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Abstract
Prosody can be defined as the rythmic, dynamic and melodic aspects of speech. Without
prosody, speech would sound monotonous and communication could be obstructed. The aim
of the present study was to examine prosodic aspects of nonword repetition by children with
cochlear implants and children with language impairment. Previous studies of prosody in
these groups have not in detail described what kinds of errors that occur and therefore this is
interesting to investigate.
The present study is based on previously collected data of nonword repetition among a total of
41 children, all participating in previous studies. Of these children, 27 were children with
language impairment aged between 4:6-7:6 years. Fourteen were children with CI aged
between 3:0-13:4. The recorded data was transcribed and analyzed group wise and the mean
value of the groups were calculated.
Children with CI showed prosodic problems in nonword repetition to a greater extent than
children with language impairment did. Both children with language impairment and children
with CI had difficulties with number of syllables, stress, tonal word accent and quantity of
vowel. However, the children with CI generally made errors to a greater extent as well as
more types of errors, compared to the children with language impairment. All children with
CI made some type of prosodic error whilst 11 out of 27 of the language impaired children
produced all the words prosodically correct. Children who were implanted at an older age
showed greater difficulties with prosody than children who were implanted at a younger age.
Keywords: Prosody, cochlear implants, language impairment, nonword, hearing

Sammanfattning
Prosodi kan sammanfattas som talets rytmiska, dynamiska och melodiska aspekter. Utan
prosodi skulle talet förefalla monotont och kommunikationen kunna kompliceras. Syftet med
föreliggande studie var att undersöka prosodiska aspekter av nonordsproduktion hos barn med
cochleaimplantat och barn med språkstörning. Tidigare studier av prosodi hos nämnda
grupper har inte i detalj beskrivit vilka typer av fel som förekommer varför detta var intressant
att undersöka.
Föreliggande studie baseras på redan insamlat material av nonordsrepetition av sammanlagt
41 barn vilka deltagit i tidigare studier. Av dessa var 27 stycken barn med språkstörning i
åldrarna 4:6-7:6 år och fjorton var barn med CI i åldrarna 3:0-13:4. Det inspelade materialet
transkriberades och felanalyserades gruppvis och medelvärden för grupperna räknades ut.
Barnen med CI uppvisade större prosodiska problem vid nonordsrepetition än barnen med
språkstörning. Såväl barnen med språkstörning som barnen med CI uppvisade svårigheter
med stavelseproduktion, betoningsplacering, ordaccent och vokalkvantitet. Dock gjorde
barnen med CI generellt större antal fel samt fler olika typer av fel jämfört med barnen med
språkstörning. Alla barnen med CI gjorde någon typ av prosodiskt fel medan 11 av 27 de
barnen med språkstörning producerade korrekt prosodi på samtliga nonord. Barn som hade en
högre ålder vid implantation uppvisade större prosodiska svårigheter än barn som implanterats
vid en lägre ålder.
Nyckelord: Prosodi, cochleaimplantat, språkstörning, nonord, hörsel
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Bakgrund
Prosodi
Bruce (1998) sammanfattar prosodi som ”talets rytmiska, dynamiska och melodiska
egenskaper” (s.9). Utan dessa nyanserande egenskaper skulle talet uppfattas som monotont
och avskalat och talaren som svårförstådd då prosodin även ger uttryck för sinnesstämning
(Lindblad, 1995). Kommunikationen skulle kunna kompliceras eftersom prosodin bidrar till
att forma och styra samtalet genom att talaren bland annat använder sig av attitydsignalering,
turreglering samt introduktion och avrundning av samtalet (Bruce, 1998).
Det är framförallt prosodiska drag som kännetecknar dialekter (Gårding, 1974). Prosodi har
fyra övergripande funktioner vilka är rytm, betoning, intonation och kvantitet. Rytm avser
betonad respektive obetonad stavelse. Betoning avser ökad längd, högre tonhöjd och ökad
ljudstyrka. Intonation inbegriper variation av tonhöjd samt ord- respektive satsintonation och
kvantitet innefattar betoning samt längd på vokaler och konsonanter. Dessa fyra funktioner
gör att vi kan framhäva och gruppera på stavelse-, ord och frasnivå (Nettelbladt, 2007a).
Prosodins roll för talperceptionen är att ge en ram för gestaltning och segmentering av
språkliga enheter. Prominenta talavsnitt, avsnitt med lägre talhastighet, större tryckstyrka och
höjd grundton kan lättare urskiljas ur det verbala flödet (Huttunen et al., 2007).
Betoning
Med betoning, prominens, avses graden av framhävning av en stavelse i ett ord (Gårding,
1977). En betonad stavelse är mer framträdande i förhållande till omgivande stavelser
eftersom den uttalas med större kraft vid utandningen vilket ger såväl ökad ljudstyrka som
höjd frekvens (Lindblad 1997; Elert, 2000). Betonade stavelser tenderar även att ha längre
duration än obetonade (Engstrand, 2004).
Hur ofta en stavelse riskerar att utelämnas är beroende av den prosodiska sammansättningen
hos ordet. I ett ord med två stavelser löper en obetonad stavelse i pretonisk position, före den
betonade stavelsen, sexton gånger så stor risk att utelämnas som en obetonad stavelse i
posttonisk position, efter den betonade stavelsen (Roy & Chiat, 2004). Grammatiska
funktionsord står ofta i obetonad position (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004) och
grammatiska morfem har många gånger relativt kort duration vilket gör att de riskerar att
utelämnas ur satser (Leonard, 2000).
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Rytm
Svenskans rytm är baserad på betoning vilket innebär att tidsavståndet mellan betoningar i en
fras upplevs som lika (Lindblom, 2008). Gällande lexikal betoning, ordbetoning, har svenskan
ofta betoning på första stavelsen (Elert, 2000).
Talets rytmiska struktur är visserligen mindre regelbunden än metriska versfötter men kan
ändå jämföras med dessa. En grundläggande rytmisk princip är att rytmer alterneras, vilket
innebär en växling mellan betonade och obetonade stavelser (Engstrand, 2004).
Tabell 1. Metriska versfötter utifrån Engstrand (2004).
Rytmiskt mönster

