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Abstract 

Disfluency is a naturally occurring phenomenon that occurs with some degree of individual 

variation in all speakers. The presence of disfluencies in children is not well studied, which 

was the motivation behind this essay.  

The aim of the study was to investigate the prevalence of disfluencies in 6-year-old 

Swedish children with typical speech and language development. A secondary aim was to 

analyze whether the occurrence of disfluencies differ between genders. Finally the possible 

correlation between the children’s amount of disfluencies and their lexical abilities including 

vocabulary and word retrieval was examined. 

The study included 55 children, 25 girls and 30 boys between 6;0–6;12 (M 6;5) years old. 

All children had Swedish as their mother tongue. To map disfluencies an event image was 

used to elicitate spontaneous speech. The lexical ability was examined using the tests PPVT 

and Ordracet. 

The main finding was that 6-year-olds have a mean of 15.6 (SD 5,7) disfluencies per 100 

spoken words. Different types of disfluencies were analyzed in the study, the most common 

was unfilled pauses. It is, however, important to note that there was considerable individual 

variation regarding the amount disfluencies between the studied children, and that the 

presence of disfluencies was slightly more common in girls. Significant differences between 

the genders and disfluencies were found. The girls produced more unfilled pauses, 

prolongations and sound repetitions in medial position. The boys produced more word 

repetitions. There seems to be no correlation between the amount of disfluencies and lexical 

ability, including the vocabulary size and word retrieval. 

Key words: Disfluencies, unfilled pauses, filled pauses, prolongations, repetitions, 

truncations, repairs, stuttering, vocabulary, gender differences.  



Sammanfattning 

Disfluenser innebär naturliga tvekfenomen och de förekommer med individuella variationer 

hos samtliga talare. Förekomsten av disfluenser i barntal har hittills inte studerats i så stor 

utsträckning, vilket motiverar föreliggande uppsatsarbete. 

Syftet med studien var att undersöka förekomsten av disfluenser hos svenska 6-åringar 

med typisk utveckling. Syftet var även att analysera huruvida förekomsten av disfluenser 

skiljer sig mellan könen. Slutligen undersöktes huruvida det förelåg ett samband mellan 

mängden disfluenser och lexikal förmåga innefattande ordförråd samt ordmobilisering. 

I studien deltog 55 barn med svenska som modersmål, 25 flickor samt 30 pojkar i åldrarna 

6;0–6;12 (M 6;5) år. För att kartlägga disfluenserna användes en händelsebild, för att elicitera 

spontantal. Den lexikala förmågan undersöktes med testen PPVT och Ordracet. 

Studiens huvudfynd var att 6-åringar i genomsnitt producerar 15,6 (SD 5,7) disfluenser per 

100 talade ord. Olika typer av disfluenser registrerades i studien, den vanligaste disfluensen 

var ofyllda pauser. Viktigt att notera är att det förelåg stora individuella variationer gällande 

mängden disfluenser. Förekomsten av disfluenser var dock något vanligare hos flickorna. 

Signifikanta skillnader mellan könen och disfluenserna konstaterades. Flickorna var mer 

disfluenta vad gäller ofyllda pauser, segmentförlängningar samt ljudrepetitioner i medial 

position. Pojkarna producerade fler ordrepetitioner. Det förelåg inte något samband mellan 

mängden disfluenser och den lexikala förmågan.  

Nyckelord: Disfluenser, ofyllda pauser, fyllda pauser, segmentförlängningar, repetitioner, 

trunkeringar, revideringar, stamning, ordförråd, könsskillnader.  
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Förord 

Vi vill inleda med att rikta ett särskilt stort tack till de barn samt föräldrar som gett sitt 

samtycke till att ingå i studien. Utan er hade denna studie inte varit möjlig att genomföra! 

Ett varmt tack riktas även till samtliga lärare för visat engagemang och förmedling av kontakt 

med berörda familjer.  

Vi vill tacka Örjan Dahlström för värdefulla statistiska råd. Vi vill även tacka Maja Karrberg 

som ställde upp som tredje bedömarpart i studien. 

Ett hjärtligt tack till vår handledare Robert Eklund för all praktisk och teoretisk hjälp under 

uppsatsens gång. Tack för engagerad handledning och höga ambitioner. 

Linköping, maj 2014 

Clara Hedenqvist och Frida Persson 
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1. Inledning 

Att vara flytande i talet likställs oftast med att yttra sig utan att stanna upp eller haka sig. 

Talflyt varierar dock från individ till individ och i talet förekommer disfluenser av olika slag. 

Disfluenser innebär ett normalt icke-flyt i talet hos talaren. Var den exakta gränsdragningen 

går mellan vad som klassas patologiskt respektive normalt i barns tal vad gäller disfluenser är 

forskare i dagsläget inte fullständigt överens om. Disfluenser förknippas ibland med 

diagnosen stamning och att kunna särskilja fenomenen åt kan vara en betydande faktor vid 

bland annat bedömning och eventuella logopediska insatser.  

Disfluensernas uppkomst i barntal är ännu inte helt kartlagd. Olika teorier finns och berör 

bland annat nedsatta språkliga förmågor exempelvis bristande lexikala färdigheter. Att få 

ökad kunskap, samt en inblick i 6-åringars produktion av disfluenser och deras ordförråd, 

kan komma att ha betydelse inom klinisk logopedi.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Talflyt 

Begreppet fluens härstammar från latin och har sitt ursprung ur ordet flödande. Personer som 

i allmänhet betecknas uppvisa talflyt, talar långa yttranden med lätthet utan att stanna upp 

eller haka sig (Manning, 2009, s. 45). Tal kan variera mycket i flyt, och ändå skattas som 

normalt (Johnson, 1961). Liksom många andra komplexa beteenden, är talflyt en färdighet 

som förekommer med stora variationer (Bell, Eklund & Gustafson, 2000). Bortfield, Leon, 

Bloom, Schober och Brennan (2001) menar att den ena ytterligheten innebär den kliniska 

diagnosen stamning, definierad av en varierad förlorad förmåga att initiera samt upprätthålla 

talflyt. I den andra återfinns det tal som produceras av professionella röstanvändare som 

exempelvis skådespelare. Dessa är individer som har anmärkningsvärt flytande tal, fritt från 

påfallande talstörningar (Bortfield et al., 2001). 

 

2.2 Disfluenser  

Spontantal är det människor använder sig av i vardaglig kontext när de kommunicerar med 

varandra. Talet består till viss del av disfluenser (Bloodstein & Bernstein Ratner, 2008, s. 3). 

Disfluenser innebär det normala icke-flytet i talet, och benämns ofta som bland annat 

tvekfenomen i litteraturen (Shriberg, 2001). I allmänhet tvekar och upprepar sig talare under 

samtal (Brennan & Schober, 2001). Disfluenser förekommer hos alla individer, barn som 
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vuxna (Bloodstein & Bernstein Ratner, 2008, s. 3). Det finns i dagsläget inga exakta siffror på 

förekomsten av disfluenser i barns tal (Shriberg, 2001). Förekomsten av disfluenser i vuxnas 

tal har däremot uppskattats till cirka 6 % (Eklund, 2004, s. 37).  

Det finns olika uppfattningar gällande vilka fenomen som bör räknas till disfluenser. 

Inom ramen disfluenser förekommer vanligtvis revideringar, trunkeringar, upprepningar av 

ljud, stavelser, ord och fraser. Även segmentförlängningar samt ofyllda och fyllda pauser hör 

till disfluenser (Shriberg, 1994). MacLay och Osgood (1959) menar däremot att revideringar 

inte bör ingå i disfluensernas allmänna taxonomi (MacLay & Osgood, 1959). En annan 

uppfattning är att revideringarna visst bör räknas till disfluenser då de är vanligt 

förekommande i talet (Shriberg, 2001). 

 

2.3 Taxonomi 

2.3.1 Ofyllda pauser, tystnad 

Ofyllda pauser kan vara mycket problematiska att definiera och identifiera. De kan uppstå 

initialt, under en längre stund i mitten av ord samt knappt märkbart infinna sig mellan ord, 

fraser eller meningar (Martin, 1970). Trots att disfluensen kan vara svår att hantera, behöver 

det dock inte betyda att den ska exkluderas för vidare analys i forskningssammanhang, 

eftersom tysta pauser i särklass är den vanligaste förekommande disfluensen (Eklund, 2004, 

s. 215). Vid analys av ofyllda pauser bör hänsyn tas till talarens allmänna talhastighet, syntax 

samt semantik då dessa faktorer har en bidragande roll i upptäckten av ofyllda pauser 

(Martin, 1970). 

 Ofyllda pauser kan fylla olika funktioner. Fysiologiskt behövs de för att talaren ska få 

möjlighet att andas. Kognitivt för att talaren ska kunna planera innehåll, syntaktisk form samt 

ordmobilisering gällande vad som ska sägas. Pauser behövs även i kommunikativa 

sammanhang för att talaren på bästa sätt ska kunna förmedla innehåll till sin samtalspartner 

(Eriksson, 2005). Den genomsnittliga durationslängden för de ofyllda pauserna har hos vuxna 

uppskattats vara 840 millisekunder (Eklund, 2004, s. 231). 

Nedan illustreras ett exempel från föreliggande studies insamlade data där ofyllda pauser 

förekommer. Barnet benämns med B och försöksledaren med F.  

1. B. de är på restaurang alla käkar mat (1.93sek) den här kommer åker (0.99sek) ut 

såhär *tjong* 

2. F. ja just det, vad gör de där då? 

3. B. beställer (0.67sek) så säger de vad bra du är 
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2.3.2 Fyllda pauser 

Termen fyllda pauser innebär vokaliserad tvekan som exempelvis eh eller ehm. 

Den vanligaste durationslängden för fyllda pauser har hos vuxna uppmätts vara cirka 

500±250 millisekunder (Eklund, 2004, s. 238). Det finns olika uppfattningar gällande 

huruvida fyllda pauser ska betraktas som ord eller inte. Shillcock, Kirby, McDonald och Brew 

(2001) anser att fyllda pauser innehar en lexikal status samt är vanliga ord en talare använder 

sig av (Shillcock et al., 2001). Rochester (1973) menar däremot att fyllda pauser inte ska 

räknas som ord då de inte innefattar någon semantisk information. De är enbart tvekljud och 

förändrar inte innebörden av det som yttras (Rochester, 1973).  

De fyllda pauserna är speciella eftersom de hänvisar till en pågående prestation. 

I jämförelse med den tidigare nämnda disfluensen ofyllda pauser anses dessa fördelaktiga då 

talare kan använda eh eller ehm för att visa att de önskar behålla sin taltur. De fyllda pauserna 

är därmed svårare att avbryta (Brennan & Schober, 2001).  

Olika studier har genomförts och har givit skilda resultat beträffande fyllda pausers 

distribution i yttranden. Schachter, Christenfeld, Ravina och Bilous (1991) menar att de fyllda 

pauserna ofta förekommer initialt, där ännu ingen ansats till att yttra sig har antytts av talaren. 

Disfluensen tenderar att uppträda i början av en sats, före det första, andra eller tredje ordet i 

yttrandet (Schachter et al., 1991). Vid grammatisk analys av fyllda pauser har det noterats att 

de ofta äger rum före lexikala ord snarare än före funktionsord (Blankenship & Kay, 1964). 

Det har även konstaterats att de är underrepresenterade omedelbart före konjunktioner 

(Eklund, 2004, s. 239). Cook (1971) anser däremot att det inte går att påvisa några samband 

beträffande förekomsten av fyllda pauser och specifika grammatiska strukturer (Cook, 1971).  

Nedan illustreras ett exempel från föreliggande studies insamlade data där fyllda pauser 

förekommer. Barnet benämns med B och försöksledaren med F.  

1. B. eh de pussas 

2. F. vad ser du mer på bilden? 

3. B. de eh spiller ut allting och brinner där och kaffekoppen ramlade ut och ehm juicen 

ramlade ut 

 

 2.3.3 Segmentförlängningar  

Termen segmentförlängningar används för att beskriva språkljud som produceras längre än 

förväntat i ett normalt taltempo och i flytande tal (Wingate, 1987). Förlängningarna klassas 

som tvekljud och är i likhet med de fyllda pauserna ett sätt för talaren att tveka utan att vara 
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tyst. Att förlänga ljud kan även vara ett sätt för talaren att behålla kontrollen i samtal, 

samtidigt som betänketid ges på vad som ska sägas härnäst (Eklund, 2004, s. 208). 

