Svenska 

språket har två olika betoningar: huvudbetoning och bibetoning. Bibetoning kommer alltid 

efter huvudbetoning och är inte lika markerad, detta kan till exempel illustreras i ordet 

'bokˌhylla, där bok har en huvudbetoning och hylla en bibetoning. Det kan finnas högst en 

huvud- respektive bibetoning. I ett sammansatt ord är det alltid den första och sista betoningen 

som behålls, medan de mellanliggande betoningarna stryks. Detta är oavsett om det rör sig om 

huvud- eller bibetoningar, såsom 'barnbokˌhylla där betoningen som skulle ha legat på bok 

stryks (Josefsson, 2009).  

    

     2.1.3 Kvantitet. Kvantitet innebär hur längden är fördelad inom en betonad (stark) 

stavelse; en obetonad (svag) stavelse saknar å sin sida kvantitet (Bruce, 2012). Engstrand 

(2004) beskriver att betonade stavelser kan förlängas på två sätt i det svenska språket, där 

skillnaden mellan dessa bildar kvantitetskontrast. Kvantitetskontrasten handlar främst om 
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segmentens duration. Lång vokal följs av kort konsonant (VːC) som i bada och kort vokal 

följs av en lång konsonant (VCː) som i badda. Detta exempel åskådliggör att förhållandet 

mellan vokal- och konsonantlängd är komplementär (Engstrand, 2004). 

 

     2.1.4 Ordaccent. Ordaccent kan definieras som den melodikurva ordet uttalas med 

(Josefsson, 2009). De ordaccenter som finns i svenskan är accent 1 (akut accent) som i Polen, 

och accent 2 (grav accent) som i pålen (Bruce, 2012). Det är framför allt tonhöjdsförloppet 

som skiljer dem åt (Engstrand, 2004). Orden i exemplet ovan har samma fonem och 

betoningen ligger på samma plats, det är endast accenten som skiljer dem åt (Bruce, 2012). 

Josefsson (2009) åskådliggör att accenten bestäms av betoningens placering och ordets 

morfologiska struktur. Enstaviga ord och övriga ord med final betoning tar utan undantag 

accent 1. Två- och flerstaviga ord har antingen accent 1 eller 2, men accent 2 är vanligast 

(Josefsson, 2009). Icke-final betoning kan vidare bestå av antingen accentmönster 1 eller 2 

(Bruce, 2012). Ett samband mellan betoning och ordaccent kan åskådliggöras, eftersom ord 

med bibetoning kräver att ordet har accent 2. Därmed har ord med accent 1 inte bibetoning 

(Josefsson, 2009). 

 

     2.1.5 Prosodisk utveckling. Kjellin (2002) redogör för att hörseln är betydande för 

språk- och talinlärningen samt prosodin, då förstaspråksinlärningen börjar auditivt redan före 

födseln. Fostret kan höra det dova ljudet av sin mammas röst, vilket innebär att fostret 

uppfattar språkets rytm och melodi mycket tidigt. När barnet är 8–10 månader gammalt kan 

man utifrån jollrets prosodi många gånger uppfatta vilket språk det jollrar på. I det stadium då 

barnet producerar sina första ord har det redan tillägnat sig prosodins grunder och säger 

därmed sina första ord med sitt språks prosodi. Imitation sker mestadels med rätt prosodi, 

medan det dröjer innan vokalerna och framför allt konsonanterna får rätt uttal. Barn i 2–3-

årsåldern som försöker imitera ett svårare ord kan oftast uttala ordet i den mån att en skillnad 

kan uppfattas mellan betonad och obetonad stavelse. De kan också höra samma intonation 

eller accent som den vuxne (Kjellin, 2002).   

  

Crystal (1979) beskriver barnets tillägnande av prosodin genom fem faser. I den första fasen, 

då barnet är 0–6 månader, förmedlar det exempelvis hunger, smärta eller välbehag genom 

olika typer av vokalisationer som är biologiskt styrda. I den andra fasen, vid 4 månaders ålder, 

uppmärksammar barnet de prosodiska kontraster som vuxna använder. I den tredje fasen, från 
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6 månaders ålder, kan barnet variera vokalisationen i mycket högre utsträckning och den 

vuxne kan urskilja prosodiska mönster. I den fjärde fasen ökar dessa mönster markant och 

kontraster inom exempelvis ljudstyrka blir mer påtagliga. I den femte och sista fasen, när 

barnet är runt 18 månader, börjar barnet använda sin prosodi i tvåordsyttranden, vilket 

resulterar i att barnet binder samman fler segment till en tonal enhet (Crystal, 1979). 

 

Gerken (1991) redogör för den så kallade metriska hypotesen, vilken innebär att barn tenderar 

att utelämna obetonade stavelser, särskilt i pretonisk position. Ett exempel är att barn har en 

benägenhet att förenkla det engelska ordet giraffe till raffe, vilket betonas enligt ett 

jambmönster (obetonad – betonad). Ett mindre vanligt betoningsmönster kan illustreras i 

monkey till mon, vilket betonas enligt ett trokémönster (betonad – obetonad) (Gerken, 1991). 

Trokémönster är kopplat till ord med betoning på första stavelsen och jambmönster till final 

betoning (Josefsson, 2005).
1
 Bruce (2012) redovisar ett antal förklaringsmodeller till varför 

barn mer sannolikt utelämnar pretoniska än posttoniska stavelser. En av teorierna hänvisar till 

barnets minnesbegränsningar, det vill säga att barnet endast kommer ihåg det som kommer 

sist, såsom siner i apelsiner. En annan förklaringsmodell menar att barnet uppmärksammar 

det mest framträdande inom ordets fonetik, med tanke på att ord med final betoning möjligtvis 

är mer perceptuellt framträdande. En tredje teori syftar till ordets morfologiska struktur, att 

det är ordets ändelse som visar böjning och ger information om till exempel tempus och 

numerus (Bruce, 2012). Vid en nyordsinlärningsuppgift avsedd för barn visade det sig att ord 

med jambmönster var mer effektivt inlärda än ord med trokémönster (Gladfelter & 

Goffman, 2013).  

 

Ett vanligt inlärningsförlopp gällande ordaccenter är att barnet först lär sig rätt ordaccent 

samtidigt som inlärningen av det aktuella ordet sker. En period av övergeneralisering sker 

därefter av accent 2, men vid 2,5–3,5-års ålder har barnet lärt sig när respektive accent ska 

användas (Bruce, 2012).  

       

2.2 Minne 

Minnet består i förmågan att lagra och frambringa information (Baddeley, 1983). Enligt 

Nyberg (2002) brukar en vedertagen uppdelning av minnet inrymma långtidsminne, 

                                                             
1
 Jamb: ”… inom metriken en tvåstavig versfot med betoning på den sista stavelsen …” (NE, 2014).  

  Troké: ”… inom metriken en tvåstavig versfot med betoning på den första stavelsen …” (NE, 2014).   
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korttidsminne och arbetsminne. Långtidsminnet (LTM) representerar information som har 

lagrats under långa tidsperioder och är konstant tillgänglig, som ens eget namn eller var man 

bor. Korttidsminnet å sin sida ses som en viktig komponent i formeringen av nya 

långtidsminnen och ger upphov till tillfällig lagring av information som är viktig för en kort 

tidsperiod (Nyberg, 2002). Enligt Baddeley (2009) är korttidsminnet en term som innefattar 

temporär lagring medan arbetsminnet avser lagring parallellt med bearbetning av information 

(Baddeley et al., 2009). Vance (2008) klargör att skillnaden mellan korttidsminne och 

arbetsminne kan åskådliggöras genom två uppgifter för respektive minnestyp. 