Stavelsefördelning

Jamb

En obetonad och en betonad

Anapest

Två obetonade och en betonad

Troké

En betonad och en obetonad

Daktyl

En betonad och två obetonade

Spondé

Två betonade

Ordaccent
Tonal ordaccent, vilken förekommer i den huvudbetonade stavelsen (Gårding, 1977), innebär
akustiskt olika tonhöjdsförlopp (Elert, 2000; Engstrand, 2004). Svenskan har två tonala
mönster vilka omnämns som akut (´) och grav (`) ordaccent respektive ordaccent I och II
(Gårding, 1974). Akustiskt är ordaccent I entoppig medan ordaccent II är tvåtoppig
(Engstrand, 2004; Bruce, 1998). Vilken ordaccent ett ord får avgörs i svenskan av
morfologiska regler (Engstrand, 2004) till exempel har enstaviga ord har alltid ordaccent ett
medan tvåstaviga ord oftast har ordaccent två (Gårding, 1978). Vidare kan ordaccent II endast
förekomma i flerstaviga ord som inte har final betoning (Elert, 2000). I svenskan finns det
cirka 350 ordpar som kontrasteras med ton, ordaccenten avgör med andra ord dess betydelse.
Jämför ordaccent I - tánken (biltanken) och ordaccent II - tànken (den mentala tanken). Detta
fenomen gör svenskan till ett tonaccentspråk (Cruttenden, 1997).
Vokalkvantitet
Med vokalkvantitet menas vokalfonemets duration (Elert, 2000; Engstrand, 2004), vilket kan
ha en betydelseskiljande funktion (Lindblad, 1995), jämför mat och matt (Bruce, 1998).
Vokalkvantitetskontrasten förekommer i betonad stavelse, och bidrar därmed till denna
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stavelses ökade duration (Lindblad, 1995; Engstrand, 2004), samt ibland även i bibetonad
stavelse men inte i obetonad (Lindblad, 1997). Utöver vokalens duration utgörs skillnaden
mellan kort och lång vokal även av skillnad i klangfärg (Elert, 2000). En lång vokal har ofta
en dovare klangfärg (Engstrand, 2004) och blir oftare en diftong (Elert, 2000). Även
konsonanter innefattas i kvantitetsbegreppet och förhållandet mellan vokal- och
konsonantlängd är komplementärt, det vill säga lång vokal följs av kort konsonant och vice
versa. Betonade vokaler i final position är alltid långa (Engstrand, 2004).
I föreliggande uppsats studeras enbart prosodiska aspekter på ordnivå, lexikal prosodi.
Hörsel
Ljudvågor fångas upp av ytterörat vilka leds genom trumhinnan och vidare in till mellanörat.
(Bagger-Sjöbäck et al., 2001). Genom sin kontakt med trumhinnan omvandlar och för de tre
hörselbenen i mellanörat vidare ljudvågorna till vibrationer i innerörats vätska (Sonesson &
Sonesson, 2006). Cochlea, vilken är en del av innerörat, är komplext uppbyggd med en
grundstruktur av tre vätskefyllda kanaler i en spiralformation. I en av dessa tre kanaler
återfinns hörselorganets sinnesceller i form av hårceller fästa i basilarmembranet. Förenklat är
det basilarmembranet som med rörelse i kombination med kemiska reaktioner och med hjälp
av omgivande strukturer stimulerar hårcellerna (Haug, Sand & Sjaastad, 1993; Sonesson &
Sonesson, 2006).
Utvecklingen av hörseln sker så tidigt som i fosterstadiets vecka 26-28 (Huttunen et al, 2007).
Majoriteten av hörselns olika funktioner utvecklas genom stimulering av ljud och det är
särskilt avgörande för talperceptionen (Berggren, Jauhiainen & Tranebjaerg, 2007). Barn kan
identifiera rytm och duration i tal så tidigt som vid en månad efter födseln (Nelfelt &
Nordqvist Palviainen, 2004).
Två till fyra på tusen barn föds med en hörselnedsättning eller dövhet (Hjälpmedelsinstitutet,
2002). Genom neonatal hörselscreening i form av otoakustiska emissioner får man
information huruvida de yttre hårcellerna i cochlea fungerar (Bagger-Sjöbäck et al. 2001) och
kan vid eventuell dysfunktion sätta in rätt insatser utifrån barnets behov.
Normalt hörselomfång för människor är 20 till 20 000 Hertz (Arlinger, 2007). Dövhet innebär
en så pass svår hörselnedsättning att personen inte kan uppfatta tal eller kommunicera via talat
språk (Willstedt-Svensson, Sahlén & Mäki-Torkko, 2008). Hörseln är inte tydlig i
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tidsdimensionen (Lindblad, 1995), varför segmentella drag i språket är svårare att urskilja än
suprasegmentella (Willstedt-Svensson et al., 2008).
Dövhet delas in i pre-, peri- och postlingual dövhet utifrån debutålder och hur långt individen
kommit i sin språkinlärning (Berggren et al., 2007). Prelingual, förspråklig, dövhet innebär en
allvarlig hörselnedsättning från födsel eller tidig barndom (Andersson et al., 2007).
Postlingual dövhet innebär dövhet som uppkommit efter språkutvecklingen (Nyberg et al.,
2007).
Cochleaimplantat
Ett CI är ett hjälpmedel som stimulerar hörselnerven elektriskt (Karolinska Institutet, 2009)
genom att omvandla en akustisk signal till ett komplext mönster av impulser som stimulerar
hörselnerven (Andersson et al., 2007). Ett CI kan användas då en akustisk hörapparat ger
begränsad eller ingen hjälp (Andersson et al., 2007; Karolinska Institutet, 2009). Cirka 90 %
av döva barn föds in i hörande familjer (Eisenberg, 2009) och genom sin elektriska stimulans
ger CI gravt hörselskadade och döva personer möjlighet att uppfatta tal och ljud (Karolinska
Institutet, 2009) och därmed få tillgång till talat språk (Willstedt-Svensson et al., 2008).
Sex orter i Sverige utför idag CI-operationer varav fem av dessa utför operationer på barn
(Socialstyrelsen, 2009). Kriterierna för vem som får ett CI varierar mellan orterna, generellt
gäller dock så pass grav hörselnedsättning att vanlig hörapparat inte hjälper (Andersson et al,
2007).
Ett CI består av en inre och en yttre del (Moore, 2007). Den yttre delen, som bärs bakom örat
likt en hörapparat (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004), utgörs av en ljudprocessor med en
mikrofon och en sändare som fäster mot de inre delarna med hjälp av en magnet (Eisenberg,
2009). Ett CI gör det möjligt att skicka ljudinformation till hjärnan trots att innerörats
hårceller inte fungerar (Karolinska Institutet, 2009; Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004).