Då segmentförlängningar alltid framträder på ordnivå anses det lättare för talaren att behålla 

turen i samtalet i jämförelse med disfluensen fyllda pauser som oftast förekommer mellan ord 

(Streeck, 1996). Enligt Eklund (2001) kan segmentförlängningar förekomma på samtliga 

fonem, och hos svenska vuxna är förlängningar vanligast på fonemen [ŋ], [m], [s], [o:] och 

[u:]. I Eklunds studie (2001) noterades dock inte några förlängningar av korta allofoner 

(Eklund, 2001). Den genomsnittliga durationslängden för segmentförlängningar har hos 

vuxna uppskattats vara 360 millisekunder (Eklund, 2004, s. 244). I dagsläget finns det dock 

inget exakt mått på typiska durationslängder av specifika språkljud och det kan därmed vara 

problematiskt att identifiera segmentförlängningarna (Zebrowski, 1994). Vid bedömning av 

disfluensen bör hänsyn därför tas till bland annat den allmänna talhastigheten hos talaren 

(Wingate, 1987). Långvariga segmentförlängningar är en viktig aspekt att ha i åtanke vid 

exempelvis diagnostisering av stamning (Zebrowski, 1994).  

Nedan illustreras ett exempel från föreliggande studies insamlade data där 

segmentförlängningar förekommer. Barnet benämns med B och försöksledaren med F.  

1. B. en kille dricker te 

2. F. mm, vad händer mer? 

3. B. tappar alla glas(=0.36sek) så dessutom(=0.97sek) en stor flaska med vin tror jag 

det är vin är rött 

 

2.3.4 Repetitioner 

Repetitioner kan förekomma på ljud-, stavelse- samt ordnivå och de beskrivs ofta som enheter 

vilka direkt följer varandra i ett yttrande. Repetitioner kan förekomma om ordet har en viktig 

innebörd och talarens intention är att betona det (Hegde, 1978). De är även likt andra 

disfluenser ett sätt för talaren att behålla sin taltur samt betänketid för att mobilisera ord. 

Repetitionerna behöver dock nödvändigtvis inte vara ett tecken på 

ordmobiliseringsproblematik (Schmitter-Edgecombe, Vesneski & Jones, 2000).  

Som tidigare nämnts finns det inte någon tydlig gränsdragning när det normala icke-flytet 

övergår till att vara stamning (Ramberg & Samuelsson, 2008, s. 455). Gregory och Hill 

(1999) menar dock att det finns ett övergångsbeteende mellan dessa företeelser. 

Detta övergångsbeteende består av stavelse- samt ordrepetitioner (Gregory & Hill, 1999, 
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s. 24). Repetitionerna är då fler, ofrivilliga och förekommer som regel i högre utsträckning 

(Hegde, 1978).  

Nedan illustreras ett exempel från föreliggande studies insamlade data där stavelse- samt 

ordrepetitioner förekommer. Barnet benämns med B och försöksledaren med F.  

1. B. hon tappar lite saker de si-sitter där och ger presenter 

2. F. mm 

3. B. de ska ska dricka och då skvätter det på honom och en kock som kysser en tjej 

 

 2.3.5 Trunkeringar, halvord 

Trunkeringar, även kallade halvord innebär språkliga strukturer som påbörjats av talaren, men 

inte avslutats. Trunkeringar kan även innebära att talaren påbörjar ett yttrande, men förändrar 

den språkliga formuleringen mitt i yttrandet (Eklund, 2004, s. 164). Disfluensen kan 

uppkomma i olika sammanhang och är inte alltid motiverad, det händer att talaren korrigerar 

sig utan uppenbar anledning (Schegloff, 1992). Trunkeringar uppstår dock oftast till följd av 

att samtalspartnern avbryter talaren (Eklund, 2004, s. 260). 

Nedan illustreras ett exempel från föreliggande studies insamlade data där trunkeringar 

förekommer. Barnet benämns med B och försöksledaren med F. 

1. F. mm just det 

2. B. och sen en kille som ky- som pussar en tjej i bakelseaffären 

 

2.3.6 Revideringar 

Det finns olika åsikter gällande vad en revidering är och vad den innefattar. Grundtanken är 

att något i yttrandet ska förändras (Eklund, 2004, s. 202). I samtal mellan människor uppstår 

det stundtals problem i form av felsägningar och missförstånd, dessa kan i vissa fall om de 

inte utreds utgöra besvär i kommunikationen. Revideringar är ett sätt att få samtalet att 

fortlöpa bättre (Norrby, 2004, s. 137).  

De skilda uppfattningarna kring disfluensen har påverkat mängden forskning och 

företeelsen har därför inte granskats i så stor utsträckning. Revideringarna skiljer sig från de 

andra disfluenserna, då de vanligen betecknas innehålla en blandning av samtliga övriga 

disfluenser. Revideringar är av den anledningen mer komplexa och har därför i 

forskningssammanhang vanligen studerats separat (Eklund, 2004, s. 282). 

Nedan illustreras ett exempel från föreliggande studies insamlade data där revideringar 

förekommer. Barnet benämns med B och försöksledaren med F. 
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1. F. jaha, vad händer här då? 

2. B. de häller på de häller i de häller i alla fall ut 

 

2.4 Orsaker till disfluensernas uppkomst 

Det är fortfarande inte helt klarlagt varför disfluenser uppkommer. En möjlig orsak till avbrott 

i talets flyt antas vara när talplaneringen är förhållandevis svår eller lång (Hartsuiker & 

Notebaert, 2010). Andra orsaker kan vara att talaren behöver söka efter ett ord eller är dåligt 

förberedd på vad som ska sägas härnäst. Förekomsten av ett högt antal producerade 

disfluenser tycks spegla svårigheter i ordmobilisering, vilket många gånger är tydligast initialt 

i fraser (Swerts & Krahmer, 2005). Ytterligare en orsak till disfluensernas uppkomst, kan vara 

att de används som en fördröjningsteknik då efterföljande innehåll inte är redo att framföras 

i samtalet (Juste, Sassi & de Andrade, 2012). Ett orsakssamband mellan stamning och antalet 

disfluenser har också fastställts. Hos individer som stammar finns vanligen en ökad 

produktion av disfluenser (Zackheim & Conture, 2003). 

 Westby (1974) undersökte huruvida det förelåg ett samband mellan antal producerade 

disfluenser hos barn och deras ordförråd. Resultatet visade att barnen som hade ett avsevärt 

sämre ordförråd i jämförelse med barnen som hade ett åldersadekvat ordförråd, producerade 

fler disfluenser. En ökad mängd disfluenser påfanns även hos de barn som gjorde betydligt 

fler grammatiska fel. Detta anses eventuellt vara ett tecken på att språkproblem kan ligga till 

grund för, samt vara en bakomliggande orsak till ett ökat antal producerade disfluenser hos 

barn (Westby, 1974).  

 

2.5 Disfluensernas funktion och effekt 

Disfluenser påverkar talflytet och tillför i själva verket inte något till varken satsinnehållet 

eller semantiken i yttrandet. Produktionen av disfluenserna kan därmed leda till att talet inte 

alltid följer syntaktiska och grammatiska regler (Shriberg, 2001). 

Disfluenser kan dock fylla en kommunikativ funktion, genom att hjälpa till att strukturera 

och underlätta kommunikationen både ur talarens och lyssnarens perspektiv. Perfekta utsagor 

utan varken pauser eller tvekfenomen kan däremot låta mindre äkta och trovärdiga 

(Eklund, 2004, s. 39). Disfluenser kan även överföra metaspråklig information till lyssnaren 

om att talaren för tillfället har svårigheter att planera alternativt komma på vad som ska sägas 

härnäst. Den metaspråkliga informationen kan därför ses som en fungerande metod för att 

samordna den kommunikativa interaktionen (Bortfield et al., 2001). Disfluenser har visat sig 
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betydelsefulla då de bidrar till att kommunicera attityder. De framhåller även åsikter i ett 

yttrande samt hjälper till att betona något som talaren vill framhäva i samtalet 

(Adell, Bonafante & Escudero, 2006).  

Samtalsparterna kan genom disfluenser få information, som gör det möjligt i samtal att 

bättre anpassa interaktionen och hantera turtagningen. En person som, vid ett tillfälle uppvisar 

svårigheter att mobilisera ett specifikt målord eller en fras kan, genom att uttrycka exempelvis 

ehm eller upprepa sig visa att den fortfarande vill behålla talturen (Brennan & Schober, 2001).  

Det är dock inte alltid en fördel att producera disfluenser. Upprepade och längre pauser 

i talets flyt kan exempelvis göra att lyssnaren tappar förtroendet. Talaren kan då i slutändan 

uppfattas som mindre tillförlitlig (Brennan & Williams, 1995).  

 

2.6 Disfluenser hos barn 

Disfluenser är typiskt för barns talproduktion och behöver nödvändigtvis inte vara ett tecken 

på stamning (Silverman, 1974). Graden av icke-flyt anges oftast i antal disfluenser per 

100 ord eller stavelser (Bloodstein & Bernstein Ratner, 2008, s. 5). Barn i förskoleåldern 

producerar ungefär sju disfluenser per 100 talade ord (Guitar, 2013, s. 117). Studier har visat 

att antalet disfluenser ökar och förekommer i större mängd ju yngre barnen är (Gordon & 

Luper, 1989).  

Disfluenser tenderar även hos barn att uppträda i kluster. Detta är framförallt vanligt 

förekommande när den språkliga utvecklingen startat och barnen börjar bilda meningar 

(Colburn, 1985). Det har konstaterats att det hos barn finns en ökad förekomst av disfluenser i 

samband med innehållsord som substantiv, verb samt adjektiv. Dessa tycks ha en avgörande 

roll i förmedlingen av semantisk information. Funktionsord, prepositioner, konjunktioner och 

pronomen betraktas inte ha samma semantiska betydelse och förekomsten av disfluenser 

anses då inte lika vanlig (Juste et al., 2012). Annat resultat redovisade Silverman (1974) 

som antydde att förskolebarn producerar disfluenser framförallt vid pronomen samt 

konjunktioner (Silverman, 1974).  

 

2.7 Disfluenser relaterade till könsskillnader 

Olika studier har påvisat skilda resultat beträffande produktionen av disfluenser och 

könsskillnader. Disfluenser har generellt visat sig vara vanligare hos män än hos kvinnor, 

framförallt när det kommer till disfluensen fyllda pauser (Bortfield et al., 2001). Bell et al. 
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(2000) genomförde en studie på den vuxna svenska befolkningen och fann däremot inte några 

könsskillnader gällande disfluenser (Bell et al., 2000).   

Kools och Berryman (1971) jämförde disfluenser hos engelsktalande sjuåriga pojkar och 

flickor. De fann inga generella könsskillnader men kunde dock se en tendens till att pojkarna 

producerade mer ofullständiga fraser liknande revideringar i jämförelse med flickorna 

(Kools & Berryman, 1971).  

 

2.8 Förekomst 

Det är vanligast att disfluenser förekommer initialt i fraser. Vid analys av hur disfluenser 

fördelar sig under samtal är ett vanligt mönster hos vuxna att de grupperar sig. Följaktligen är 

det vanligare att om disfluenser förekommer i ett yttrande så uppträder de sannolikt i kluster 

(Colburn, 1985). Vad gäller distribution av disfluenser har det visat sig att de i en dialog 

oftare förekommer mellan större enheter än mellan mindre. Det är därmed större sannolikhet 

att disfluenserna infinner sig mellan två fraser än mellan två ord (Bortfield et al., 2001).  

Disfluenser är vanligare i samtal kring abstrakta ämnen, i jämförelse med mer konkreta och 

för talaren välbekanta ämnen (Bortfield, et al., 2001). Individuella skillnader gällande 

förekomst av disfluenser kan identifieras genom uppgiftsrelaterade variationer hos talare. 

Vissa individer blir exempelvis mer disfluenta vid högläsning och andra vid spontantal 

(Oviatt, 1995). Byrd, Logan och Gillam (2012) menar att barn i förskoleåldern ofta 

producerar ett högre antal disfluenser under tidspress (Byrd et al., 2012). 