I korttidsminnesuppgiften får personen återge en rad siffror i den ordning de presenteras, 

medan uppgiften för att mäta arbetsminnet involverar återgivelse av de presenterade siffrorna 

i en omvänd ordning (Vance, 2008). Korttidsminnets kapacitet kan enligt bland andra 

Cowan (2000) hantera 3–5 enheter, så kallade chunks, åt gången. Enskilda delar som har 

starka associationer till varandra skapar chunks (Cowan, 2000). Exempelvis kan de tio 

enskilda fonemen m t v l o k s l e v bilda tre chunks i form av mtv, lok och slev. 

Mängdkapaciteten handlar således inte om enskilda delar utan snarare chunks av dessa 

(Karlsson, 2001). 

 

     2.2.1 Arbetsminne. Vid omkring 7 månaders ålder börjar hippocampus och hjärnbarken 

utvecklas till den grad att barnet får ett arbetsminne. Barnet erhåller därmed förmågan att 

vidmakthålla en tanke i minnet (Hwang, 2011). Enligt bland andra Gathercole och Baddeley 

(1993) är arbetsminnet involverat i förståelsen av det talade och skrivna ordet (Gathercole & 

Baddeley, 1993). Arbetsminnet spelar vidare en central roll vad gäller stödjande av komplexa, 

kognitiva aktiviteter. Det anses påverka en rad olika språkliga färdigheter såsom ordförråd, 

språkförståelse och läsning (Gathercole, 1999). Baddeley och Hitch (1974) identifierade tre 

komponenter i arbetsminnet. Dessa är den centrala exekutiven och dess två underordnade 

komponenter, så kallade slavsystem: den fonologiska loopen och det visuo-spatiala 

skissblocket. Den centrala exekutiven spelar den viktigaste rollen; dess funktion inkluderar 

reglering av informationsflödet inom arbetsminnet, inhämtning av information från andra 

minnessystem såsom långtidsminnet, samt bearbetning och lagring av information (Baddeley 

& Hitch, 1974). Den centrala exekutiven har dock begränsad kapacitet och kompletteras av 

slavsystemen. Varje slavsystem är specialiserat för bearbetning och lagring inom en viss 

domän. Den fonologiska loopen inkluderar verbalt kodad information, medan det visuo-

spatiala skissblocket är involverat i bearbetning som har en stark visuell eller spatial 
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komponent (Gathercole & Baddeley, 1993). Den fonologiska loopen anses vara involverad i 

processen att skapa en fonologisk representation av ord och är framför allt central för den 

lexikala utvecklingen och den tidiga nyordsinlärningen (Gathercole & Baddeley, 1990). Den 

fonologiska loopen hjälper även inhämtandet av fonologiska strukturer vid nyordsinlärning 

(Willstedt-Svensson et al., 2004). Ett stort problem med trekomponentsmodellen av 

arbetsminnet var att förklara hur den var kopplad till långtidsminnet. Med bakgrund mot detta 

inkluderades en fjärde komponent i arbetsminnesmodellen (se figur 1), den episodiska 

bufferten. Den antas vara ett kapacitetsbegränsat system för förvaring som är kapabel att 

integrera information mellan de olika slavsystemen och långtidsminnet. Tidigare har det 

fokuserats på att separera de olika komponenterna. Den episodiska bufferten är vidare ett 

underordnat slavsystem till den centrala exekutiven (Baddeley, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figur 1. Arbetsminnesmodellen, inspirerad av Baddeley (2000). 

 

 

2.3. Lexikon, nonordsrepetition och nyordsinlärning 

     2.3.1 Den tidiga lexikala utvecklingen. Förmågan att lära sig nya ord är central för 

att bli en van språkanvändare. Enligt Strömqvist (2010) genomgår barnets språkutveckling 

viktiga faser, och en av faserna är när de första orden uppenbarar sig, vilket inträffar när 

barnet är cirka 1 år. Barnet har vid denna tidsperiod och framåt en förhållandevis långsam fas 

av en ordförrådsförvärvning på cirka 25–50 ord. Därefter kommer en fas som karakteriseras 

av snabb tillväxt, vilken benämns ordförrådsspurten. Vanligtvis brukar ordförrådsspurten ske 

under barnets andra levnadsår, men det finns barn som kan inleda denna fas mycket tidigare 

eller ibland senare. Den första av tre faser som ordförrådsspurten delas in i, brukar cirkulera 

tills barnet har samlat på sig cirka 100 ord. Dessa ord brukar ofta bestå av substantiv. Den 

andra fasen involverar en ökning av andelen verb i ordförrådet och ligger ordmässigt på 
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omkring 100–400 ord. Den sista och tredje fasen som rör sig om cirka 400–700 ord utmärks 

av en snabb tillväxt av funktionsord. Vid 6 års ålder har de flesta barn ett ordförråd på över 

2000 ord (Strömqvist, 2010). Till skillnad från den största delen av språkutvecklingen, 

fortsätter ordförrådet att expandera och förändras ända upp i vuxen ålder (Nettelbladt, 2007). 

 

     2.3.2 Nonordsrepetition. Nonordsrepetition är en uppgift som används i mätningen av 

det fonologiska arbetsminnet och betyder att man upprepar ett ord utan semantisk innebörd 

omedelbart efter att ha hört det. Denna predicerar i synnerhet den lexikala utvecklingen 

(Baddeley et al., 2009). Upprepning är en effektiv metod när man försöker lära in något. Det 

har vidare visat sig att barn i 5-årsåldern minns märkbart fler föremål om de blir ombedda att 

peka på och sätta namn på dessa, i kontrast till att endast bli ombedda att komma ihåg dem. 

Att peka på och benämna föremål gör att barnet får ett samspel med det föremål det har i 

uppgift att minnas, vilket kan bidra till en större medvetenhet och kodning av föremålen 

(Wood, 1999). 

 

     2.3.3 Nyordsinlärning. Ett barns kapacitet att lära sig verbal information är en kognitiv 

förmåga som genomgår en stor utveckling under barndomen. Vid nyordsinlärning hos barn 

involveras två uppgifter: selektion, att komma underfund med vilken kategori ordet har, och 

lagring, det vill säga förmågan att lagra den nya kunskapen i minnet för senare användning. 

Dessa uppgifter är något som måste utföras snabbt och upprepat eftersom barn blir 

exponerade för nya ord under de flesta interaktioner (Gathercole & Baddeley, 1990). En 

vokabulär på cirka 200 ord innebär att färdigheten att utnyttja kontexten för att förstå 

betydelsen av nya ord kan användas (Evey & Merriman, 1998). Enligt Bloom (2000) kan en 

hypotes vara att barnet lär sig nya ord utan någon formell instruktion, och att det är en 

naturlig, språklig process som gör det möjligt att förvärva en stor mängd ord under den tidiga 

barndomen (Bloom, 2000). En ytterligare fördel vid nyordsinlärning hos barn är att ju större 

deras ordförråd är, desto snabbare kan nyordsinlärningen ske (Gathercole et al., 1997). Vad 

gäller tester av inlärning av ordlistor har det upptäckts att testpersoner lättast återger de två till 

tre sista orden på listorna, medan orden i mitten är svårast att komma ihåg. Detta benämns 

seriepositionseffekten (Karlsson, 2001). 