Bild 1. Cochleaimplantat.
Bildkälla: http://mollerstrommedical.com/produkter/sa-fungerardet/cochleaimplantat/sa-fungerar-ett-cochleaimplantat/
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Hörsel hos barn med CI
Barn med CI går miste om den tidiga hörselutvecklingen (Nelfelt & Nordqvist Palviainen,
2004). Inom det första året efter implantation sker dock en snabb utveckling av auditiv
förmåga oavsett implantatålder men barn som genomgått implantation tidigt uppvisar bättre
resultat vid testning. Utvecklingstakten av auditiv förmåga hos barn med CI är, oavsett
implantatålder, jämförbar med den hos barn med normalhörsel (McConkey Robbins, Burton
Koch, Osberger, Zimmerman-Phillips & Kishon-Rabin, 2004). Idag får många barn bilaterala
CI vilket underlättar för barnen att uppfatta tal i störande bakgrundsljud samt utveckla
riktningshörsel (Willstedt-Svensson et al., 2008).
Förmågan att uppfatta och förstå tal efter att ha fått ett CI visar på stora individuella
variationer (Andersson et al., 2007). Den hörsel man får med hjälp av ett CI är artificiell och
skiljer sig av flera orsaker kvalitativt från normal hörsel. Implantatet kan inte överföra lika
detaljerad information till hörselnerven som ett normalt hörselorgan kan. Ljuden uppfattas
ofta av CI-bäraren som otydliga och förvrängda (Moore, 2007). Den hörsel man får med hjälp
av ett CI är artificiell och skiljer sig av flera orsaker kvalitativt från normal hörsel (Nelfelt &
Nordqvist Palviainen, 2004). Ett CI ställs in på en hörselkurva där frekvenser för tal
innefattas, dock med en nedsättning på 30-40 dB. Hörselkurvan säger dock relativt lite om hur
användaren hör eftersom den är artificiellt framställd. Trots att två barn har samma typ av
implantat och samma hörselkurva kan de höra olika samt framförallt ha olika förutsättningar
för att upptäcka språkligt viktiga distinktioner och detaljer i tal.
Personer med CI upplever ofta svårigheter att uppfatta tal (Moore, 2007) och delar i talet är
hörselmässigt olika svåra att upptäcka (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004). Ett barn med
hörselnedsättning kan inte upptäcka lika många språkliga detaljer som normalhörande barn
utan hör orden som helheter (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004). Ord som normalhörande
uppfattar som helt olika låter för barnet med CI likadana. Personer med hörselnedsättning har
på grund av nedsatt förmåga att urskilja stavelser och språkljud samt talets koartikulation
svårt att urskilja fonemens ordning (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004). Den ordning
fonem är placerade i ett talat ord avgör dess betydelse (jämför orm-mor). Grammatiska ord
och ändelser, som ofta är obetonade, är svårare att uppfatta än omgivande betonade delar.
Betonade delar uttalas med stor duration, stor intensitet samt hög grundton eller stor variation
av densamma, vilket gör dessa delar mer akustiskt framträdande (Lindblad, 1995). En
akustisk variationshöjning gör det lättare att upptäcka detaljer (Nelfelt & Nordqvist
Palviainen, 2004).
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Implantationsålder
Ålder vid implantation beskrivs för prelingualt döva barn ofta som den viktigaste faktorn för
talspråksutvecklingen (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004; Andersson et al., 2007). Tidig
diagnostisering (Lenden & Flipsen, 2007; Adi-Bensaid & Most, 2009) samt tidig implantation
är till fördel för tal- och språkutvecklingen (McConkey Robbins et al., 2004; Tomblin, Barker
& Hubbs, 2007; Lenden & Flipsen, 2007; Adi-Bensaid & Most, 2009). Idag anses allmänt att
ju tidigare implantation desto bättre eftersom man anser att hjärnans auditiva system behöver
ljudstimulans för att utvecklas optimalt (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004, Sharma, Nash
& Dorman, 2009). Denna stimulering har en känslig period då hjärnans hörselbanor utvecklas
som effektivast. Denna period upphör vid cirka sju års ålder men implantering av CI bör ske
innan tre och ett halvt års ålder för att bli så optimal som möjligt, då förutsättningarna för
utvecklandet av det auditiva systemet är som bäst (Sharma et al., 2009). Den lägre ålder för
när det är lämpligt att implantera CI beror främst på kirurgiska faktorer. Tid med implantat
och hur ofta det använts föreslås ha samband med god talspråksuppfattning (Nelfelt &
Nordqvist Palviainen, 2004). Colletti (2009) fann att barn som implanterats mellan fyra och
elva månaders ålder kan förväntas uppnå samma talspråkliga nivå som jämnåriga barn utan
hörselnedsättning långt innan de påbörjar sin skolgång. För barn som implanteras efter tolv