Schober och Carstensen (2001) har undersökt huruvida individer producerar mer 

disfluenser när de samtalar med obekanta. De menar att individer blir mer disfluenta under 

samtal med främlingar då disfluenserna ofta förknippas med nervositet. Människor förväntas 

tala mer flytande under samtal med obekanta, vilket kan skapa stress hos individen och 

därigenom leda till ett större antal producerade disfluenser. Å andra sidan finns det 

spekulationer att individer i samtal med främlingar i många fall eventuellt är mer noga 

gällande planering och struktur av talet och av den anledningen producerar färre disfluenser 

(Schober & Carstensen, 2001). 

 

2.9 Lexikon 

Som tidigare nämnts finns det ett möjligt orsakssamband mellan barns producerade 

disfluenser och deras ordförråd. Med anledning av detta kan det vara av vikt att kartlägga den 

lexikala förmågan (Westby, 1974).  



 

9 
 

Lexikon innefattar uppsättningen av etablerade ord som används när individer talar och 

förstår vad de hör (Clark, 2009, s. 35). Det impressiva ordförrådet är vanligtvis betydligt 

större än det expressiva, det vill säga barn förstår fler ord än de kan uttrycka 

(Arnqvist, 1993, s. 48). 

En förmåga som ofta förknippas med lexikon är ordmobilisering. Ordmobilisering innebär 

förmågan att snabbt plocka fram rätt målord ur sitt minne samt sitt impressiva lexikon 

(Cronin, 2002). Ju starkare barnets semantiska nätverk är desto effektivare mobiliserar barnet 

ord (Messer & Dockrell, 2013). För att uppnå en normal talhastighet på cirka 150 ord per 

minut krävs det också att det impressiva lexikonet är välorganiserat samt att 

ordmobiliseringen är effektiv (Strömqvist, 2003, s. 60). Andra faktorer såsom hur frekvent 

målordet används samt barnets ålder vid tillägnandet av ordet, har även de en betydelse för 

framplockning från det impressiva lexikonet (Newman & German, 2002).  

 

2.10 Narrativ förmåga kopplat till lexikon 

I samband med ett utökat ordförråd utvecklas även barnets narrativa förmåga. Att strukturera 

berättandet så att lyssnaren förstår ställer krav på både kognitiva samt språkliga förmågor 

(Magnusson, Nauclér & Reuterskiöld, 2008, s. 160). Olika metoder används för att locka barn 

till tal. En relativt vanlig eliciteringsstrategi är att låta barnet berätta fritt kring en 

händelsebild. Bildberättande innebär att barnet på ett fritt sätt kan använda sina lexikala samt 

grammatiska kunskaper. Händelsebilden ställer krav på att barnet tolkar bilden, den ställer 

däremot inga direkta krav på språkförståelsen (Hansson & Nettelbladt, 2007, s. 264).  

 

2.11 Lexikal förmåga relaterat till könsskillnader 

Berglund, Eriksson och Westerlund (2005) undersökte den lexikala förmågan hos 18 månader 

gamla barn. Resultatet visade att flickorna presterade bättre än pojkarna vid kartläggning av 

både det impressiva och det expressiva ordförrådet (Berglund et al., 2005). En annan studie 

gjord av Bornstein, Hahn och Heynes (2004) visade att flickor i åldrarna två till sex år 

generellt var bättre inom samtliga språkliga domäner. Dessa resultat tyder på att det sannolikt 

finns skillnader mellan flickors och pojkars lexikala utveckling (Bornstein et al., 2004). 

 

Disfluenser förekommer i varierad mängd hos samtliga talare, men tycks förekomma i något 

större utsträckning hos män i jämförelse med kvinnor. Det finns dessutom ett möjligt 

orsakssamband mellan mängden producerade disfluenser och lexikal förmåga. 
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Som tidigare nämnts finns det i forskarvärlden i dagsläget ingen fullständig samsyn kring 

den exakta gränsdragningen mellan vad som klassas patologiskt respektive normalt i barns tal 

vad gäller disfluenser. De studier som hittills undersökt förekomsten av disfluenser hos barn 

inkluderar inte svensktalande barn. Att få en ökad inblick i svenska barns produktion av 

disfluenser motiverar föreliggande studie.  

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka förekomsten av disfluenser hos svenska 6-åringar med 

typisk utveckling. För att kunna besvara detta syfte har tre frågeställningar utformats: 

 Hur ser förekomsten av disfluenser ut hos 6-åriga barn? 

 Skiljer sig produktionen av disfluenser mellan könen hos 6-åriga barn? I så fall på 

vilket sätt? 

 Finns det någon korrelation mellan barnens mängd disfluenser och deras lexikala 

förmåga innefattande ordförråd samt ordmobilisering? 

 

4. Metod 

4.1 Deltagare 

I studien deltog 55 barn, 25 flickor respektive 30 pojkar. Urvalet av deltagare grundades på att 

barnen hade en typisk utveckling, svenska som modersmål och var sex år gamla. 

Dessa exklusionskriterier avgjordes av barnens vårdnadshavare. I tabell 1 redovisas 

deltagarna i studien samt deras ålder. 

 

Tabell 1. Antal deltagare fördelade utifrån kön samt ålder.  

 Antal (n) Åldersspann Medelålder 

Flickor 25 6;0-6;12 6;6 

Pojkar 30 6;2-6;12 6;5 

Total 55 6;0-6;12 6;5 

 

För att rekrytera barnen till studien kontaktades rektorer på 12 skolor i tre kommuner i 

sydöstra Sverige. Skolorna valdes ut med hänsyn till deras placering i kommunerna då 

försöksledarna eftersträvade så stor geografisk spridning som möjligt. Rektorerna kontaktades 

till en början via e-post och sedan via telefon. Det var sex rektorer som gav sitt godkännande 



 

11 
 

till att vidarebefordra informationen om studien till förskoleklasserna. Kontakt följde sedan 

via telefon med respektive lärare. Totalt 177 stycken informationsbrev (se Bilaga 1) och 

samtyckesblanketter (se Bilaga 2) delades av lärarna ut till de elever som bedömdes uppfylla 

inklusionskriterierna för vidarebefordran till vårdnadshavarna. Redovisning av antalet 

utskickade samt insamlade samtyckesblanketter avläses i Figur 1. Av de 68 deltagarna som 

tackade ja till att ingå i studien var det 13 barn som föll bort då de på grund av sjukdom eller 

ledighet inte befann sig på skolan vid testtillfället.  

 

 

Figur 1. Flödesschema över insamlade samtyckesblanketter. 

 

4.2 Pilotobservationer 

Två pilotobservationer genomfördes på en pojke 5;7 år och en flicka 7;0 år innan den riktiga 

insamlingen av data påbörjades. Barnen fick genomföra PPVT följt av Ordracet. De fick 

sedan svara på två frågor, en med abstrakt innehåll samt en med spatialt innehåll. 

Slutligen fick de prata fritt kring en händelsebild. Pilotobservationerna bidrog till en bättre 

uppfattning kring tidsåtgång. De syftade även till att få en uppfattning om vilken 

eliciteringsstrategi som kunde komma vara mest användbar under vidare testtillfällen för 

insamling av barnens tal. Ett beslut kunde därefter fattas om att endast händelsebilden skulle 

komma att användas.  
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4.3 Undersökningsmetoder 

Två test som undersökte deltagarnas lexikala förmåga genomfördes. PPVT, avsett för att mäta 

passivt ordförråd samt Ordracet, avsett för att mäta ordmobiliseringsförmåga. Slutligen fick 

deltagarna berätta och prata fritt kring restaurangbilden ur testet A-ning. 

 

4.3.1 Passivt ordförråd 

Peabody Picture Vocabulary Test – PPVT III, är ett testinstrument som används för att mäta 

det passiva ordförrådet (Dunn & Dunn, 1997). Testet består av 204 ord ordnade i stigande 

svårighetsgrad. Försökspersonen svarar genom att peka på ett av fyra bildalternativ som bäst 

stämmer överens med det ord som presenterats (Dunn & Dunn, 1997). 

Försökspersonernas råpoäng räknas ut genom att subtrahera antal fel från det totala ord som 

presenteras (Edvik & Grohp, 2001). Instruktionen till deltagarna ses i Bilaga 3.  

 

4.3.2 Ordmobiliseringsförmåga 

Ordracet är ett bedömningsmaterial som mäter ordmobiliseringsförmåga (Eklund, 1996). 

Testet består av 80 svartvita bilder. Instruktionen till deltagarna ses i Bilaga 3. Testtiden mäts 

från det att försöksledaren säger klara, färdiga, gå till dess att försökspersonen benämnt den 

sista bilden. Tidsåtgången på testet noteras och utifrån detta kan måttet antal korrekt 

benämnda bilder per tidsenhet beräknas (Eklund, 1996). Försöksledaren noterade under testets 

gång barnens svar som rätt eller fel. För att undvika tveksamheter spelades även Ordracet in 

via ljudupptagning för eventuell vidare analys. 

 

4.3.3 Händelsebild 

Händelsebilden föreställande en restaurang valdes ur det neurolingvistiska 

afasiundersökningsmaterialet A-ning (Lindström & Werner, 2006). I studien användes 

händelsebilden för att elicitera spontantal hos deltagarna. Försöksledarna hade som 

målsättning att i största möjliga mån vara passiva under barnens berättande. I de fall barnen 

hade svårt att initiera spontantal försökte försöksledarna underlätta genom att ställa frågor och 

följdfrågor. Introduktion av möjliga övergångar till andra händelser på bilden gavs även av 

försöksledarna. Barnen pratade fritt kring händelsebilden i cirka två till fem minuter vardera. 

Utifrån det inspelade spontantalet analyserades sedan disfluenserna. Instruktionen till 

deltagarna ses i Bilaga 3.  
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4.3.3.1 Vidare analys av barnens spontantal 

Vid analys av barnens spontantal genomfördes först en ortografisk transkription. Antal och 

typ av disfluenser som barnen uttryckte noterades. Nedan redogörs studiens disfluenser samt 

beskrivning av hur de analyserades. 

Ofyllda pauser inkluderades i studien då dessa beräknades utgöra en del av barnens taltur. 

Endast pauser som uppstod mellan ord noterades. Durationen på de tysta pauserna mättes, 

samt huruvida de förekom före öppen eller sluten ordklass noterades.  

Fyllda pauser inkluderades i studien, betraktades som ord och analyserades i samtliga 

positioner. Pausernas placering, huruvida de uppträdde före öppen respektive sluten ordklass 

noterades.  

Segmentförlängningar som var perceptuellt hörbara för försöksledarna räknades utifrån 

samtliga positioner och noterades utifrån tillhörande fonem. Durationen på disfluensen mättes 

ut i Praat (http://www.fon.hum.uva.nl/praat/). 

Repetitioner räknades på ljud-, stavelse- samt ordnivå. Ljud- och stavelserepetitionerna 

bedömdes på samma sätt. Antal repetitioner samt huruvida de förekom initialt, medialt eller 

finalt angavs. Ordrepetitionerna noterades utifrån antal och tillhörande ordklass. 

Trunkeringar registrerades enbart på ord och i de fall barnen påbörjade ett ord utan att 

avsluta det alternativt omformulerade sig mitt i ett yttrande. Även tillhörande ordklass 

noterades. Om barnen blev avbrutna av försöksledarna räknades det inte som en trunkering då 

detta innebar en yttre påverkan. 

 

4.4 Utrustning 

4.4.1 Ljudupptagning 

Röstmemo är en bärbar inspelningsenhet i Iphone iOS 7, och användes som ljudupptagning 

under Ordracet samt när barnen fick berätta och prata fritt kring händelsebilden. De inspelade 

ljudfilerna konverterades sedan till wav-format och sparades på ett USB-minne.  

 

4.5 Procedur  

Testningen ägde rum på de berörda skolorna under ett tillfälle med ett barn i taget. 

Samtliga undersökningsmetoder utfördes i ett avskilt rum med båda försöksledarna 

närvarande. När försöksledarna kom till barnens skolor genomfördes en allmän presentation 

inför klassen. I samband med detta gavs även övergripande information gällande vad barnen 

skulle få göra under testtillfället. De flesta av barnen hade sedan tidigare fått information av 

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
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sina föräldrar gällande studien då detta uppmuntrats i informationsbrevet. Innan den 

individuella testningen påbörjades fick varje barn ännu en gång muntlig information av 

försöksledarna gällande testningens upplägg. Hela proceduren tog uppskattningsvis 

25 minuter per barn och försöksledarna var noga med att testningen följde samma struktur 

gällande både testernas ordning och muntliga instruktioner. Först genomfördes PPVT följt av 

Ordracet. Avslutningsvis fick barnen prata fritt kring händelsebilden. Barnen tilldelades i 

slumpmässig ordning en kod vilken noterades på tillhörande ljudinspelning samt 

testblanketter.  