 

     2.3.4 Sambandet mellan lexikon, nonordsrepetition och nyordsinlärning. 

Adams och Gathercole (2000) visade att 4-åringar med hög prestation på nonordsrepetition 
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producerade tal som bestod av en bredare repertoar av ord, längre yttranden och en större 

uppsättning av syntaktiska konstruktioner än vad barn med relativt nedsatt nonordsrepetition 

gjorde (Adams & Gathercole, 2000). Gathercole (1999) menar vidare att nonordsrepetitionen 

endast förutspår den lexikala utvecklingen på ett tillförlitligt vis upp till 5-årsåldern. När 

barnet blir äldre kan det i allt större utsträckning använda sitt befintliga lexikon för att lära sig 

nya ord. Detta återspeglas i det faktum att de nya orden vanligtvis innehåller sekvenser som 

liknar fragment av det befintliga lexikonet (Gathercole, 1999). I en studie av Gathercole och 

Baddeley (1989) undersöktes nivån på ordförrådet i relation till nonordsrepetition hos 150 

barn i åldern 4–5 år med typisk språkutveckling. Det som användes för att undersöka detta var 

ett nonordsrepetitionstest, ett test för att mäta icke-verbal intelligens och ett ordförrådstest. 

Den konklusion som drogs var att det fanns en betydande korrelation mellan förmågan att 

återge ett nonord och nivån på ordförrådet. Barn som låg på samma nivå utifrån icke-verbala 

intelligenstest men hade låga respektive höga fonologiska minnesförmågor (testat genom 

nonordsrepetition) ingick också i experimentet för att undersöka deras förmåga att förvärva 

nya ord. Uppgiften handlade i detta fall om att lära sig namnet på fyra olika leksaker. Gruppen 

med låga fonologiska färdigheter tog signifikant längre tid på sig att lära sig de okända 

namnen än gruppen med höga färdigheter. Inlärningstiden ansågs vara mer förknippad med 

det fonologiska arbetsminnet än mätningar av den icke-verbala intelligensen, ordförrådet eller 

läsningen. Det uppkom även att ordens längd var kritisk för inlärningen (Gathercole & 

Baddeley, 1989). Resultat från en studie av Ramachandra (2011), med ett deltagarantal på 

40 barn kring 4 års ålder, antyder dock att det fonologiska arbetsminnet inte uppvisade ett 

signifikant samband med nyordsinlärning (Ramachandra et al., 2011).  

 

I en studie av Storkel (2004), med ett deltagarantal på 18 barn, påvisades det att barn kring 

3 års ålder med språkstörning och expressiva (aktiva) lexikon på färre än 50 ord lärde sig ord 

som består av fonologiska former som matchade deras ordförråd snabbare än ord som inte var 

fonologiskt bekanta. Däremot uppvisades en omvänd effekt på förskolebarn i en högre ålder, 

3–5 år, med mycket större expressivt lexikon, både hos barn med språkstörning och barn med 

en typisk språkutveckling. De fick höra åtta nonord som antingen var fonologiskt bekanta 

eller obekanta. Resultaten visade att båda grupperna var mer exakta i uttalet av fonologiskt 

mer obekanta ord (Storkel, 2004). I en studie om nyordsinlärning av Willstedt-Svensson 

(2004) testades 15 barn med hörselnedsättning i åldern 4–11 år, i vilken det inte detekterades 

något uppenbart samband mellan nonordsrepetition och nyordsinlärning, men en signifikant 

korrelation mellan prestationen av ordförråd och nyordsinlärning (Willstedt-Svensson 
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et al., 2004). Även Gladfelter och Goffman (2013) drar slutsatsen att lexikal representation är 

nära förknippat med nyordsinlärning (Gladfelter & Goffman, 2013). 

 

Enligt Baddeley (2000) har förmågan att lära sig ett nytt ord ett samband med den fonologiska 

likhetseffekten som innebär att bokstäver eller ord som har liknande ljud är svårare att minnas 

noggrant, till exempel sekvenser med g, c, b, t, v och p framför de mer differentierade 

bokstäverna w, k, s, y och q (Baddeley, 2000). I en studie av Storkel (2001) blev förskolebarn 

exponerade för nonord tillsammans med ett tillhörande föremål. Hälften av nonorden innehöll 

vanligt förekommande sekvenser av ljud medan hälften innehöll mer sällsynta sådana. 

Resultatet visade att vanligt förekommande ljudsekvenser lärdes in i högre grad (Storkel, 

2001). Ordlängdseffekten, som presenteras av Baddeley (2000), implicerar att det är lättare att 

komma ihåg en sekvens av korta ord, som till exempel tur, väska och topp, än långa ord, som 

universitet, aluminium och konstitutionell. Anledningen är att det tar längre tid att producera 

dem under återkallelse, vilket ger mer tid för minnet att försämras (Baddeley, 2000). 

 

3 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka relationen mellan nyordsinlärning, ordförråd 

och nonordsrepetition hos barn i åldern 53–72 månader med typisk språkutveckling. 

Ytterligare ett syfte är att undersöka vilken inverkan de prosodiska egenskaperna har på 

nyordsinlärningen. 

 

3.1 Frågeställningar 

De frågeställningar som formulerades utifrån syftet i föreliggande studie är följande:  

1. Hur relaterar ordförråd och nonordsrepetition till nyordsinlärning?  

2. Hur relaterar prosodiska egenskaper till nyordsinlärning? 

 

4 Metod 

4.1 Deltagare 

Totalt medverkade 15 barn, 8 pojkar och 7 flickor (se tabell 1). Inklusionskriterierna var att 

barnen skulle vara mellan 53 och 72 månader gamla (4:5–6:0 år) och att barnen skulle ha 

svenska som förstaspråk samt följa en typisk språkutveckling. Initialt var inklusionskriteriet 
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avseende ålder att barnen skulle vara mellan 54 och 66 månader (4:6–5:6 år) men på grund av 

begränsat urval inkluderades således några utöver detta åldersspann. Deltagarna rekryterades 

via förskolor i sydöstra Sverige. Efter muntligt godkännande från aktuell enhetschef 

utlämnades informations- och samtyckesblanketter (se bilaga A och B) till de tre aktuella 

förskolorna, ett utformat till förskolepersonal och ett utformat till vårdnadshavare. 

Bortfallsfrekvensen var 24 av 39 tillfrågade barn, därmed deltog 39 procent av de tillfrågade 

i studien. 

 

Tabell 1. Fördelning över deltagare. 

Totalt antal Antal pojkar Antal flickor Ålder Medianålder Medelålder 

15 8 7 4:5–6:0 5:6 5:4 

 

     4.1.1 Pilottestning. En pilottestning genomfördes med ett barn som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Resultatet av pilottestningen visade att de antal föremål som användes i 

nyordsinlärningsuppgiften, och antalet tester, var på en passande nivå. På grund av risk för 

hopblandning av två av de sex föremål som var kopplade till nyorden, då två av föremålen 

hade liknande form, ersattes ett av föremålen i efterhand för att minska likheten. Resultatet 

från pilottestningen kunde följaktligen inte ingå i sammanställningen av det sammanlagda 

resultatet. 