månaders ålder finns dock en risk att få svårigheter att komma ikapp (Colletti, 2009).
Typisk språkutveckling
Genom sitt sociala utbyte med omvärlden utvecklar barn sin språkliga förmåga (Strömqvist,
2008). Denna utveckling sker i samband med utveckling av färdigheter såsom
objektspermanens, förståelse av orsak-verkan, symbolsystem och kognitiva funktioner
(Nettelbladt, 2007a).
Den fonologiska utvecklingen, även kallad uttalsutveckling, innebär att barnet lär sig uttala
och använda språkljuden enligt reglerna i det aktuella språket (Nettelbladt, 2007b). Barn
genomgår ett antal stadier i den normala utvecklingen av de fonologiska färdigheterna inom
vilka fonematiska utbyten, assimilationer och förändringar av stavelsestrukturer förekommer
(Ingram, 1979). Genom att testa olika ljud, ljudmönster och talrytmer utvecklar barn sin
fonologi (Berk, 2006). Det är först omkring fem års ålder som barnets fonologi är
färdigutvecklad (Bjar, 2003).
De första orden börjar används någon gång mellan nio och femton månaders ålder och följs åt
av en ordförrådsspurt (Nettelbladt, 2007a). I samband med denna initieras barnets
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grammatiska språkutveckling vilken till en början utgörs av tvåordsyttranden som vanligtvis
sker innan två års ålder (Strömqvist, 2008).
Prosodisk utveckling
Den prosodiska perceptionen utvecklas tidigare än perceptionen av fonem vilket innebär att
barnet identifierar form tidigare än innehåll (Berggren et al., 2007). Enligt Echols (1993) kan
barn kring tre års ålder ge de prosodiska elementen i ett ord mer fokus än de segmentella
delarna och på så sätt producera ett prosodiskt riktigt men fonologiskt felaktigt ord. Förmågan
att uppfatta och förstå prosodiska signaler är viktig för utveckling av prosodisk produktion
samt utveckling av impressiv och expressiv språkförmåga (Klieve, 2001).
Redan det nyfödda barnet kan uppvisa diskriminationsförmåga för frekvens, tid, ljudnivå samt
ljudriktning. Dessa förmågor antas förbättras under barndomen med snabbast utvecklingstakt
upp till cirka ett halvårs ålder. Diskriminationen av stavelser och prosodiska drag sker de
första levnadsåren upp till fem till sex års ålder med en fortsatt långsam mognad upp till
tonåren (Berggren et al., 2007).
I vokalisering, något som barn bemästrar redan vid sex månaders ålder, ingår alternering av
prosodiska drag såsom grundtonsfrekvens, kvantitet och intensitet (Nettelbladt, 2007b). Enligt
Crystal (1979) sker förvärvande och utvecklande av prosodi i fem faser. Snow (2006) fann att
den största delen av barns intonationsutveckling är färdig vid arton månaders ålder medan
Wells, Peppé och Goulandris (2004) hävdar att förmågan att ändamålsenligt producera
intonation är huvudsakligen etablerad hos femåringar men vissa funktionella kontraster
fortsätter att utvecklas fram till cirka åtta och ett halvt års ålder. Wells et al. (2004) hävdar
vidare att förståelsen för intonationens aspekter fortsätter, i linje med övrig expressiv och
impressiv språkutveckling, att utvecklas fram till cirka elva års ålder.
Kadin och Engstrand (2005) fann i sin studie av tonala ordaccenter stöd för att barn vid arton
månaders ålder är på god väg att behärska ordaccent II och att barn vid 24 månaders ålder har
etablerat förmågan att producera skillnad mellan ordaccent I och II. Med undantag för unga
barn som kan ha svårigheter med tonal ordaccent har barn med typisk språkutveckling
generellt sett inga problem med prosodi (Samuelsson, 2004).
Språkstörning
Diagnosen språkstörning ges då barnets språkutveckling är påtagligt försenad och inte
motsvarar dess kronologiska ålder (Nettelbladt & Salameh, 2007). Barn med språkstörning
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har stora svårigheter med språklig produktion och ofta även svårigheter med förståelse medan
utvecklingen inom andra områden är relativt opåverkad (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén &
Hansson, 2008).
Karaktäristiska drag vid språkstörning är enligt Nettelbladt och Salameh (2007) ”mindre
joller, sen debut av de första orden, långsam språkutveckling, svårförståelig även för
närstående, ofta svårt att lära sig nya ord, svårt att hitta ord, ofta nedsatt språkförståelse,
begränsad språkanvändning samt språkligt och kommunikativt passiv” (s.14).
Enligt International Classification of Diseases 10 (ICD 10) delas diagnosen språkstörning in i
undergrupperna expressiv och impressiv språkstörning där den sistnämnda ofta hänger
samman med den första (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Hansson, 2008). Språkförmåga