 

4.6 Analysmetod 

Durationsmätningar mättes i datorprogrammet Praat (http://www.fon.hum.uva.nl/praat/). 

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

version 22® (SPSS). För att bedöma huruvida eventuella skillnader var signifikanta 

i proportioner mellan könen och disfluenserna gjordes ett Z-test för två oberoende 

proportioner. Oberoende t-test beräknades för att undersöka eventuella könsskillnader på 

ordförrådstesten PPVT och Ordracet. Korrelationsberäkningar mellan mängden disfluenser 

och PPVT samt Ordracet gjordes med Pearsons korrelationskoefficient (tvåvägs). P-värden  

<0.05 betraktades genomgående som statistiskt signifikanta.  

Medel-, min- och maxvärde samt standardavvikelse beräknades för PPVT, Ordracet och 

barnens producerade disfluenser.  

 

4.7 Interbedömarreliabilitet 

Insamling av data samt tillhörande analys av varje undersökningsmetod genomfördes 

genomgående tillsammans av försöksledarna. Disfluenserna noterades enbart om de båda var 

överens. Försöksledarna bedömdes ha jämbördiga kunskaper inom ortografisk transkription 

då samma utbildning genomförts. För att undersöka interbedömarreliabiliteten utfördes ett 

slumpmässigt val av drygt 10 % motsvarande sex ljudfiler av den totala insamlingen data. 

Dessa ljudfiler transkriberades ortografiskt, totala antalet ord och disfluenser samt typ av 

disfluens noterades av varje försöksledare på egen hand. De sex analyserade ljudfilerna 

jämfördes sedan med Pearsons korrelation. Interbedömarreliabiliteten mellan försöksledarna 

uppmättes till .90 vilket motsvarar en mycket god överensstämmelse. 

Även interbedömarreliabiliteten mellan försöksledarna och en extern bedömare i form av en 

legitimerad logoped räknades ut och befanns vara .94. 

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
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4.8 Etiska överväganden 

Samtliga barn och deras vårdnadshavare fick först ett skriftligt informationsbrev om studien. 

Där fanns bland annat information om att medverkan i studien var frivillig och att de 

närsomhelst utan motivering kunde avbryta deltagandet. Det framgick även att försöksledarna 

var mycket noggranna med anonymiteten. Alla data kodades och avidentifierades. Varje barn 

tilldelades under testtillfället varsin kod vilken noterades på samtliga ljudinspelningar och 

testblanketter. Kodnyckeln förvaras i säkert förvar. För att undvika att något barns enskilda 

resultat på testen skulle vara möjligt att spåra presenteras samtliga data på gruppnivå. 

Ljudinspelningarna förvaras på Logopedprogrammet, enheten inom logopedi i minst fem år 

framöver. Materialet kan även komma att användas i framtida forskning.  

 

 

5. Resultat 

5.1 Resultaten av PPVT och Ordracet  

I Tabell 2 presenteras deltagarnas resultat på PPVT och Ordracet. I tabellen framgår lägsta 

och högsta (Min-Max) värde, medelvärde (M) och standardavvikelse (SD). 

Resultatet redovisas för respektive kön samt för totala antalet deltagare.  

 

Tabell 2. Tabellen redovisar deltagarnas resultat på PPVT utifrån råpoäng. Även Ordracets råpoäng 

redovisas utifrån antal rätt per minut.  

 
Flickor 

 (n=25) 

Pojkar 

 (n=30) 

Samtliga deltagare 

(n=55) 

 
PPVT Ordracet PPVT Ordracet PPVT Ordracet 

Medelvärde (M) 90 31,7 81,5 28,2 85,3 29,8 

Lägsta värde (Min) 62 17,2 52 15,9 52 15,9 

Högsta värde (Max) 127 36,5 114 50,3 127 50,3 

Standardavvikelse (SD) 14,1 4,2 13,7 9,2 14,4 7,5 

 

Medelråpoäng för samtliga deltagare på PPVT var 85,3. Flickorna hade en högre 

medelråpoäng, 90,0 än pojkarna 81,5. Resultatet var signifikant t(53)=2,25, p <.03, r =.30.  
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Medelråpoäng för samtliga deltagare på Ordracet var 29,8 rätt per minut. Flickorna hade en 

något högre medelråpoäng, 31,7 i jämförelse med pojkarna 28,2. Resultatet var inte 

signifikant. 

 

5.2 Hur ser förekomsten av disfluenser ut hos 6-åriga barn? Skiljer sig 

produktionen av disfluenser mellan könen? 

De 55 deltagarna i studien producerade i genomsnitt 15,6 % disfluenser per 100 talade ord. 

För respektive kön noterades skillnader. Per 100 talade ord producerade de 25 flickorna i 

genomsnitt 17 % disfluenser och de 30 pojkarna producerade i sin tur 14,6 % disfluenser, 

se tabell 3. Ett resultat som innebär att flickorna i studien uppvisade mer icke-flyt då de per 

100 talade ord i genomsnitt producerade 2,4 % mer disfluenser än pojkarna, av det totala 

antalet disfluenser. Resultatet var inte signifikant.  

 

Tabell 3. Deltagarnas producerade disfluenser vid analys av inspelat spontantal redovisade per 100 

talade ord. I tabellen framgår lägsta och högsta (Min-Max) värde, medelvärde (M) och 

standardavvikelse (SD), först för respektive kön och sedan för samtliga deltagare. N=55  

 Antal (n) Medelvärde (M) Min-Max Standardavvikelse (SD) 

Flickor 25 17 7-31 6,5 

Pojkar 30 14,6 5-26 5,2 

Total 55 15,6 6-29 5,7 
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I tabell 4 redovisas totala antalet ord och disfluenser. Även de olika disfluenstypernas 

förekomst för samtliga deltagare samt för respektive kön presenteras.  

 

Tabell 4. Nedan redovisas de olika disfluensernas antal och andel uttryckt i procent. 

Tabellen innefattar samtliga deltagare. Deltagarna är även indelade efter respektive kön. Om resultatet 

var signifikant har könet med högst andel disfluenser markerats med ♀ för flickor och ♂ för pojkar. 

N=55  

  

Deltagare 

N = 55 

 

Flickor 

n = 25 

 

Pojkar 

n = 30 

 

p-värde* 

 

Totalt antal ord 7977 3377 4600 - 

Totalt antal disfluenser 1245 (15,6 %) 575 (17 %) 670 (14,6 %) p < 0.01 ♀ 

Ofyllda pauser 688 (55,3 %) 328 (57 %) 360 (53,7 %) p < 0.01 ♀ 

Fyllda pauser –  

samtliga positioner 

266 (21,4 %) 113 (19,6 %) 153 (22,8 %) n.s. 

Fyllda pauser – initiala 133 (10,7 %) 58 (10 %) 75 (11,2 %) n.s. 

Fyllda pauser – mediala 133 (10,7 %) 55 (9,6 %) 78 (11,6 %) n.s. 

Fyllda pauser – finala 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) - 

Segmentförlängningar –  

samtliga positioner 

130 (10,5 %) 81 (14,1 %) 49 (7,3 %) p < 0.01 ♀ 

Segmentförlängningar – initiala 38 (3,1 %) 26 (4,5 %) 12 (1,8 %) p < 0.01 ♀ 

Segmentförlängningar – mediala 45 (3,6 %) 32 (5,6 %) 13 (1,9 %) p < 0.05 ♀ 

Segmentförlängningar – finala 47 (3,8 %) 23 (4 %) 24 (3,6 %) n.s. 

Ljudrepetitioner – 

 samtliga positioner 

11 (0,8 %) 5 (0,9 %) 6 (0,9 %) n.s. 

Ljudrepetitioner – initiala 8 (0,6 %) 2 (0,4 %) 6 (0,9 %) n.s. 

Ljudrepetitioner – mediala 3 (0,2 %) 3 (0,5 %) 0 (0 %) p < 0.05 ♀ 

Ljudrepetitioner – finala 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) - 

Stavelserepetitioner –  

samtliga positioner 

18 (1,4 %) 6 (1 %) 12 (1,8 %) n.s. 

Stavelserepetitioner – initiala 18 (1,4 %) 6 (1 %) 12 (1,8 %) n.s. 

Stavelserepetitioner – mediala 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) - 

Stavelserepetitioner – finala 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) - 

Ordrepetitioner 79 (6,3 %) 23 (4 %) 56 (8,4 %) p < 0.05 ♂ 

* Tvåsidigt Proportions Z-test, p < 0.05. 
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Den vanligaste förekommande disfluensen var ofyllda pauser som motsvarade 55,3 % av 

samtliga producerade disfluenser. Könsskillnader noterades. Flickorna hade 57 % ofyllda 

pauser och pojkarna 53,7 %. Resultatet var signifikant. 

Därefter var fyllda pauser mest frekvent förekommande med 21,4 %. Det var lika vanligt 

att de fyllda pauserna förekom initialt som medialt. Flickorna producerade 19,6 % fyllda 

pauser och pojkarna 22,8 %. Hos flickorna förekom de fyllda pauserna flest gånger i initial 

position, medan de hos pojkarna främst uppträdde i medial position. Inga av dessa skillnader 

var statistiskt signifikanta.  

Den tredje vanligaste disfluensen var segmentförlängningar som motsvarade 10,5 %. 

Dessa uppmärksammades i samtliga positioner, relativt jämnt fördelade. Flickorna var ännu 

en gång den mer disfluenta gruppen, 14,1 % i förhållande till pojkarnas 7,3 %. Resultatet var 

signifikant. Segmentförlängningarna förekom hos flickorna främst i medial position medan de 

hos pojkarna framförallt uppträdde i final position. Vid vidare analys av 

segmentförlängningarnas tre positioner kan signifikanta skillnader fastställas även i initial 

samt medial position.  

Ordrepetitioner stod för 6,3 % och var den fjärde vanligaste disfluensen. 

Repetitionerna motsvarade 8,4 % hos pojkarna respektive 4 % hos flickorna. Resultatet var 

signifikant. 

Trunkeringar var den femte vanligaste disfluensen hos båda könen och stod för 4,3 %. 

Pojkarna hade fler trunkeringar än flickorna, 5,1 % respektive 3,4 %. Resultatet var inte 

signifikant. 

Stavelse- samt ljudrepetitionerna var minst förekommande i studien, 1,4 % respektive 

0,8 % av det totala antalet förekommande disfluenser. Stavelserepetitionerna förekom endast i 

initial position. Resultatet motsvarade hos pojkarna 1,8 % och hos flickorna 1 %. 

Resultatet var inte signifikant. Ljudrepetitionerna förekom både initialt och medialt. 

Hos pojkarna förekom de enbart initialt, 0,9 % medan de hos flickorna förekom både i initial 

samt medial position, 0,4 % respektive 0,5 %. Ett signifikant resultat gick att påvisa i den 

mediala positionen. 
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5.2.1 Ofyllda pauser 

Det var 64 % av de ofyllda pauserna som förekom före sluten ordklass. Resterande 36 % 

förekom före öppen ordklass (se figur 2). Detta påvisar att det var påfallande vanligare att de 

ofyllda pauserna förekom före sluten ordklass.  

 
Figur 2. Andelen ofyllda pauser med förekomst före öppen respektive sluten ordklass. 

Resultatet redovisas i procent.  

 

Hos båda könen var det vanligast att de ofyllda pauserna uppträdde framför sluten ordklass 

snarare än framför öppen ordklass. Vid jämförande av grupperna förelåg detta mönster något 

oftare hos flickorna. Hos flickorna var det 67,4 % som förekom före sluten ordklass och 

resterande 32,6 % förekom före öppen ordklass. Hos pojkarna uppträdde 60,8 % före sluten 

ordklass samt 39,2 % före öppen ordklass.  Resultatet var inte statistiskt signifikant. 