 

4.2 Procedur 

För att testmiljön inte skulle vara distraherande genomfördes samtliga test i ett avskilt rum på 

förskolan. Testningen skedde enskilt med varje barn och sammanlagt pågick ett testtillfälle 

under cirka 30 minuter. Testen genomfördes i samma ordning för samtliga deltagare. 

Ordningsföljden var Nordiskt Orofacialt Test-Screening, inlärning av nyord, Boston Naming 

Test, nonordsrepetition och återgivning av nyorden. 

 

4.3 Undersökningsmaterial 

     4.3.1 Nordiskt Orofacialt Test-Screening. För att säkerställa att den orofaciala 

funktionen hos samtliga barn inte var avvikande utfördes ett förtest vid namn Nordiskt 

Orofacialt Test-Screening (NOT-S). Det är ett screeningtest för att identifiera om barnet har 

någon dysfunktion i det orofaciala området och dess funktion (Bakke et al., 2007). 



11 

 

     4.3.2 Nyordsinlärningsuppgift. En nyordsinlärningsuppgift med sex stycken nonord 

konstruerades av författarna i föreliggande studie. Nonorden var ˈágvo, ˈùste, olˈdé, ˈkóbafi, 

ˈlùmina och peniˈmé (se tabell 2). Orden kopplades samman med sex olika föremål vilka 

skiljde sig åt avseende färg och form (se bilaga C).  Författarna har i möjligaste mån använt 

föremål som är mindre vanliga, då syftet var att använda föremål som förhoppningsvis inte 

var bekanta för barnet. Den första markeringen i nonorden understryker betoningsplaceringen 

och den andra markeringen visar om ordet har accent 1 eller accent 2. Samtliga nonord följde 

svenskans prosodi med avseende på stavelsestruktur, betoning och ordaccent enligt 

Bruce (2012). Orden konstruerades efter en jämn uppdelning med lika många antal ord inom 

två- respektive trestaviga ord. En VCCV-struktur valdes för de tvåstaviga orden och en 

CVCVCV-struktur för de trestaviga orden. Stavelsestrukturen ingår inte i resultatanalysen. 

Ytterligare en aspekt inom prosodin, kvantitet, var något som det ej fokuserades på. Vad 

gäller accenter återfinns accent 2 endast hos ord med icke-final betoning och därmed blev 

fördelningen av testet fyra nonord med icke-final betoning samt två nonord med final 

betoning. Vid en första exponering presenterade testledaren föremålen med tillhörande namn 

för barnet enligt en bestämd ordning, vilken är densamma som presenteras i tabell 2. Barnet 

uppmuntrades därefter att repetera namnet och bekanta sig med föremålet. Barnet fick till 

uppgift att försöka memorera föremålens namn och testledaren berättade då för barnet att ”du 

ska nu hjälpa mig att försöka komma ihåg vad sakerna heter”. Efter cirka 20 minuter visades 

återigen samtliga föremål och varje deltagare fick i uppgift att peka ut det föremål som 

efterfrågades, vilka presenterades utifrån en slumpmässig ordning. 

 

Tabell 2. En översikt av nyorden och deras prosodiska egenskaper vad gäller stavelsestruktur, antal stavelser, 

betoningsplacering och accent. 

Nyord Stavelsestruktur Antal stavelser Betoning Accent 

ˈágvo VCCV 2 icke-final 1 

ˈùste VCCV 2 icke-final 2 

olˈdé VCCV 2 final 1 

ˈkóbafi CVCVCV 3 icke-final 1 

ˈlùmina CVCVCV 3 icke-final 2 

peniˈmé CVCVCV 3 final  1 

      

     4.3.3 Boston Naming Test. Boston Naming Test (Kaplan, Goodglass & 

Weintraub, 1983), ett expressivt ordförrådstest, användes enligt svensk standardisering efter 

Tallberg (2005). Detta är lämpligt att använda vid testning och bedömning av barns aktiva 
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ordförråd (Brusewits & Tallberg, 2010; Westlin & Ytterdahl, 2007). Testet innehåller en kort- 

och en standardversion med 15 respektive 60 bilder varav den senare versionen användes. 

Svårighetsgraden på orden ökar under testets gång. 1 poäng utdelades om deltagaren inom 

20 sekunder hittade målordet, men även vid synonym eller underkategori. Vid svar efter 

20 sekunder eller svar efter fonemisk ledtråd gavs 0 poäng. Samtliga deltagare genomförde 

hela testet, och de blev därmed presenterade för samtliga 60 bilder. 

 

     4.3.4. Nonordsrepetition. Nonordsrepetitionen bestod av 25 stycken nonord vilka 

följer svensk prosodi och fonotax (se bilaga D). För att öka testningens likvärdighet 

presenterades nonorden genom en ljudfil av en förinspelad röst, tillhörande en kvinna med en 

centralsvensk dialekt. Nonorden presenterades i samma ordning varje gång och vid de 

tillfällen distraktioner uppstod spelades orden upp en andra gång för deltagaren. Vad gäller 

nonordens längd låg variationen mellan en och fem stavelser. Barnens repetition poängsattes 

binärt, 1 poäng för korrekt återgivning och 0 poäng för fel återgivning. En ersättning eller 

utelämning av endast ett segment gav 0 poäng. 

 

4.4 Etiska överväganden 

De berörda vårdnadshavarna till barnen och barnen i sig som deltog i föreliggande studie blev 

informerade om vad studien handlade om och hur den skulle utföras (se bilaga B). De hade 

rätt att avbryta sitt deltagande när som helst utan motivering och hade vidare tillgång till 

kontaktuppgifter till författarna vid eventuella frågor. Därefter inhämtades samtycke från 

samtliga vårdnadshavare. De resultat som framkom behandlades konfidentiellt och har 

presenterats avidentifierat. 

  

4.5 Analysmetod  

Såväl de deskriptiva som de inferentiella statistiska resultaten genomfördes i det statistiska 

programmet IBM SPSS Statistics 22. P-värden mindre än 0,05 ansågs vara statistiskt 

signifikanta. För att kunna studera hur testresultaten av Boston Naming Test, 

nonordsrepetition och nyordsinlärningsuppgiften relaterade till varandra användes det 

parametriska testet Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient, variablerna var 

följaktligen på intervall-kvotskalenivå. De prosodiska egenskaperna vad gäller antal stavelser, 

betoningsplacering och accent relaterat till resultatet på nyordsinlärningen uträknades genom 
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par, där varje par av nyord skiljde sig åt enbart avseende en prosodisk egenskap. Skillnaderna 

mellan de matchade paren räknades ut med hjälp av McNemars test, vilket är ett icke-

parametriskt test. Matchade par kan med fördel användas på små eller medelstora stickprov 

(Fagerland et al., 2013). I resultaträkningen av nyordsinlärningsuppgiften fanns två värden, 

1 eller 0, för att klassificera om nyordet lärdes in eller inte av respektive deltagare. 