delas vidare in i olika domäner, såsom bland annat fonologi och grammatik. Barn med
språkstörning kan ha problem med en eller flera av dessa (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén &
Ors, 2008) och har vidare ofta en ojämn utvecklingsprofil vilket innebär att de inte är på
samma utvecklingsnivå inom de olika domänerna (Nettelbladt & Salameh, 2007). Ju gravare
språkstörning barnet har desto fler språkliga domäner drabbas (Nettelbladt, Samuelsson,
Sahlén & Ors, 2008).
Avvikande fonologisk utveckling
Den vanligaste typen av språkproblem hos barn i förskoleåldern är svårigheter med fonologi.
Barnen gör olika typer av förenklingsprocesser i sitt språk vilket kan göra dem svåra att förstå
(Nettelbladt, 2007d). Fonologiska svårigheter kan påverka utveckling av ordförråd samt
senare även barnets läs- och skrivutveckling (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008).
Likt barn med typisk språkutveckling går barn med språkstörning genom stadier i sin
språkliga utveckling där bland annat komplexitet och stavelselängd och ord ökas successivt.
Under det första stadiet, ordmönsterstadiet, är orden en- eller tvåstaviga och saknar
prosodiska kontraster. Harmonirestriktioner förekommer frekvent vilket kan innebära
reduplikation av stavelser eller assimilation av fonem. Därefter sker, på övergångsstadiet, ett
skifte i barnets förenklingsprocesser från syntagmatiska till paradigmatiska. De syntagmatiska
processerna påverkar enskilda ord och kan till exempel vara utelämning av obetonad stavelse
eller förenkling av konsonantförbindelser. Paradigmatiska processer påverkar klasser av
segment och innebär förändring av artikulationssätt eller artikulationsställe.
Stavelseharmonier förekommer inte på övergångsstadiet och konsonant- och vokalharmoni
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har minskat. Prosodiska kontraster börjar framträda. På substitutionsstadiet förekommer inte
längre harmonirestriktioner på någon nivå vilket gör att substitutioner framträder tydligare.
Sista stadiet, substitutionsrester, innebär just rester av tidigare förenklingsprocesser och
eventuella övergeneraliseringar där barnet överanvänder en etablerad form (Nettelbladt,
2007d).
Språkets fonologiska domän innefattar förutom språkljud även lexikal prosodi (Nettelbladt,
Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008) och följaktligen innefattar fonologiska problem även
svårigheter med lexikal prosodi (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Hansson, 2008). Dessa
svårigheter kan innebära utelämning av obetonad stavelse samt svårigheter med ord- och
tryckaccenter (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Hansson, 2008).
Avvikande prosodisk utveckling
Om man tittar specifikt på prosodisk utveckling utifrån stadierna i fonologisk utveckling ovan
kan sägas att det på ordmönsterstadiet inte finns vokallängds-, betonings- eller
ordaccentkontrast. Detta innebär att det på detta utvecklingsstadium, som nämnts ovan, helt
saknas prosodiska kontraster vilket innebär att barnets tal inte är dialektalt färgat. De ord med
två stavelser som förekommer kan ha ett mönster som liknar ordaccent II eller vara lika
betonade (Nettelbladt 2007d). På övergångsstadiet börjar barnet utveckla prosodiska aspekter
i talet, såsom vokallängdskontrast, ordbetoning, ordaccent och begynnande satsaccent.
Barnets tal börjar låta dialektspecifikt. Dessa aspekter fortsätter utvecklas alternativt är
etablerade på substitutionsstadiet. Under stadiet substitutionsrester tenderar barnet att
övergeneralisera exempelvis nyinlärda accent- eller betoningskontraster till ord med annan
struktur (Nettelbladt, 2007d).
Samuelsson, Scocco och Nettelbladt (2003) fann indikationer på att prosodiska problem kan
vara relaterat till grad av språkstörning. Samuelsson (2004) fann att cirka 40 % av svenska
barn som gick på språkförskola hade prosodiska problem till någon grad. Prosodiska
svårigheter är vanligare hos barn med impressiv språkstörning än hos de med expressiv
språkstörning (Samuelsson et al., 2003; Samuelsson, 2004).
För barn med språkstörning med prosodiska problem är det svåraste prosodiska särdraget att
tillägna sig kontrast hos tonal ordaccent (Samuelsson, 2004). Samuelsson (2004) kunde via
akustiska mätningar finna att 60,8% av barn med språkstörning producerade ett avvikande
grundtonsförlopp och därmed inte kontrasterade de två tonala ordaccenten adekvat. Denna
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avsaknad av distinktion mellan ordaccent I och II är vanligare än övergeneralisering av den
ena (Samuelsson, 2004).