 

5.2.2 Fyllda pauser 

Det var 58,3 % av de fyllda pauserna som förekom före sluten ordklass. Resterande 41,7 % 

förekom före öppen ordklass. Resultatet visade att det var vanligare att de fyllda pauserna 

förekom före sluten ordklass (se figur 3).  

 
Figur 3. Andelen fyllda pauser med förekomst före öppen respektive sluten ordklass. 

Resultatet redovisas i procent.  
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Hos båda könen var det vanligast att de fyllda pauserna förekom före sluten ordklass. Likt de 

ofyllda pauserna noterades detta vara något vanligare hos flickorna än hos pojkarna. 

Hos flickorna förekom 61,1 % före sluten ordklass och 38,9 % före öppen ordklass. 

Av pojkarnas fyllda pauser förekom 56,2 % före sluten ordklass och 43,8 % före öppen 

ordklass.  Resultatet var inte signifikant. 

 

 5.2.3 Segmentförlängningar 

Segmentförlängningarna förekom i samtliga positioner och var relativt jämnt fördelade 

initialt, medialt och finalt. Det var vanligare att segmentförlängningarna förekom på 

vokalfonem i förhållande till konsonantfonem, 55,4 % respektive 44,6 %. Nedan redovisas 

samtliga förlängningar med tillhörande fonem (se figur 4). Förlängningar förekom på 

frikativor, nasaler, tremulant, lateral och approximant. Segmentförlängningar förekom även 

på korta allofoner samt långa allofoner.   

 

Figur 4. Andelen segmentförlängningar med tillhörande fonem redovisade i antal. 

Könsskillnader noterades gällande produktionen av segmentförlängningar. 

Flickorna producerade fler segmentförlängningar i jämförelse med pojkarna. Resultatet var 

signifikant t(53)=2,38, p =.021, r =.31. Flickorna förlängde fler vokalfonem än 

konsonantfonem, 63 % respektive 37 %. Motsatsen observerades hos pojkarna vars 

segmentförlängningar oftare förekom på konsonantfonem i förhållande till vokalfonem, 

57,1 % respektive 42,9 %. 
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5.2.4 Ordrepetitioner 

Ordrepetitionerna ordnades utifrån 10 olika ordklasser (se figur 5). Mest frekvent var 

upprepningar av ordklassen pronomen med 24,1 %. Därefter förekom repetitioner av 

funktionsord, 16,5 %, verb, 13,9 %, artiklar, 12,7 % samt räkneord, 7,6 %. Ordrepetitioner av 

substantiv samt konjunktioner noterades vid lika många tillfällen och motsvarade 6,3 % 

vardera. Även ordrepetitioner av adverb samt prepositioner förekom i lika stor utsträckning 

och motsvarade i sin tur 5,1 % vardera. Adjektiv var den ordklass som repeterades minst antal 

gånger i studien och stod för 2,4 %.  

 

 
Figur 5. Andelen ordrepetitioner med tillhörande ordklass. Resultatet redovisas i procent. 

 

Vid analys av respektive kön noterades märkbara skillnader i antal ordrepetitioner. 

Pojkarna repeterade ord i större utsträckning i jämförelse med flickorna. Resultatet var 

signifikant t(53)=−2,02, p<.05, r =.27. Flickorna repeterade i synnerhet ordklassen pronomen 

motsvarande 34,9 %. Verb samt räkneord förekom i lika stor utsträckning, 13 % vardera. 

Adverb, substantiv, funktionsord samt artiklar var också lika vanligt förekommande, med 

8,7 % vardera. Minst antal gånger repeterades prepositioner och motsvarade 4,3 %. 

Hos pojkarna repeterades framförallt ordklasserna pronomen och funktionsord motsvarande 

19,6 % vardera. Verb samt artiklar var även de lika frekventa och motsvarade 14,3 % vardera. 

Därefter följde konjunktioner med 8,8 %. Prepositioner, substantiv samt räkneord var lika 

frekventa med 5,4 % per ordklass. Ordrepetitioner av adverb samt adjektiv var minst 

förekommande motsvarande 3,6 % vardera.  
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 5.2.5 Trunkeringar  

Av trunkeringarna förekom 88,7 % på öppen ordklass. Det var allra vanligast att 

trunkeringarna noterades på substantiv vilket motsvarade 49,1 % följt av verb som i sin tur 

stod för 35,8 %. Därefter påfanns trunkeringar på adverb samt adjektiv som båda innefattade 

1,9 % vardera. Den slutna ordklassen innefattade enbart pronomen vilket omfattade 11,3 % 

(se figur 6).  

 

 
Figur 6. Andelen trunkeringar med tillhörande ordklass. Resultatet redovisas i procent.  

 

Hos båda könen var det vanligast att trunkeringar förekom på öppen ordklass. Vid vidare 

analys av trunkeringarna med tillhörande ordklass kunde könsskillnader identifieras. 

Av flickornas trunkeringar förekom 94,7 % på öppen ordklass samt 5,3 % på sluten ordklass. 

Det var hos flickorna vanligast att trunkeringarna inträffade på verb, 47,3% följt av 

substantiv, 42,1 %. Trunkeringar på adjektiv samt pronomen förekom lika många gånger och 

motsvarade 5,3 % vardera. Av pojkarnas trunkeringar förekom 85,3 % på öppen ordklass samt 

14,7 % på sluten ordklass. Främst noterades pojkarnas trunkeringar på substantiv, 53 %. 

Verb samt pronomen omfattade 29,4 % respektive 14,7 %. Minst förekommande var 

trunkeringar på adverb motsvarande 2,9 %.  

 

5.2.6 Disfluensernas duration 

Vid vidare analys undersöktes och jämfördes samtliga 55 deltagares genomsnittliga 

durationslängd på disfluenstyperna ofyllda pauser, fyllda pauser samt segmentförlängningar. 

Skillnader observerades och resultatet visade att disfluenserna inte enbart skiljer sig vad gäller 

egenskaper utan även gällande frekvens och distribution. De ofyllda pausernas genomsnittliga 

durationslängd uppmättes vara 1870 millisekunder. De fyllda pauserna och 

segmentförlängningarna beräknades i snitt vara 630 respektive 660 millisekunder långa. 

Resultatet uppvisade att segmentförlängningarnas och de fyllda pausernas genomsnittliga 
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durationslängd inte avsevärt skiljde sig åt. Resultatet visade även att de ofyllda pausernas 

durationslängd klart var längst.  

 

5.2.7. Disfluenser utan ofyllda pauser  

Ofyllda pauser har som tidigare nämnts inte alltid inkluderats i studier rörande disfluenser på 

grund av att de är svåridentifierade samt svårdefinierbara. Till följd av detta presenteras även 

ett resultat i föreliggande studie när denna disfluens valt att exkluderas. Då de ofyllda 

pauserna respresenterade mer än hälften av det totala antalet disfluenser skiljer sig resultatet 

av mängden producerade disfluenser avsevärt om dessa exkluderas.  

Antal disfluenser per 100 talade ord hade till följd av detta bestått av ett genomsnitt på 

totalt 7 % disfluenser för samtliga 55 deltagare. Även fördelningen av disfluenser för 

respektive kön hade varit annorlunda, med ett genomsnitt på 7,3 % för flickorna samt 6,7 % 

för pojkarna. Resultatet innebär enbart en mindre differens mellan könen med 0,6 %. 

Resultatet var inte statistiskt signifikant.  

 

5.3 Korrelationer  

Korrelationsberäkningar utfördes för att undersöka eventuella samband mellan barnens 

producerade disfluenser och deras lexikala förmåga. Resultatet av korrelationsberäkningarna 

går att avläsa i tabell 5.  

Tabell 5. Observerad Pearsons korrelation (r) mellan variablerna PPVT, Ordracet och barnens totala 

mängd disfluenser. N=55 

 1. 2. 3. 4. 5. 

 

1. PPVT 

 

1 

    

 

2. Ordracet – antal 

rätt/min 

 

.50** 

 

 

1 

   

 

3. Disfluenser 

 

 

– .07 

 

– .16 

 

1 

  

 

4. Ordracet – totalt 

antal rätt 

 

 

– .11 

 

– .08 

 

– .26 

 

1 

 

 

5. Ordracet – antal 

rätt/sek 

 

 

– .09 

 

.03 

 

– .24 

 

.47** 

 

1 

*p <.05; **p <.01; 
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Det förefaller inte finnas något samband mellan barnens mängd disfluenser och deras lexikala 

förmåga innefattande storlek på det passiva ordförrådet samt ordmobilisering.  

Två övriga förhållandevis starka signifikanta korrelationer erhölls dock mellan andra 

variabler. En positiv signifikant korrelation noterades mellan PPVT och Ordracet - antal rätt 

per minut (r=.50. p≤.001). Detta tyder på att barnen som hade ett större impressivt ordförråd 

även hade lättare att korrekt mobilisera de målord som efterfrågades. Ytterligare en positiv 

signifikant korrelation observerades mellan Ordracet - totalt antal rätt och Ordracet - antal rätt 

per sekund (r=.47. p≤.001). Detta betyder att barnen som snabbare benämnde ord på Ordracet 

hade fler korrekt mobiliserade målord.  

 

6. Metoddiskussion 

6.1 Urval av deltagare 

Skälet till att 6-åringar valdes att inkluderas som målgrupp i föreliggande studie var att barn 

med typisk språkutveckling i sex års ålder vanligen är i slutskedet av sin fonologiska och 

grammatiska utveckling. Detta innebär att disfluenserna i denna ålder inte kan tillskrivas 

fonologiska eller grammatiska tillkortakommanden.  

Önskvärt hade varit att haft samma antal flickor som pojkar i studien. Detta var tanken från 

början men fem flickor kom att exkluderas eftersom de en kortare tid innan 

undersökningsmetoderna utfördes hunnit fylla sju år. Fördelningen med 25 flickor respektive 

30 pojkar är trots detta relativt jämn och statistiska resultat har därför kunnat beräknas.  

Innan urvalet av deltagare till studien gjordes fördes en dialog mellan försöksledarna 

gällande hänsyn till geografiskt område. Försöksledarna besökte barn i flera olika kommuner 

med skolor placerade i både tätort och på landsbygd. I efterhand hade urvalet av deltagare 

kunnat förstärkas via kontakt med statistiska centralbyrån för att få ett socioekonomiskt 

representativt urval.  

 

6.2 Testsituationen 

Det är av stor vikt att kommentera att barn i allmänhet reagerar olika på att delta 

i testsituationer. Det kan vara en ovan situation samt att den i detta fall ägde rum med två för 

barnen okända personer. För att minimera eventuellt obehag från testsituationen genomfördes 

PPVT som inte krävde någon verbal produktion från barnet först.  
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Vid utförande av Ordracet uttryckte flera barn innan påbörjad testning att övningen 

verkade rolig att genomföra. Majoriteten av barnen uppfattades motiverade då testet i 

instruktionerna likställdes med en tävling. Instruktionen gavs av försöksledaren med 

förhoppning om att barnen så snabbt de förmådde skulle benämna bilderna i testet. Det var 

emellertid några deltagare som distraherades av att testet gick på tid. Detta iakttogs bland 

annat genom att barnen under själva testets gång vid upprepade tillfällen försökte 

uppmärksamma sin tid. I dessa fall avleddes barnens uppmärksamhet genom att 

försöksledaren för en kort stund stannade tiden och samtidigt uttryckte att barnen inte 

behövde bry sig om klockan. Tidtagaruret placerades då även dolt för barnen.  

 

6.3 Faktorer som eventuellt kan ha påverkat studiens resultat  

Endast två pilotobservationer genomfördes innan insamlingen av data påbörjades. Det går 

därför inte med säkerhet att fastställa att händelsebilden var det optimala tillvägagångssättet 

för att elicitera spontantal hos barnen. Anledningen till att händelsebilden slutgiltigt kom att 

användas istället för de två frågorna var att bilden under pilotobservationerna lockade fram 

mest tal hos de båda barnen i förhållande till frågorna. Valet av händelsebild kan även 

problematiseras. Den utvalda bilden är från början utformad för en vuxen målgrupp varför 

den eventuellt inte är optimal för just barn.  Då händelsebilden föreställande en restaurang 

fanns lättillgänglig för försöksledarna under pilotobservationerna var det endast den 

händelsebilden som kom att undersöka eliciterandet av spontantal. Sammantaget fångade 

bilden och dess händelser barnens intresse och frambringade eftersträvat spontantal. 