 

5 Resultat 

Inledningsvis redovisas testresultaten på Boston Naming Test, nonordsrepetition och 

nyordsinlärningsuppgiften med deskriptiv statistik på grupp- respektive individnivå. För att 

kunna studera hur dessa testresultat relaterar till varandra redovisas resultaten därefter med 

hjälp av korrelationen Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient. Avslutningsvis 

redovisas de prosodiska egenskaperna vad gäller antal stavelser, betoningsplacering och 

accent relaterat till resultatet på nyordsinlärningsuppgiften med hjälp av McNemars test. 

 

5.1 Nordiskt Orofacialt Test-Screening. 

I det inledande testet Nordiskt Orofacialt Test-Screening genomförde samtliga deltagare alla 

uppgifter och klarade det utan anmärkning. Samtliga deltagare verkade därmed följa en typisk 

oralmotorisk utveckling. 

 

5.2 Boston Naming Test, nonordsrepetition och nyordsinlärningsuppgift.  

Samtliga 15 deltagares resultat på Boston Naming Test, nonordsrepetition och 

nyordsinlärningsuppgift presenteras på gruppnivå (tabell 3) och därefter på individnivå 

(tabell 4). Antalet korrekta svar på respektive nyord i nyordsinlärningsuppgiften hos samtliga 

deltagare presenteras i tabell 5. 

 

Tabell 3. Tabellen visar samtliga 15 deltagares medelvärde (medel), standardavvikelse (SD), lägsta poäng (min) 

och högsta poäng (max) för Boston Naming Test, nonordsrepetition och nyordsinlärningsuppgiften. 

Test Medel SD Min Max 

BNT (60p) 31,8 8,4 15 44 

Nonordsrep. (25p) 7,4 4,5 2 17 

Nyordsinl. (6p) 3,1 1,5 1 6 
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Tabell 4. Resultat i antal rätt på Boston Naming Test, nonordsrepetition och nyordsinlärningsuppgiften samt 

ålder för samtliga 15 deltagare. 

Ålder (mån) BNT Nonordsrep Nyord 

53 24 3 6 

54 30 3 4 

60 42 7 3 

61 24 9 3 

62 38 10 2 

64 31 10 2 

66 34 8 1 

66 30 4 6 

66 44 2 3 

66 15 5 4 

66 36 7 3 

66 31 4 2 

69 20 6 1 

72 37 17 4 

72 41 16 2 

 

Tabell 5. Antal korrekta svar på respektive nyord i nyordsinlärningsuppgiften hos samtliga 15 deltagare. 

Nyordsinlärningsuppgiften Antal deltagare med korrekt svar 

ˈágvo 6 

ˈùste 7 

olˈdé 7 

ˈkóbafi 5 

ˈlùmina 9 

peniˈmé 12 
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5.3 Resultat på Boston Naming Test och nonordsrepetition relaterat till resultat 

på nyordsinlärningsuppgift 

Tabell 6. Korrelationer och deras signifikansvärden mellan samtliga 15 deltagares ålder, resultat på Boston 

Naming Test, nonordsrepetition och nyordsinlärningsuppgift. 

 

  1.   2.   3.     4. 

          1. Ålder Pearson’s r 

P-värde 

    

          2. BNT Pearson’s r 

P-värde 

,156 

,579 

   

          3. Nonordsrepetition Pearson’s r 

P-värde 

,487 

,066 

,321 

,244 

  

4.   4. Nyordsinlärningsuppgift Pearson’s r  

P-värde  

-,443 

,098 

-,138 

,623 

-,305 

,269 

 

 

Inga statistiskt signifikanta korrelationer mellan resultaten på samtliga variabler hittades, 

vilket kan utläsas i tabell 6. Korrelationen mellan ålder och nonordsrepetition var nära 

statistisk signifikans, r = 0,487, p = 0,066. Detta r-värde indikerar att ökad ålder ger ett högre 

resultat på nonordsrepetition. Resultaten visar att varken Boston Naming Test eller 

nonordsrepetition korrelerar med nyordsinlärning. 

 

5.4 Prosodiska egenskaper relaterat till nyordsinlärning 

För att kunna avgöra hur de prosodiska egenskaperna vad gäller antal stavelser, 

betoningsplacering och accent relaterade till nyorden, jämfördes nyord som endast skilde sig 

åt avseende en prosodisk egenskap. 

Nyorden ˈágvo och ˈkóbafi,ˈùste och ˈlùmina samt olˈdé och peniˈmé skiljde sig endast åt vad 

gällde antal stavelser och hade därmed samma betoningsplacering och accent. Inga statistiskt 

signifikanta skillnader hittades inom något av nyordsparen eftersom signifikansvärdena 

uppvisade 1,00 mellan variablerna ˈágvo och ˈkóbafi, 0,75 mellan ˈùste och ˈlùmina samt 0,06 

mellan olˈdé och peniˈmé.  Den sista skillnaden visade en nära statistisk signifikans. 

Skillnaden i betoningsplacering mellan ˈágvo och olˈdé, vilka hade lika många antal stavelser 

och samma accent, var statistiskt icke-signifikant, p = 1,00. Skillnaden mellan ˈkóbafi och 

peniˈmé var däremot statistiskt signifikant, p = 0,016, vilket indikerade att peniˈmé som har 

final betoning var lättare att lära sig hos deltagarna. 
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Gällande accent var skillnaden mellan variablerna ˈlùmina och ˈkóbafi, vilka hade lika många 

antal stavelser och samma betoningsplacering, statistiskt icke-signifikant, p = 0,34. Skillnaden 

mellan variablerna ˈágvo och ˈùste var likaledes statistiskt icke-signifikant, p = 1,00.  

   

 

6 Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka relationen mellan nyordsinlärning, ordförråd 

och nonordsrepetition samt vilken inverkan de prosodiska egenskaperna hade på 

nyordsinlärningen hos barn i åldern 53–72 månader med typisk språkutveckling. 

I föreliggande studie påvisades inga statistiskt signifikanta samband gällande ordförråd och 

nonordsrepetition relaterat till nyordsinlärning. När det gäller de prosodiska egenskapernas 

relation till nyordsinlärning kunde en statistisk signifikant skillnad ses vad gäller 

betoningsplacering, då final betoning var lättare för deltagarna att lära sig. Dessutom har 

deltagarna i större utsträckning lärt sig trestaviga ord jämfört med tvåstaviga ord. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

     6.1.1 Hur relaterar ordförråd och nonordsrepetition till nyordsinlärning? 

I föreliggande studie har som tidigare nämnts inga statistiskt signifikanta korrelationer kunnat 

påvisas mellan ordförråd (Boston Naming Test), nonordsrepetition eller nyordsinlärning. 