För tidigare resultat av prosodisk produktion hos barnen med språkstörning i föreliggande
studie se Samuelsson et al. (2003). Barnen testades med samtliga tolv deltest i prosoditestet
som innefattar prosodi på ord-, fras- och diskursnivå.
Talspråksutveckling hos barn med CI
Barn med hörselnedsättning har ofta språkliga svårigheter (Willstedt-Svensson et al., 2008).
En hörselnedsättning påverkar talspråksutvecklingen på flera sätt och förmågan att uppleva
talspråket och interaktionen med omgivningen drabbas (Nelfelt & Nordqvist Palviainen,
2004). Om hörselskadan inträffar innan talspråksinlärningen kommer det att påverka
språkinlärningen (Huttunen et al., 2007). Enligt McConkey Robbins et al. (2004) leder
försenad auditiv utveckling till försening av språkliga förmågor. Barn med hörselnedsättning
kan inte upptäcka lika mycket detaljer i språket som normalhörande barn kan och barn som
föds döva förlorar helt chansen att utforska språket. Inte ens tidigt implanterade barn har i
regel börjat höra då barn med fungerande hörsel börjat stavelsejollra (Nelfelt & Nordqvist
Palviainen, 2004).
Barn med CI är en liten och i många avseenden heterogen population (Lyxell et al., 2009).
Vad den individuella variationen gällande talspråkutveckling hos barn med CI beror på kan
inte avgöras exakt (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004). Flera faktorer såsom orsak till
dövhet (Lyxell et al., 2009), implantatålder, preoperativ hörsel, hörselkvalitet, perceptuell
påtaglighet, arbetsminne, språklig miljö och även kön (där flickor visat bättre resultat än
pojkar) spelar in (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004). Träning av oral kommunikation
samt tidig implantation är faktorer som gagnar språkutvecklingen hos barn med CI (American
Speech-Language-Hearing Association, 2004). I en studie av Tye-Murray, Spencer, GilbertBedia och Woodworth (1996) fann man att barn med CI, trots auditiv feedback via sitt CI,
ibland nasalerade vokaler och aspirerade initiala konsonanter och föreslog detta vara ett
försök till ökad proprioception, känselförnimmelse.
Jollerutvecklingen hos barn med CI följer samma stadier som hos normalhörande barn.
Utifrån hörande ålder, det vill säga antal år som barnet hört vilket för personer med
hörselnedsättning inte är densamma som kronologisk ålder, genomgår barn med CI
jollerstadierna något snabbare och producerar sitt första ord tidigare eller samtidigt med
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normalhörande barn som hört lika länge (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004). Även Ertmer
och Mellon (2001) menar att språkutvecklingen hos barn med CI sker i en snabbare takt än
hos normalhörande. Nelfelt & Nordqvist Palviainen (2004) fann att den lexikala utvecklingen
hos barn med CI i princip är densamma som hos normalhörande barn, dock förekommer
individuella skillnader gällande talmängd samt språkets innehåll och variation. Nelfelt &
Nordqvist Palviainen (2004) fann att även grammatisk utveckling approximativt följer samma
utvecklingsgång som för normalhörande barn men med individuella skillnader gällande
utvecklingstakt för barn med CI.
Fonologisk utveckling hos barn med CI
Fonologiska svårigheter hos barn med hörselnedsättning kan vara, men är inte nödvändigtvis,
relaterade till hörsel. Vokaler och konsonanter påverkas i olika grad eftersom de befinner sig i
olika frekvensområde samt har olika spektral sammansättning (Willstedt-Svensson et al.,
2008). Vokaler uppfattas med hjälp av första och andra formanten vilka ligger i ett lägre
frekvensområde jämfört med tonlösa konsonanter som har sin största energi på högre frekvens
(Willstedt-Svensson et al., 2008). Konsonanter har därutöver mindre energi vilket
sammantaget gör att konsonanter drabbas i högre utsträckning än vokaler. Nasaler är lättare
att uppfatta än frikativor. Att höra skillnad på konsonanter som artikuleras på samma plats i
munnen men skiljs åt via att vara tonande eller tonlösa är svårt. Vidare är de tonlösa ljuden
svårare att uppfatta än de tonade (Willstedt-Svensson et al., 2008).
I en tidigare studie (Lepikkö & Lundqvist, 2008) av åtta av barnen med CI som deltar i
föreliggande studie presterade barnen generellt lägre vid testning av fonologiska förmågor i
jämförelse med normalhörande barn, dock fanns stor spridning inom gruppen. I en tidigare
studie (Elm och Heedman, 2009) av sex av barnen med CI som deltar i föreliggande studie
framkom att barnen med CI uppvisade såväl fler syntagmatiska som paradigmatiska
förenklingsprocesser än de normalhörande barnen.
Prosodisk utveckling hos barn med CI