Bilden fick därav utgöra en del av föreliggande studies undersökningsmetoder.  

Då deltagarnas tal enbart analyserades utifrån händelsebilden togs dock ingen hänsyn till 

uppgiftsrelaterade variationer hos barnen. Mängden disfluenser kunde eventuellt varit 

annorlunda om en annan, alternativt ytterligare en insamlingsmetod inkluderats i studien.  

Ett exklusionskriterie för deltagande i studien var att barnen inte skulle ha någon 

påfallande avvikande utveckling. Huruvida barnen skulle delta i studien avgjordes först och 

främst av lärarna som var de som lämnade ut informationsbrev till de elever de ansåg uppfylla 

studiens inklusionskriterier. Slutligen var det barnens vårdnadshavare som fattade beslut om 

barnen skulle delta. Det finns dock en risk att eventuell språklig problematik hos deltagarna 

inte tagits i beaktande av lärarna alternativt av vårdnadshavarna då exempelvis tidigare 

kontakt med logoped inte var ett exklusionskriterium för deltagande. I detta fall hade en 
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språklig screening på barnen innan påbörjad testning eventuellt kunnat eliminera sådana 

risker.  

Att flera tester genomfördes vid testtillfället kan ha påverkat deltagarnas prestation och 

koncentration. De två inledande testen tog mycket energi av barnen vilket i sin tur märktes 

under det fria berättandet till händelsebilden. Vid ett flertal tillfällen fick försöksledarna ställa 

frågor till barnen då de stundtals hade svårt att koncentrera sig på bilden och tilldelad uppgift. 

Samtliga deltagare medverkade dock väl. En bidragande faktor kan ha varit att testsituationen 

i sig, för många av deltagarna föreföll rolig att genomföra.  

För att uppnå identiska testförhållanden för samtliga deltagare samt för att bedömningen 

skulle bli så samstämmig som möjligt genomfördes all insamling av data och analys 

tillsammans av försöksledarna. Vid analys beräknades endast disfluenserna om båda 

försöksledarna var överens.  

Innan föreliggande studie påbörjades hade försöksledarna relativt lite erfarenhet kring 

ämnesområdet disfluenser. Det finns som tidigare nämnts även mycket skilda uppfattningar 

gällande vilka fenomen som faktiskt bör räknas till disfluensernas taxonomi. De skilda 

uppfattningarna berör även hur disfluenserna ska analyseras. Få av de tidigare genomförda 

studierna kring ämnet har inte heller på ett tydligt sätt helt redogjort för tillvägagångssätt eller 

resultatanalys. Med anledning av detta går det inte att utesluta att resultatet av samtliga 

producerade disfluenser hos barnen i föreliggande studie kunde varit ett annat om valet kring 

inkluderade och exkluderade disfluenser fattats annorlunda.  

 

7. Resultatdiskussion 

7.1 Hur ser förekomsten av disfluenser ut hos svenska 6-åringar? 

I genomsnitt producerade barnen i studien 15,6 % disfluenser, vilket motsvarar 15,6 antal 

disfluenser per 100 talade ord. Det är dock viktigt att ha i åtanke att individuella variationer 

gällande normalt icke-flyt förekom hos deltagarna. Resultatet 15,6% disfluenser skiljer sig 

från Guitar (2013, s. 117) då han menar att engelsktalande barn i förskoleåldern i genomsnitt 

producerar cirka sju disfluenser per 100 talade ord. Det framgår dock inte tydligt hur 

Guitar (2013) definierar disfluenser eller vilka disfluenser som överhuvudtaget inkluderades i 

hans studie. Något som kan medföra att en jämförelse mellan hans resultat och föreliggande 

studies eventuellt inte är fullt genomförbar. Det kan exempelvis vara så att föreliggande studie 
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inkluderat fler alternativt andra disfluenstyper än vad Guitar (2013) gjort, vilket eventuellt kan 

bidra till den stora differensen vad gäller mängden producerade disfluenser studierna emellan. 

Vid exkludering av föreliggande studies ofyllda pauser är det totala antalet disfluenser dock 

betydligt mer överensstämmande med Guitar (2013), då båda resultaten innefattar ett 

genomsnitt på totalt 7 % disfluenser. Föreliggande studies resultat skiljer sig även från 

Eklund (2004) som undersökte förekomsten av disfluenser hos svenska vuxna. Han fann att 

vuxnas tal uppskattningsvis består av cirka 6 % disfluenser. Eklunds studie (2004), hänvisar 

och baserar sin studie på Shribergs taxonomi (1994) då den inom ämnesområdet disfluenser 

anses vara vanligast. Då samma disfluenser inkluderades i föreliggande studie är ett 

genomsnittligt värde på 15,6 % disfluenser per 100 talade ord ett intresseväckande resultat. 

Sammanfattningsvis innebär detta att föreliggande resultat innefattar en avsevärt större mängd 

disfluenser än tidigare noterade resultat. Detta i jämförelse med både engelsktalande 

förskolebarn samt vuxna med svenska som modersmål.  

Då en frekvens på 10 % disfluenser eller mer av det totala yttrandet brukar betraktas som 

ett tecken på stamning skulle detta innebära att samtliga barn i studien på gruppnivå uppvisar 

tecken på patologiskt icke-flyt (Conture, 1990). Försöksledarna kunde dock inte under något 

testtillfälle se tendens till stamning hos någon av deltagarna i studien. Det är därför viktigt att 

poängtera och problematisera att föreliggande studies inkluderade disfluenstyper och 

patologiskt icke-flyt inte till fullo innefattar samma typer av disfluenser. Det är även mycket 

svårt avgöra vem som har tolkningsföreträdelse när det kommer till att skilja på vad som är 

stamning respektive disfluenser.  

 Angeläget kan även vara att problematisera urvalet av analyserade disfluenser, förslagsvis 

de ofyllda pauserna. Dessa har tidigare beskrivits som komplicerade gällande definition och 

identifikation. Ett flertal studier har därför valt att exkludera dem (Martin, 1970). 

Huruvida Guitar (2013) räknat med de ofyllda pauserna vid analys eller inte redogörs dock 

inte med klarhet. I föreliggande studie inkluderades de ofyllda pauserna. Detta då de i särklass 

var den mest förekommande disfluensen i Eklunds studie (2004). Även i föreliggande studie 

var de vanligast och utgjorde 55,3 % av det totala antalet disfluenser hos samtliga deltagare. 

Om de ofyllda pauserna exkluderats hade resultatet som tidigare nämnts blivit betydligt 

annorlunda. Resultatet på nuvarande 15,6 % disfluenser hade då istället varit 7 %, och 

väsentligen överensstämt med tidigare genomförda studier angående förekomst av disfluenser 

hos både engelsktalande förskolebarn och svenska vuxna. Utan de ofyllda pauserna hade 

också uppmätta könsskillnader sett annorlunda ut. Resultatet visar att det knappt föreligger 

några skillnader vad gäller mängden disfluenser. Ett resultat som bättre stämmer överens med 
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Bell et al. (2000) som inte fann några könsskillnader när de undersökte disfluenser hos 

svenska vuxna. Sammantaget skulle detta innebära att de ofyllda pauserna i föreliggande 

studie är en viktig faktor som både förklarar den höga förekomsten av disfluenser totalt och 

uppmätta könsskillnader.  

Som tidigare nämnts kan disfluensernas uppkomst och förekomst variera under olika 

betingelser. Disfluenser kan öka i antal om talaren i fråga känner sig pressad eller befinner sig 

i en ovan situation (Byrd et al., 2012). Det har även påvisats att disfluenserna kan öka vid 

samtal med en för talaren obekant person (Schober & Carstensen, 2001). Testtillfället innebar 

för många av barnen en speciell situation som bland annat innefattade en dialog med 

främmande samtalspartners. Under det fria berättandet kring händelsebilden var 

huvudsakligen fokus på barnens talproduktion varför uppgiften inte kan likställas med en 

typisk dialog där flera samtalspartners samsas om talutrymmet. Barnen i studien kan ha 

uppfattat situationen och påverkats av den på olika sätt vilket således kan ha haft inverkan på 

det slutgiltiga resultatet av producerade disfluenser. Även skillnader i förekomst av 

disfluenser kan variera från individ till individ beroende på tilldelad uppgift (Oviatt, 1995). 

Då insamlingen av disfluenser genomfördes enbart via en metod bör även hänsyn tas till 

uppgiftsrelaterade variationer hos barnen. Denna aspekt kan också ha påverkat föreliggande 

studies resultat med tillhörande disfluenser. 

Juste et al. (2012) fastställde att disfluenser hos barn generellt förekommer i samband med 

öppna ordklasser såsom substantiv, verb samt adjektiv. Blankenship och Kay (1964) menar 

även de att de fyllda pauserna snarare inträffar i samband med lexikala ord än vid 

funktionsord. Ett annat resultat visade Silverman (1974) som menar att förskolebarns 

disfluenser i synnerhet förekommer i anslutning till sluten ordklass, främst vid pronomen samt 

konjunktioner. I föreliggande studie skiljde sig distributionen av sluten respektive öppen 

ordklass beroende på typ av disfluens. Det kunde bland annat konstateras att störst andel 

ofyllda och fyllda pauser uppträdde före sluten ordklass. Ett resultat som inte fullt tycks 

överensstämma med varken Juste et al. (2012) eller Blankenship och Kay (1964). 

Möjliga orsaker till att disfluenserna uppstod före sluten ordklass skulle kunna vara att 

funktionsorden ofta uppstår initialt i ett yttrande och därför är mer sårbara för avbrott i talets 

flyt. Detta är i överensstämmelse med Colburns (1985) resultat, att disfluenser uppstår i 

början av ett yttrande. Ytterligare en anledning kan vara att flera av de svenska 

funktionsorden etableras senare under språkutvecklingen då barnen börjar yttra mer komplexa 

meningar. Det är inte ovanligt att komplexa meningar innefattar flera olika funktionsord. 

När en mening är komplex och lång krävs en mer noggrann planering av talaren för att 
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förmedla innehåll till lyssnaren. Detta skulle kunna leda till fler disfluenser i samband med 

funktionsorden.  Likt Juste et al. (2012) påfanns likartade resultat i föreliggande studie 

avseende disfluensen trunkeringar då merparten av dem identifierades på öppen ordklass, 

företrädesvis på substantiv samt verb. Anledningen till detta skulle kunna vara att de lexikala 

orden vanligen är mer komplexa vad gäller fonologi, morfologi och syntax. Öppna ordklasser 

ställer därmed högre krav på talaren gällande planering av innehåll. Detta är något som kan 

förklara varför exempelvis trunkeringar i föreliggande studie till största del förekom på öppen 

ordklass. 

Schachter et al. (1991) menar att de fyllda pauserna framförallt förekommer initialt 

i yttranden, eftersom inget uttalande ännu gjorts och fler alternativ för talaren finns att tillgå. 

I föreliggande studie förekom de fyllda pauserna lika frekvent initialt som medialt. Ett resultat 

som tyder på att fyllda pauser likväl kan uppstå trots att talaren påbörjat ett yttrande. 

Schachter et als. (1991) slutsats stämmer av den anledningen i detta fall inte helt.  

Vid kartläggning av samtliga deltagares genomsnittliga durationslängd på de tre 

disfluenserna ofyllda pauser, fyllda pauser samt segmentförlängningar identifierades 

skillnader vad gäller varaktighet. I föreliggande studie förekommer det både olikheter och 

likheter vid jämförelse med Eklunds (2004) tidigare konstateranden beträffande vuxnas 

genomsnittliga durationslängd på dessa disfluenser. Skillnaderna berör varaktigheten på 

disfluenserna ofyllda pauser och segmentförlängningar. Störst skillnad mellan de vuxna och 

barnen noterades vid granskning av de ofyllda pauserna. Varaktigheten av de ofyllda pauserna 

befanns då i genomsnitt vara drygt en sekund längre hos barnen. Den vuxna populationens 

ofyllda pauser uppskattas i genomsnitt vara 840 millisekunder (Eklund, 2004, s. 231-244).  

De ofyllda pausernas genomsnittliga durationslängd beräknades i föreliggande studie vara 

1870 millisekunder. En möjlig anledning till skillnaderna beträffande disfluensernas 

genomsnittliga durationslängd mellan barn och vuxna skulle kunna vara uppgiftsrelaterad. 