Dessa resultat är å ena sidan i linje med Ramachandra (2011) vad gäller relationen mellan 

variablerna nonordsrepetition och nyordsinlärning, men motsäger sig å andra sidan studier 

som har påvisat statistiskt signifikanta korrelationer mellan nonordsrepetition och ordförråd 

(Gathercole & Baddeley, 1989; Gathercole, 1999), nonordsrepetition och nyordsinlärning 

(Gathercole & Baddeley, 1989) samt ordförråd och nyordsinlärning (Gathercole et al., 1997; 

Gladfelter & Goffman, 2013; Willstedt-Svensson et al., 2004). Det samband som var närmast 

statistisk signifikans, (r = 0.487, p = 0.066), var prestationen på nonordsrepetitionen i relation 

till ålder. Detta r-värde indikerade att ökad ålder innebar ökad prestation. I sammanhanget kan 

det ses som ett starkt värde med tanke på att stickprovet (N = 15) var förhållandevis litet. Att 

medelvärdet för nyordsinlärningen enligt den deskriptiva statistiken ligger på 3,1 och inte 

högre kan bero på att det inte skedde någon tillräcklig verbal repetition av samtliga föremål 

hos barnen. För att bearbeta ett material och komma ihåg detta krävs en relevant kodning, 

lagring och återkallelse (Karlsson, 2001). Lagringen av nyorden och föremålen kan eventuellt 

ha reducerats om deltagarna hade svårigheter med att lagra de nya orden i minnet för senare 
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användning som beskrivs enligt Gathercole och Baddeley (1990). Eftersom deltagarna med 

största sannolikhet inte kunde relatera nyorden och deras föremål till någon semantisk 

kategori kan därmed selektionen av orden ha varit komplicerad (Gathercole & 

Baddeley, 1990). Det förhållandevis låga resultatet hos vissa deltagare kan bero på att de inte 

kunde forma en bild i sina tankar eller relatera informationen till ord som redan fanns lagrade 

i långtidsminnet. Ytterligare en faktor som spelar in är omfattningen av nyorden. Enligt 

Karlsson (2001) hanteras normalt 3–5 chunks åt gången, vilket kan styrkas av att endast två 

av 15 deltagare klarade av att återge samtliga sex nyord. Resultaten på ordförrådet hade 

kunnat vara annorlunda om ett annat ordförrådstest än Boston Namning Test hade använts då 

dessa skiljer sig åt avseende svårighetsgrad. Med bakgrund mot detta kan det spekuleras i om 

resultaten inom nyordsinlärning och ordförråd hade uppvisat en statistisk signifikant 

korrelation med högre antal rätt inom respektive domän. En aspekt i studien som inte har 

mätts, men som eventuellt hade kunnat visa på ett samband mellan andelen rätt på ordförråd, 

nonordsrepetition och nyordsinlärning, är den icke-verbala intelligensen. Den kan innefatta 

individuella strategier vid problemlösning och att anpassa sig till miljöns krav, vilket kan ha 

en direkt inverkan på barnets prestation. En analys avseende könsskillnad relaterat till 

ordförråd, nonordsrepetition och nyordsinlärning utfördes, men gav inte någon statistisk 

signifikant korrelation.  

 

     6.1.2 Hur påverkar prosodiska egenskaper nyordsinlärning? När det gäller de 

prosodiska egenskapernas relation till nyordsinlärning fanns en statistisk signifikant skillnad 

mellan betoningsplaceringar. En tydlig skillnad avseende antal stavelser kan också ses med 

hjälp av den deskriptiva statistiken. Vad gäller de trestaviga orden ˈlùmina och peniˈmé har 

markant fler antal deltagare lärt sig dessa ord (9 respektive 12) jämfört med de tvåstaviga 

orden (6, 6, 7). Skillnaden mellan det tvåstaviga ordet olˈdé och det trestaviga ordet peniˈmé 

är nästan statistiskt signifikant. Det förhållandevis höga resultatet som ˈlùmina fick kan endast 

uppvisas i den deskriptiva statistiken eftersom signifikansvärdet som uppmättes var högre än 

0.05 och därmed inte framkommer i den inferentiella statistiken. De trestaviga orden hade 

vidare en CV-stavelsestruktur, vilket kan ha varit till fördel vid inlärningen då denna CV-

stavelse är vanligast i det svenska språket enligt Kjellin (2002). Utfallet hade till viss del 

kunnat vara annorlunda om även de tvåstaviga orden hade haft en CV-stavelsestruktur. Att en 

sådan struktur har lärts in mest av deltagarna kan också relateras till Storkels studie (2001) 

som påvisar att vanligt förekommande ljudsekvenser lärdes in i större omfattning 
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(Storkel, 2001). I en studie av Baddeley (2000) angående ordlängdseffekt visade det sig att 

korta ord är lättare att lära sig. Enligt denna bör de tvåstaviga nyorden i föreliggande studie ha 

varit lättare att komma ihåg, eftersom barnet då behöver memorera färre antal stavelser och 

segment än vid trestaviga ord.  En ytterligare anledning till det motsatta resultatet än CV-

stavelsestruktur och vanligt förekommande ljudsekvenser, kan bero på att de trestaviga orden 

var sist i den presenterade ordningen och att deltagarnas minnesspann var mest koncentrerat 

mot de senaste exponerade orden enligt seriepositionseffekten. Den hänvisar till att det är 

lättast att återge de sista två-tre orden medan de i mitten är svårast att återge (Karlsson, 2001). 

Det låga resultatet på ˈkóbafi, som presenterades i mitten, kan således också förklaras av 

seriepositionseffekten. Vidare kan deltagarna ha dragit nytta av testledarnas mimik och 

artikulation där de trestaviga orden hade ett marginellt längre yttrande och därmed längre 

exponering av artikulationen. Att testet hade en impressiv inriktning, det vill säga ett fokus på 

språkförståelse, kan också ha påverkat resultatet. En expressiv testning, med fokus på 

uttrycksförmågan, kan ha medfört att barnet bara uttalade segment ur det exempelvis 

trestaviga ordet, och att ett icke fullständigt svar enligt poängräkningen då inte hade varit 

fullvärdigt för godkänt. 

 

I resultatet gällande betoningsplacering fanns en statistisk signifikant skillnad mellan orden 

ˈkóbafi och peniˈmé. Fem deltagare memorerade ˈkóbafi, som har icke-final betoning, medan 

ordet peniˈmé med final betoning memorerades av 12 deltagare. Det tyder på att deltagarna i 

föreliggande studie har lättare att memorera ord med final betoning. Likaså lärdes ordet olˈdé 

med final betoning in av en deltagare mer jämfört med ordet ˈágvo, med icke-final betoning, 

även om det inte uppvisades en lika markant skillnad i antal korrekta svar mellan dessa ord. 

Vidare har olˈdé och peniˈmé ett jambiskt mönster, vilket således är synonymt med att ord 

med obetonad-betonad stavelse har varit lättare att lära in. Detta kan jämföras med Gladfelter 

och Goffmans studie (2013) av barn där det framkom att ord med jambmönster var mer 

effektivt inlärda än ord med trokémönster (Gladfelter & Goffman, 2013). Att deltagarna i 

föreliggande studie tenderar att memorera ord med final betoning i större utsträckning skulle 

kunna styrkas av den förklaringsmodell som redogörs av Bruce (2012), vilken antyder att 

final betoning är mest perceptuellt framträdande. Detta implicerar att peniˈmé med sin finala 

betoning kan tänkas vara mer perceptuellt framträdande än ˈkóbafi (Bruce, 2012).  

   

Resultatet i föreliggande studie har inte kunnat påvisa några statistiskt signifikanta skillnader 

mellan orden som skiljer sig åt gällande accent 1 och accent 2. Ordet ˈlùmina med accent 2 
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har exempelvis lärts in av fyra fler deltagare än ordet ˈkóbafi med accent 1. Med tanke på att 

ordet peniˈmé med accent 1 har varit lättast för samtliga deltagare att komma ihåg, är det dock 

förhastat att dra slutsatsen att ord med accent 2 är lättare att lära sig. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Att resultatet i föreliggande studie inte visar att ordförråd, nonordsrepetition eller 

nyordsinlärning relaterar till varandra kan delvis bero på det begränsade deltagarantalet 

(N=15). Det är möjligt att resultaten hade blivit signifikanta med fler deltagare då hänvisade 

studier med fler deltagare har påvisat ett samband mellan variablerna ordförråd, 

nonordsrepetition och nyord. Urvalsstorleken är dock ingen garanti för att detektera någon 

signifikans utan graden av analysenheter kan också spela in. 