Prosodisk utveckling hos barn med cochleaimplantat följer, enligt en longitudinell fallstudie
av en hebreisktalande pojke (Adi-Bensaid & Bat-El, 2004), normalvariationen gällande såväl
utvecklingstakt som utvecklingsgång. Trots att barnet med CI fick en sen start i den
prosodiska utvecklingen närmade han sig normalhörande barn i samma ålder mot slutet av
den prosodiska utvecklingsgången (Adi-Bensaid & Bat-El, 2004). En studie av sex
hebreisktalande barn visade att tidig implantationsålder gör att barnen följer samma
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utvecklingsgång och gör framsteg i samma takt eller till och med snabbare än normalhörande
barn (Adi-Bensaid & Most, 2009). Lyxell et al. (2009) fann i motsats till detta att svenska
barn med CI presterade sämre än den åldersmatchade normalhörande kontrollgruppen
gällande prosodisk produktion på ord- och frasnivå samt receptiv prosodisk förmåga. Barnen
med CI uppvisade även en sämre prosodisk förmåga än barn med språkstörning (Lyxell et al.,
2009).
Carter, Dillon och Pisoni (2002) studerade nonordsproduktion hos barn med CI och fann att
trots att endast 5% av alla nonord producerades helt rätt så producerade barnen rätt antal
stavelser i 64% av fallen och använde korrekt placerad huvudbetoning i 61% av fallen. Dessa
prosodiska strukturer producerades oftare korrekt när nonorden innehöll få stavelser och hade
initial betoning. Carter et al. (2002) fann indikationer på att barn med CI kodar in den
övergripande prosodiska strukturen hos nonorden trots förlusten av mer detaljerade
segmentella delar. Lenden och Flipsen (2007) fann att barn med CI har svårigheter med
betoning.
För tidigare resultat av prosodisk förmåga hos barnen med CI som deltar i föreliggande studie
se Fandén, Hellstadius och McTaggart (2008) och Elm och Heedman (2009). Båda studierna
testade barnens prosodiska produktionsförmåga med deltest ur prosoditestet (Samuelsson et
al., 2003) samt deras receptiva prosodiska förmåga med en modifierad version av fyra av
deltesten.
Nonord
Nonord har ingen semantisk innebörd men följer målspråkets fonotaktiska och prosodiska
regler (Nettelbladt, 2007c). Nonordsrepetition har bland annat använts till att studera;
nyordsinlärning hos vuxna och barn, i modersmåls- och andraspråksinlärning, i studier av de
kognitiva processer som anses ligga till grund för själva repetitionen (exempelvis
korttidsminne), koartikulation, olika prosodiska egenskaper samt fonotaktisk sannolikhet för
ingående fonem (Archibald, Gathercole & Joanisse, 2007).
Arbetsminne
Arbetsminnet bearbetar information som vidarebefordrats från det sensoriska minnet eller
plockats fram ur långtidsminnet. Arbetsminnet är begränsat såväl kapacitets- som
durationsmässigt. Arbetsminnet är även delaktigt vid exekutiva funktioner såsom
problemlösning och planering (Passer et al., 2008).
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Baddeley och Hitch har delat in arbetsminnet i en modell med fyra system. Den fonologiska
loopen processar akustisk och verbal information, det visuospatiala ritblocket tillhandahåller
en visuell motsvarighet (Baddeley, 2003), den episodiska bufferten fungerar som temporär
förvaring och tillåter informationsutbyte mellan systemets undergrupper och långtidsminnet
och den centrala exekutiven har som uppgift att dirigera handlingar samt planera, kontrollera
och integrera information mellan de övriga tre systemen (Passer et al., 2008). Packiam
Alloway, Gathercole och Pickering (2006) har funnit indikationer på att arbetsminnets delar är
utvecklade vid fyra års ålder.
Nedsättningar i arbetsminnets funktioner är vanligt hos barn med språkstörning (Montgomery,
Magimairaj & Finney, 2010). I en tidigare studie (Lepikkö & Lundqvist, 2008) av åtta av
barnen med CI som deltar i föreliggande studie presterade barnen generellt lägre vid testning
av arbetsminnet med undantag för visuospatialt arbetsminne, där de presterade likvärdigt med
kontrollgruppen. Dock förekom stora individuella skillnader inom gruppen (Lepikkö &
Lundqvist, 2008). I en studie av fonologiskt arbetsminne hos sex av barnen med CI, som
deltar i föreliggande studie (delgrupp 2), genomförd av Elm och Heedman (2009) uppvisade
barnen ett signifikant lägre resultat än de normalhörande kontrollerna.
Prosodisk förmåga hos barn med CI har undersökts tidigare men få eller inga studier har
inbegripit en detaljerad felanalys. Liknande förhållanden råder för undersökning av prosodisk
förmåga hos barn med språkstörning. Inte heller har en jämförelse av den prosodiska
förmågan mellan dessa grupper gjorts varför det såväl är intressant som relevant att undersöka
detta.