Då insamling av data skett på olika sätt mellan de vuxna och barnen kan det vara så att det 

påverkat resultatet av durationslängden. Då barnen i föreliggande studie fick prata kring en 

händelsebild förekom berättartekniker i olika grad. Att medvetet exempelvis förlänga en 

ofylld paus kan möjligen bidra till att skapa spänning i berättandet, ett beteende som 

uppmärksammades hos några utav barnen. Detta skulle kunna vara en bidragande faktor till 

att varaktigheten av de ofyllda pauserna hos barnen var betydligt längre än hos de vuxna. 

Segmentförlängningarnas medelvärde uppmättes i Eklunds studie (2004) till 360 

millisekunder. Segmentförlängningarnas medelvärde mättes i föreliggande studie till 660 

millisekunder. Detta resultat innebär att barnens segmentförlängningar i genomsnitt är 300 
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millisekunder längre i jämförelse med de vuxnas. Den enda likhet som noterades vid 

jämförelse av vuxnas och barns genomsnittliga durationslängd innefattade de fyllda pauserna. 

Vuxnas fyllda pauser har uppmätts vara 500±250 millisekunder (Eklund, 2004, s. 238). 

Resultatet stämmer väl överens med föreliggande studie då den genomsnittliga 

durationslängden för barnen beräknades vara 630 millisekunder.  

Inom klinisk logopedi har ofta segmentförlängningar en betydande roll vid kartläggning av 

stamning (Zebrowski, 1994). Vid bedömning bör hänsyn bland annat tas till antal 

förlängningar och deras durationslängd. I föreliggande studie var segmentförlängningar den 

tredje vanligaste producerade disfluensen, motsvarande 10,5 % av det totala antalet 

producerade disfluenser. Detta tyder på att segmentförlängningar även förekommer hos barn 

som uppvisar normalt icke-flyt. I föreliggande studie noterades könsskillnader i produktionen 

av segmentförlängningar. Noterbart var att flickorna framförallt förlängde vokalfonem och 

pojkarna främst förlängde konsonantfonem. De fonem som förlängdes mest frekvent för 

samtliga deltagare var nasalen [n], frikativan [s], korta allofonen [ɔ] samt långa allofonerna 

[ɑ:] och [o:]. Detta resultat samstämmer till viss del med Eklund (2001) vars resultat även 

påvisade att segmentförlängningar främst förekom på nasalerna [ŋ] och [m], frikativan [s], 

och de långa allofonerna [o:] och [u:]. En påfallande skillnad var att i föreliggande studie 

förekom segmentförlängningar vid upprepade tillfällen på korta allofoner. Vokalfonem som 

inte alls påträffades i Eklunds studie (2001) vid undersökning av förekomsten av 

segmentförlängningar hos svenska vuxna. 

 

7.2 Skiljer sig produktionen av disfluenser mellan könen hos 6-åriga 

barn? I så fall på vilket sätt? 

Förekomsten av könsskillnader vid produktion av disfluenser har visat sig variera i olika 

studier. Det finns resultat som både fastställer samt avfärdar könsskillnader. Bortfield et al. 

(2001) påvisar att disfluenser generellt är vanligare hos män än hos kvinnor. Detta gäller i 

synnerhet disfluensen fyllda pauser. Föreliggande studie har inte belägg för denna hypotes då 

flickorna i studien generellt producerar något mer disfluenser än pojkarna. Gällande de fyllda 

pauserna är dock pojkarna mer frekventa i produktionen men inget signifikant resultat har 

kunnat fastställas. I Kools och Berrymans (1971) studie påträffades inga könskillnader hos 

sjuåriga barn. Det fanns dock en benägenhet hos pojkarna att framställa fler revideringar i 

förhållande till flickorna. Detta är dock något som inte går att diskutera ytterligare då 

disfluensen revideringar inte inkluderats i föreliggande studie.  
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En eventuell anledning till att flickorna i föreliggande studie var den något mer disfluenta 

gruppen skulle kunna vara att pojkarna i studien av försöksledarna upplevdes vara något mer 

pratglada och oförsiktiga i jämförelse med flickorna. Ett resultat som bidrog till att pojkarna i 

genomsnitt uttryckte mer spontantal och fler ord. Flickorna i sin tur uppfattades generellt mer 

försiktiga och var mer angelägna om att berätta utförligt och detaljerat kring bilden. 

Detta visade sig bland annat genom att de var i behov av längre betänketid samt i större 

utsträckning i vissa fall förlängde ljud i ord. Att ha höga förväntningar på sig själv kan i 

sammanhang som dessa eventuellt leda till en ökad mängd disfluenser i talet. Detta skulle 

kunna vara en bidragande orsak till att flickorna i studien producerade fler disfluenser. 

Då disfluensernas utsträckning i barntal inte studerats i så stor omfattning överlag har det varit 

mycket problematiskt att finna jämförbar data för vidare diskussion. 

 

7.3 Finns det någon korrelation mellan barnens mängd av disfluenser 

och deras lexikala förmåga innefattande ordförråd samt ordmobilisering? 

Det förefaller i föreliggande studie inte finnas någon korrelation mellan barnens producerade 

disfluenser och deras lexikala förmåga. Sammanfattningsvis innebär detta att storleken på det 

impressiva ordförrådet samt förmågan att snabbt och korrekt mobilisera ord inte tycks vara 

avgörande faktorer för mängden producerade disfluenser. Resultatet skiljer sig från 

Westby (1974) som påvisade ett möjligt samband mellan barns antal producerade disfluenser 

och deras ordförråd. Då föreliggande studie enbart undersökt den lexikala förmågan går det 

dock inte att utesluta att andra språkliga domäner kan ligga till grund för en ökad mängd 

producerade disfluenser. Värt att diskutera är att den lexikala förmågan kan kartläggas på 

flera sätt via olika metoder. Föreliggande studies undersökningsmetod innefattade bland annat 

bedömning av den impressiva förmågan med hjälp av testet PPVT vilket översatts från 

engelska till svenska. Att översätta ett test kan vara problematiskt, detta då ordens 

användningsfrekvens skiljer sig mellan olika kulturer och länder. Översättningen kan även 

påverka testets svårighetsgrad genom att taknivån på testet blir för hög alternativt för låg, 

något som kan ha påverkat slutresultatet på PPVT. Undersökningsmetoden omfattade även 

konfrontationsbenämning, testat med Ordracet. Att ha inkluderat ännu ett benämningstest, 

utan tidtagning kan ha gett ytterligare en möjlighet att kartlägga barnens expressiva förmåga. 

Resultatet kan av den anledningen eventuellt blivit annorlunda då en till variabel funnits 

tillgänglig för jämförelse med barnens disfluenser. Westby (1974) menar även att en 

bristfällig grammatisk förmåga kan vara en bidragande orsak till uppkomsten och mängden 
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producerade disfluenser. Då föreliggande studie enbart undersökt barnens lexikala förmåga 

hade en vidare analys av barnens grammatik lett till att resultaten varit mer jämförbara. 

Även möjligheten att undersöka eventuella samband mellan mängden disfluenser och den 

grammatiska förmågan hade då varit genomförbar.  

Generellt uppvisade flickorna i studien en högre medelråpoäng på både PPVT och 

Ordracet i förhållande till pojkarna. Detta tyder på att den lexikala förmågan skiljer sig något 

mellan flickor och pojkar. Liknande resultat fastställde Bornstein et al. (2004) då 6-åriga 

flickor i allmänhet var bättre på språkliga förmågor och därmed menade att utvecklingen ter 

sig olika för respektive kön.  

 

8. Slutsatser 

De 6-åriga barnen producerade i genomsnitt 15,6 % disfluenser per 100 talade ord. 

Förekomsten av disfluenser visade sig dock variera mycket från individ till individ. Den i 

särklass vanligaste disfluensen var ofyllda pauser. Vid undersökning av disfluenser för 

respektive kön framgick det att flickorna producerade 2,4 % fler disfluenser i jämförelse med 

pojkarna. Det finns troligen inte något samband mellan mängden producerade disfluenser och 

barnens lexikala förmåga innefattande storlek på det passiva ordförrådet samt 

ordmobilisering.  

 

9. Framtida studier och kliniska implikationer 

Föreliggande studie ger en ökad inblick i och kunskap om svenska 6-åringars produktion av 

disfluenser vad gäller förekomst och distribution. Resultaten påvisar också att det förekommer 

stora individuella variationer beträffande mängden disfluenser hos barn, något som kan vara 

av vikt att ha i åtanke inom klinisk logopedi.   

Det vore önskvärt med mer forskning inom området för att ytterligare kartlägga 

förekomsten av disfluenser i barns tal. Intressant vore att undersöka ett ännu större antal barn 

och jämföra olika åldersgrupper med varandra. Att undersöka eventuella samband mellan 

disfluenser och andra språkliga domäner utöver lexikal förmåga skulle också vara intressant.  

 

 



 

33 
 

10. Referenser 

Adell, J., Bonafonte, A., & Escudero, D. (2006). Disfluent Speech Analysis and Synthesis: 

a preliminary approach. Speech Prosody, 2–5.  

Arnqvist, A. (1993).                      . Lund: Studentlitteratur. 

Bell, L., Eklund, R., & Gustafson, J. (2000). A Comparison of Disfluency Distribution in a 

Unimodal and a Multimodal Human–Machine Interface. Proceedings of the International 

Conference on Spoken Language Processing (ICSLP), 3, 626–629. 

Berglund, E., Eriksson, M., Westerlund, M. (2005). Communicative skills in relation to 

gender, birth order, childcare and socioeconomic status in 18-month-old children. 

Scandinavian Journal of Psychology, 46(6), 485–491. 

Blankenship, J., & Kay, C. (1964). Hesitation phenomena in English Speech: A Study in 

Distribution. Word, 20(3), 360–372. 

Bloodstein, O., & Bernstein Ratner, N. (Eds.). (2008). A Handbook on Stuttering (6
th 

edition). 

Thomson-Delmar.  

Bornstein, M. H., Hahn, C.-S., & Haynes, O. M. (2004). Specific and general language 

performance across early childhood: Stability and gender considerations. First Language, 

24(3), 267–304. 

Bortfield, H., Leon, S. D., Bloom, J. E., Schober, M. F., & Brennan, S. E. (Eds.). (2001). 

Disfluency Rates in Conversation: Effects of Age, Relationship, Topic, Role, and Gender. 

Language and Speech, 44(2), 123–147. 

Brennan, S. E., & Schober, M. F. (2001). How Listeners Compensate for Disfluencies in 

Spontaneous Speech. Journal of Memory and Language, 44(2), 274–296. 

Brennan, S. E., & Williams, M. (1995). The Feeling of Another's Knowing: Prosody and 

Filled Pauses as Cues to Listeners about the Metacognitive States of Speakers. Journal of 

Memory and Language, 34(3), 383.  

Byrd, C. T., Logan, K. J., & Gillam, R. B. (2012). Speech disfluency in school-age children's 

conversational and narrative discourse. Language, Speech, and Hearing Services in 

Schools, 43(2), 153–163. 

Clark, E. V. (Ed.). (2009). First language acquisition. (2nd Ed.). Cambridge: Cambridge 

University Press.  

Colburn, N. (1985). Clustering of disfluency in nonstuttering children’s early utterances. 

Journal of Fluency Disorders, 10(1), 51–58. 



 

34 
 

Conture, E. G. (1990). Childhood stuttering: What is it and who does it? (ASHA Reports.) 

American Speech-Language-Hearing Association, 18(1), 2–14.  

Cook, M. (1971). The Incidence of Filled Pauses in Relation to Part of Speech. Language and 

Speech, 14(2), 135–139. 

Cronin, V. S. (2002). The syntagmatic-paradigmatic shift and reading development. Journal  

of child development, 29, 189–204. 

Dunn, L.M., & Dunn, L.M. (1997). Peabody Picture Vocabulary Test (3rd Ed.). Circle Pines, 

Minnesota: American Guidance Service. 

Edvik, A., & Grohp, V. (2001). Peabody Picture Vocabulary Test - svensk normering av 

passivt ordförråd hos förskolebarn samt elever i årskurs 3 och 6. 

(Examensarbete, Huddinge Universitetssjukhus för logopedi och foniatri). 

Eklund, H (1996). Ordracet. Hargdata AB. 