 

En faktor som kan ha påverkat utfallet är materialet som har använts och omfattningen av 

detta. Utförandet bestod av fyra olika test (Nordiskt Orofacialt Test-Screening, Boston 

Naming Test, nonordsrepetitionstest och nyordsinlärningsuppgift) exklusive paus, vilket kan 

ha varit belastande och påverkat koncentrationsförmågan hos deltagarna. Testen utfördes i 

samma ordning för samtliga deltagare, vilket bland annat innebar att Boston Naming Test 

användes före nonordsrepetition. Då svårighetsgraden av orden ökar i Boston Naming Test 

kan det bland annat ha haft en negativ inverkan på deltagarnas självkänsla, uppmärksamhet 

och koncentration inför nonordsrepetitionen. 

 

Gällande nyordsinlärningsuppgiften användes en bestämd ordning vid den första 

presentationen av föremålen inför deltagarna, då ordningen var samma som i tabell 2. Med 

tanke på att resultatet visar att de två senaste exponerade föremålen memorerades av fler 

deltagare, kan en ordningseffekt misstänkas. En slumpmässig presentationsordning vid 

inlärningsdelen av nyordsinlärningsuppgiften hade kunnat ge ett annorlunda resultat. Det är 

dock ingen garanti att denna bestämda ordning av föremålen ensamt har en påverkan på de 

höga antalen korrekta svar i slutet av testet med tanke på att ordet ˈkóbafi presenterades som 

föremål fyra av sex i ordningen men ändå uppvisade lägst resultat. Något som det togs hänsyn 

till var att respektive nyord blev sammankopplat med ett föremål eftersom målet var att 

efterlikna en inlärning som sker utanför uppgiftens ramar, där referenter i omgivningen finns 

till varje ord. Enligt Wood (1999) beskrivs det att barn får ett ökat samspel och kodning om 

både föremål och dess namn presenteras (Wood, 1999). Med andra ord kunde barnen 
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eventuellt ha lärt in ett mindre antal nyord om de inte hade fått dessa referenter under testet. 

Resultatet i föreliggande studie kunde vidare om möjligt ha visat ett samband med 

ordlängdseffekten (Baddeley, 2000) om uppgiften på nyordsinlärningstestet hade återgivits 

expressivt istället för impressivt. Resultatet hade i sådant fall eventuellt uppvisat ett motsatt 

resultat där de tvåstaviga orden hade varit lättare att återge. Föremålens färg och form kan 

också ha haft en viss inverkan på resultatet, där ˈlùmina och peniˈmé som fick högst antal 

korrekta svar kan ha upplevts som mest identifierbara med sina respektive föremål. 

 

En aspekt vid testningen av nonordsrepetitionen som bör analyseras är den valda metoden för 

poängsättning av nonorden. Ett poäng gavs när nonordet repeterades korrekt, medan inga 

poäng delades ut oavsett vilket respektive vilka fel som gjordes. Att endast en ersättning av ett 

segment (till exempel trallabelli istället för drallabelli) gav 0 poäng, kan vara en förklaring 

till det låga resultatet hos en del deltagare. Denna metod av poängsättning visar därmed inte 

hur nära respektive långt ifrån målordet deltagarna var vid 0 poäng. Om poängsättningen hade 

varit uppdelad i ett utökat antal skalor hade fler skillnader kunnat detekteras och eventuellt 

gett ett annat utfall. Med hjälp av standardavvikelsen kunde det dock utläsas att det fanns en 

spridning mellan deltagarnas resultat och att det inte uppvisades några golv- eller takeffekter. 

Det främsta skälet till att denna form av poängsättning valdes var att föreliggande studie inte 

fokuserar på fonologi där aspekter som ersättning av ljudsegment med hänsyn till beroende på 

etablerings- och utvecklingsnivå tas. 

 

6.3 Slutsatser 

Föreliggande studie indikerar inte något samband mellan ordförråd och nonordsrepetition 

relaterat till nyordsinlärning. Betoningens placering i nyord förefaller vara relaterad till hur 

lätta de är att lära in, då ord med final betoning var lättare att lära sig. I den deskriptiva 

statistiken framkommer det att trestaviga ord lärdes in i större omfattning än vad tvåstaviga 

ord gjorde, och att denna skillnad befinner sig inom ett nära statistiskt signifikant värde inom 

den inferentiella statistiken. Det förefaller således vara lättare att lära in ord med ett högre 

antal stavelser i impressiv testning. Det kan konstateras att det är svårt att dra någon generell 

slutsats utifrån ovan nämnda resultat för den totala populationen då stickprovet (N=15) i 

föreliggande studie är relativt litet i omfattning i relation till denna. Det begränsade 

deltagarantalet gör att resultatet bör tolkas med försiktighet och att generaliserbarheten 

är begränsad. 
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6.4 Framtida studier 

En väsentlig aspekt av utfallet i föreliggande studie har varit det begränsade stickprovet 

(N=15), att expandera antalet deltagare vore därmed en tänkbar inriktning för liknande 

studier. Det vore intressant med studier som inkluderar andra åldersspann med hänsyn till 

lexikal utvecklings- och prestationsnivå. Vidare skulle studier som i större omfattning berör 

språklig utveckling, såsom den fonologiska och grammatiska utvecklings- och 

prestationsnivån, kunna bidra till kunskapen om relationen mellan ordinlärning och olika 

språkliga och kognitiva förmågor. En studie som tar fasta på både expressiva och impressiva 

inlärningssätt vid nyordsinlärning och hur dessa skiljer sig åt vore också intressant.  
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        8 Appendix   Bilaga A. 

 

Information om deltagande i studien  

”Nyordsinlärning i relation till ordförråd, nonordsrepetition och prosodi” 

 

Hej!  

 

Vi är två logopedstudenter som går femte terminen på logopedutbildningen vid Linköpings 

universitet. Vi har under nuvarande och kommande termin i uppgift att genomföra vår 

kandidatuppsats. Syftet med vår kandidatuppsats är att undersöka vad som påverkar barns 

inlärning av nya ord. Det finns ett samband mellan barns tillägnande av nya ord, hur många 

ord de redan kan och hur de repeterar på så kallade nonord (ord som är uppbyggda som riktiga 

ord, men som saknar betydelse). Vi vill särskilt undersöka vilken roll de nya ordens 

prosodiska egenskaper spelar, det vill säga talets rytm, dynamik och melodi,  då det bara har 

studerats i begränsad omfattning.   

 

Vi kontaktar Er eftersom vi skulle uppskatta ett deltagande från barnen på Er förskola i vår 

studie. Det är aktuellt att barnen som deltar i studien är 4:6–5:6 år och som, utöver eventuellt 

andra tillägnade språk, har svenska som förstaspråk.   

 

Det vi kommer att undersöka är språk, minne och munmotorik. Den totala tiden beräknas 

uppgå till ca 30 minuter per barn exklusive paus innan återkoll av språklig uppgift. Vi skulle 

behöva ha tillgång till ett enskilt rum för våra undersökningar.  

 

För att det insamlade talmaterialet ska kunna analyseras i efterhand, skulle vi vilja göra en 

ljudinspelning av testtillfället. Givetvis kommer vi att radera ljudinspelningarna efter att vi har 

sammanställt resultaten. Barnens resultat kommer att hanteras konfidentiellt och presenteras 

skriftligt i form av en uppsats och muntligt vid ett uppsatsseminarium. Resultaten kommer att 

presenteras avidentifierat och därför kommer inga enskilda resultat att framgå.  

 

Vi hoppas att barnen från just Er förskola kommer att vara med i studien. För att möjliggöra 

denna studie har vi även kontaktat fler förskolor. Om intresse finns behöver vi Er hjälp med 

att dela ut informationsblanketter och tillfråga vårdnadshavare om de kan tänka sig att deras 
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barn ingår i studien. Det finns en medgivandeblankett bifogad för detta. Kontakta oss gärna 

vid eventuella frågor. 

 

Med vänliga hälsningar,  

Aina Birchwood och Michaela Eriksson Leidnert 

 

Aina Birchwood   Michaela Eriksson Leidnert 

E-post: x     E-post: x 

Tel nr: x    Tel nr: x 

 

Handledare 

Simon Sundström 

Universitetsadjunkt, doktorand. 

E-post: x  
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Bilaga B. 

Information om deltagande i studien  

”Nyordsinlärning i relation till ordförråd, nonordsrepetition och prosodi” 

 

Hej!  

 

Vi är två logopedstudenter som går femte terminen på logopedutbildningen vid Linköpings 

universitet. Vi har under nuvarande och kommande termin i uppgift att genomföra vår 

kandidatuppsats. Syftet med vår kandidatuppsats är att undersöka vad som påverkar barns 

inlärning av nya ord. Det finns ett samband mellan barns tillägnande av nya ord, hur många 

ord de redan kan och hur de repeterar på så kallade nonord (ord som är uppbyggda som riktiga 

ord, men som saknar betydelse). Vi vill särskilt undersöka vilken roll de nya ordens 

prosodiska egenskaper spelar, det vill säga talets rytm, dynamik och melodi, då det bara har 

studerats i begränsad omfattning.   

 

Vi vänder oss till dig som är vårdnadshavare till ett barn mellan 4:6–5:6 år och som, utöver 

eventuellt andra tillägnade språk, har svenska som förstaspråk.   

 

Barnet kommer vid testningen att få utföra en uppgift som går ut på att lära sig påhittade ord, 

titta och peka på bilder för att undersöka ordförrådet samt repetera nonord. Detta kommer att 

äga rum på förskolan med oss logopedstudenter och den totala tiden beräknas uppgå till ca 30 

minuter.  

 

För att det insamlade talmaterialet ska kunna analyseras i efterhand, skulle vi vilja göra en 

ljudinspelning av testtillfället. Givetvis kommer vi att radera ljudinspelningarna efter att vi har 

sammanställt resultaten. Barnens resultat kommer att hanteras konfidentiellt och presenteras 

skriftligt i form av en uppsats och muntligt vid ett uppsatsseminarium. Resultaten kommer att 

presenteras avidentifierat och därför kommer inga enskilda resultat att framgå.  

 

Om Du är intresserad av att låta ditt eller dina barn delta i studien skulle vi vilja ha din 

tillåtelse via den medgivandeblankett som medföljer. Du har rätt att tacka nej eller ta tillbaka 

ditt medgivande om Du inte vill delta och Du behöver heller inte motivera varför Du väljer att 

inte delta. 
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Kontakta oss gärna vid eventuella frågor. 

 

Med vänliga hälsningar,  

Aina Birchwood och Michaela Eriksson Leidnert 

 

Aina Birchwood   Michaela Eriksson Leidnert 

E-post: x     E-post: x 

Tel nr: x    Tel nr: x 

 

Handledare 

Simon Sundström 

Universitetsadjunkt, doktorand. 

E-post: x 
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Samtyckesblankett till vårdnadshavare 

 

Studie av nyordsinlärning i relation till nonordsrepetition och ordförråd hos barn, 

kandidatuppsats, logopedutbildningen i Linköping, 2013-2014. 

 

Jag har läst informationsblanketten och godkänner härmed att mitt/mina barn deltar i studien. 

Jag är införstådd med att jag kan avbryta mitt barns deltagande utan att behöva redogöra skäl 

till detta. Samtycket kan ges till personal på barnets förskola.  

 

 

Barnets/barnens namn:  

 

______________________________________________________________________ 

 

Barnets/barnens födelsedatum: 

 

______________________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavares signatur: 

 

______________________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavares namnförtydligande: 

 

______________________________________________________________________ 

Ort och datum: 

 

______________________________________________________________________ 
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Bilaga C. 

 

               
ˈágvo    ˈùste 

 

 

 

               
 olˈdé     ˈkóbafi 

 

 

 

               
 ˈlùmina    peniˈmé 
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Bilaga D.  

 

Stav. Bet. Acc. Nonord Uttal Fonem C V 

SS Ss 2 mirve mɪ  rvə 5 3 2 

SSS Sss 2 höntpule h  ntpʉːlə 8 5 3 

SSSS Ssss 1 knamtigavass knámtɪgavas 11 7 4 

S S 1 jab jɑːb 3 2 1 

SSSS sssS 1 gettenimflär gɛtːənɪmfl ːr 11 7 4 

SSSSS Sssss 2 igotteklunna  ːgɔtəklɵna 10 5 5 

SSSSS ssSss 1 tissodario tɪsʊdɑ ːrɪɔ 9 4 5 

SS Ss 1 datri dɑ ːtrɪ 5 3 2 

SSS sSs 2 pelamna pel mna 7 4 3 

SSSS sSss 1 hydåria hʏdóːrɪa 7 3 4 

SSSSS sSsss 2 filattsjålare fɪl tɧoːlarə 11 6 5 

SSSS ssSs 1 drallabelli dralabélɪ 9 5 4 

SSS sSs 1 kratuckel kratɵ kəl 8 5 3 

SSSSS sssSs 2 bamperinuffa bampɘrɪnɵ  fa 11 6 5 

SSSSS sSsss 1 älymigerta ɛl ːmɪgəʈa 9 4 5 

SSS ssS 1 revuell revɵél 6 3 3 

SSSS sSss 2 ganolmulte ganùːlmɵltə 10 6 4 

SSSSS ssSss 2 berkatylpana bɛrkat ːlpɑːna 12 7 5 

SS sS 1 ifum ɪfʉ  ːm 4 2 2 

SSSSS sssSs 1 larittobånis larɪtʊbóːnɪsː 11 6 5 

SSSS ssSs 2 tibbefime tɪbəf ːmə 8 4 4 

SSSSS Sssss 1 delletammesar déletamɘsar 11 6 5 

SSS Sss 1 kasimum kɑ ːsɪmɵm 7 4 3 

SSSSS ssssS 1 amitrosokil amɪtrʊsʊk ːl 11 6 5 

SSSS Ssss 2 attefnuvi ˈ tːefnʉːvɪ 8 4 4 
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