Eklund, R. (2001). Prolongations: A dark horse in the disfluency stable. Disfluency in 

Spontaneous Speech, 5–8. 

Eklund, R. (2004). Disfluency in Swedish human-human and human-machine travel booking 

dialogues. (Doctoral dissertation, Linköping, Sweden, Department of Computer and 

Information Science).  

Eriksson, A. (2005) Faktakällor för språksystemet. Hämtad från 

http://www.ling.gu.se/~anders/kurser/PL/Psykoling3.pdf (27-2 -2014). 

Gordon, P. A., & Luper, H. L. (1989). Speech disfluencies in nonstutterers:Syntactic 

complexity and production task effects. Journal of Fluency Disorders, 14(6), 429–445.  

Gregory, H., & Hill, D. (1999). Differential Evaluation-Differential Therapy for Stuttering 

Children Stuttering and Related Disorders of Fluency. In F. R. Curlee (Ed.), Stuttering and 

related disorders of fluency (2
nd

 Eds.). New York: Thieme.  

Guitar, B. (Ed.). (2013). Stuttering: An integrated approach to its nature and treatment 

(4
th

 Ed.). Lippincott, William & Wilkins. 

Hansson, K., & Nettelbladt, U. (2007). Bedömning av språklig förmåga hos barn. I U. 

Nettelbladt & E-K. Salameh (Red.), Språkutveckling och språkstörning hos barn (s. 255–

287). Lund: Studentlitteratur. 

Hartsuiker, R. J., & Notebaert, L. (2010). Lexical Access Problems Lead to Disfluencies in 

Speech. Experimental Psychology (formerly Zeitschrift Für Experimentelle Psychologie), 

57(3), 169–177.  

Hegde, M.N. (1978). Fluency and Fluency Disorders: Their Definition, Measurement, and 

Modification. Journal of Fluency Disorders, 3, 51–71.  

http://www.ling.gu.se/~anders/kurser/PL/Psykoling3.pdf


 

35 
 

Johnson, W. (1961). Measurements of oral reading and speaking rate and disfluency of adult 

male and female stutterers and nonstutterers. Journal of Speech and Hearing Disorders, 7, 

1–20.  

Juste, F. S., Sassi, F. C., & de Andrade. C. R. (2012). Exchange of disfluency with age from 

function to content words in Brazilian Portuguese speakers who do and do not stutter. 

Clinical Linguistics & Phonetics, 26, 11–12.  

Kools, J. A., & Berryman, J. D. (1971). Differences in disfluency behavior between male and 

female nonstuttering children. Journal of Speech and Hearing Research, 14(1), 125–30.  

Lindström, E., & Werner, C. (2006). A-ning - Neurolingvistisk Afasiundersökning, 

Standardisering (2. Uppl.). Stockholm: Ersta.  

MacLay, H., & Osgood, C. E. (1959). Hesitation phenomena in spontaneous English speech. 

Word, 15, 19–44.  

Magnusson, E., Nauclér, K., & Reuterskiöld, C. (2008). Språkstörning i skolåldern. I L. 

Hartelius, U. Nettelbladt & B. Hammarberg (Red.), Logopedi. (s. 157–163). Lund: 

Studentlitteratur.  

Manning, W. H. (Ed.). (2009). Clinical decision making in fluency disorders. San Diego: 

Singular Thomson Learning. 

Martin, J. G. (1970). On Judging Pauses in Spontaneous Speech. Journal of Verbal Learning 

and Verbal Behavior, 9(1), 75–78.  

Messer, D., & Dockrell, J. (2013). Children with word finding difficulties: Continuities and 

profiles of abilities. First Language. 33(5), 433–448. 

Newman, R.S., & German, D.J., (2002). Effects of lexical factors on lexical access among 

typical  language-learning children and children with word-finding difficulties. Language 

and Speech, 45(3) 285–317. 

Norrby, C. (2004). Samtalsanalys: Så gör vi när vi pratar med varandra. (2. Uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

Oviatt, S. (1995). Predicting spoken disfluencies during human-computer interaction. 

Computer Speech and Language, 9(1), 19. 

Ramberg, C., & Samuelsson, C. (2008). Stamning och skenande tal hos vuxna och ungdomar. 

I L. Hartelius, U. Nettelbladt & B. Hammarberg (Red.), Logopedi. (s. 445–457). Lund: 

Studentlitteratur. 

Rochester, S. R. (1973). The significance of pauses in spontaneous speech. Journal of 

Psycholinguistic Research, 2(1), 51–81.  



 

36 
 

Schachter, S., Christenfeld, N., Ravina, B., & Bilous, F. (1991). Speech disfluency and the 

structure of knowledge. Journal of Personality and Social Psychology, 60(3), 362–367.  

Schegloff, E. A. (1992). Repair After Next Turn: The Last Structurally Provided Defense of 

Intersubjectivity in Conversation. American Journal of Sociology, 95(5), 1295–1345.  

Schmitter-Edgecombe, M., Vesneski, M., & Jones, D. W. R. (2000). Aging and wordfinding: 

A comparison of spontaneous and constrained naming tests. Archives of clinical 

neuropsychology, 15(6), 479–493.  

Schober M. F., & Carstensen, R. (2001). Do age and long-term relationship matter in 

conversations about unfamiliar things? Manuscript under revision. 

Shriberg, E. (1994). Preliminaries to a Theory of Speech Disfluencies. PhD thesis, University 

of California, Berkeley. 

Shriberg, E. (2001). To ‘errrr’ is human: ecology and acoustics of speech disfluencies. 

Journal of the International Phonetic Association, 31(1), 153–169.  

Silverman, E.M. (1974). Word Position and Grammatical Function in Relation 

to Preschoolers’ Speech Disfluency. Perceptual and Motor Skills, 39(1), 267–272. 

Shillcock, R., Kirby, S., McDonald, S., & Brew, C. (2001). Filled pauses and their status in 

the mental lexicon. Disfluency in Spontaneous Speech, 53–56.  

Streeck, J. (1996). A little Ilokano grammar as it appears in interaction. Journal of 

Pragmatics, 26(2), 189–213. 

Strömqvist, S. (2003). Barns tidiga språkutveckling. I L. Bjar & C. Liberg (Red.), 

Barn utvecklar sitt språk (s. 57–78). Lund: Studentlitteratur. 

Swerts, M., & Krahmer, E. (2005). Audiovisual Prosody and Feeling of Knowing. Journal of 

Memory and Language, 53(1), 81–94.  

Westby, C.E. (1974). Language performance of stuttering and nonstuttering children. 

Journal of Communications Disorders, 12(2), 133–145. 

Wingate, M. E. (1987). Fluency and disfluency; Illusion and identification. Journal of 

Fluency Disorders, 12(2), 79–101. 

Zackheim, C. T., & Conture, E. G. (2003). Childhood stuttering and speech disfluences in 

relation to children’s mean length of utterance: a preliminary study. Journal of Fluency 

Disorders, 28(2), 115–142. 

Zebrowski, P.M. (1994). Duration of sound prolongation and sound/syllable repetition in 

children who stutter: preliminary observations. Journal of Speech and Hearing Research, 

37(2), 254–263.  



 

 
 

Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev till vårdnadshavare 

Information till föräldrar 

 
Förekomsten av disfluenser hos 6-åriga barn med typisk utveckling  

 
Till denna studie söker vi 6-åriga barn med typisk utveckling och med svenska som modersmål. 

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

under våren 2014 skriver vår magisteruppsats. Handledare för uppsatsen är Robert Eklund, docent 

och universitetslektor på Linköpings universitet. 
 
Tvekfenomen (disfluenser) i talets flyt är naturligt förekommande och någonting alla använder sig 

av. Disfluenser kan bland annat innebära pauser, upprepningar, småord öh eller hela meningar vad 

heter det igen nu då. Uttrycken är ofta nödvändiga och kan underlätta förståelsen i samtal. 
 
Syftet med vår studie är att förstå mer om hur barn producerar och använder sitt tal avseende 

tvekfenomen. Gränsdragningen mellan det “onormala” och det ”typiska” i talet är något som 

hittills inte studerats i så stor utsträckning framförallt inte när det kommer till barntal. För att ha 

möjlighet att upptäcka exempelvis stamning kan det vara en stor fördel att kunna tala om 

skillnaden mellan vad som i talet är normalt icke-flytande och vad som är onormalt icke-flytande. 

 
Vi kommer att besöka ditt barns förskola och skulle vilja träffa ditt barn vid ett tillfälle á 30 

minuter. Informera gärna ditt barn om att vi kommer till skolan och gärna vill träffa honom/henne. 

Inledningsvis kommer barnet att få peka på och benämna bilder. Ditt barn kommer sedan antingen 

få svara muntligt på två frågor. Dessa frågor skulle exempelvis kunna vara berätta vägen till din 

skola och berätta om något du tycker är roligt. Alternativt berätta vad som händer på en bild. 

Barnets tal spelas in via ljudupptagning och kommer senare analyseras och redovisas i vår 

uppsats. 
 
Endast personer som är direkt engagerade i studien kommer att ha tillgång till materialet. 

Observera att vi är mycket noggranna med anonymiteten, alla uppgifter om ditt barn avidentifieras 

och bevaras i säkert förvar. 
Resultatet redovisas i form av en uppsats och vid ett seminarium på Logopedprogrammet våren 

2014. Den kommer även publiceras elektroniskt. 
Vid intresse lämna samtyckesblanketten så snart du kan till förskoleläraren så kontaktar vi 

förskolan inom kort. Medverkan i studien är frivillig och kan närsomhelst utan motivering 

avbrytas. 
 
I förlängningen kommer denna kunskap förhoppningsvis kunna öka vår förståelse för hur barn på 

ett “typiskt” sätt använder sitt tal. Vilket i sin tur kan ge ökad vetskap gällande vad som är 

normalt och onormalt i barntal. 

 

Vi svarar gärna på frågor om studien! 
Med vänliga hälsningar, Clara och Frida. 
 
Clara Hedenqvist    Frida Persson 

Email: xxxxx     Email: xxxxx 

Tel: xxxxx     Tel: xxxxx  



 

 
 

Bilaga 2. Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett till studien: 

 

Förekomsten av disfluenser hos 6-åriga barn med typisk utveckling. 
 

Genom att skriva under denna blankett intygar jag att: 

 

Jag tillåter att mitt barn deltar i studien om naturliga tvekfenomen. Jag vet att 

deltagandet närsomhelst kan avbrytas utan motivering. Resultaten kommer vara 

anonyma och jag vet att inga obehöriga kan ta del av resultaten. 

 

Namnteckning_______________________________________________________________ 

Namnförtydligande___________________________________________________________ 

Telefon Hem/Mobil___________________________________________________________ 

Ort och datum_______________________________________________________________ 

Barnets namn________________________________________________________________ 

Barnets personnummer (ÅÅMMDD)_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3. Muntliga instruktioner som gavs till deltagarna inför varje 

undersökningsmetod 

PPVT 

Nu kommer jag att visa dig några bilder för att jag vill veta hur många ord du kan. Du kan 

säkert jättemånga ord! 

Titta på alla bilderna på den här sidan (visar bildark A) 

Nu säger jag ett ord och då ska du peka på den bilden som passar bäst ihop med det jag säger. 

Det är viktigt att du tittar och lyssnar noga, vi provar! 

Exempel: Boll 

Bra, då tittar vi på lite fler bilder  

Varje gång jag säger ett ord ska du titta noga på alla bilder och sedan peka på den bild du 

tycker passar bäst ihop med det jag säger. Du får gissa om du inte är säker.  

 

Ordracet 

Nu kommer du få se lite bilder och jag kommer visa dig en bild i taget.  

Det är helt vanliga saker på bilderna och jag vill att du så snabbt som du kan med ett enda ord 

ska berätta för mig vad du ser på bilderna, så det är lite som en tävling. 

Så fort du har sagt ett ord så byter jag bild. 

Ibland när man ska säga ett ord såhär snabbt kan det hända att man säger lite fel. Det gör 

ingenting utan fortsätt att berätta vad du ser på bilderna så snabbt du kan.  

Jag spelar in det du säger för att kunna lyssna efteråt.  

 

Händelsebild 

Nu ska vi titta på den här bilden.  

Som du ser är det massor med saker och människor här.  

Då vill jag att du berättar vad du ser, vad som händer på den här bilden och vad människorna 

gör. Det här går inte på tid.  