Syfte
Syftet med föreliggande studie är att undersöka prosodiska aspekter av nonordsproduktion hos
barn med cochleaimplantat och barn med språkstörning.
Frågeställningar
Vilka typer av prosodiska fel förekommer vid produktion av nonord hos barn med
cochleaimplantat och barn med språkstörning?
Finns det skillnader gällande typer av fel inom och mellan de båda grupperna?
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Metod
Deltagare
Försökspersonerna i föreliggande studie är tidigare deltagare i tre separata studier. Gruppen
barn med språkstörning hämtades ur Samuelsson et al. (2003). Gruppen barn med CI
hämtades ur två olika studier; Lepikkö och Lundqvist (2008) samt Elm och Heedman (2009).
Barn med språkstörning
Gruppen barn med språkstörning består av 27 svenska barn, 23 pojkar och fyra flickor i
åldrarna 4:6-7:6 år (medelålder 6:1 år). Alla de deltagande barnen gick på språkförskola och
hade grav språkstörning men inga större nedsättningar inom områdena hörsel, icke-verbal
intelligens eller sensomotoriska funktioner. Den vanligast förekommande diagnosen inom
gruppen var generell språkstörning.
Barn med cochleaimplantat
Gruppen barn med CI är hämtad från två olika tidigare studier och behandlas i föreliggande
studie dels som delgrupper och dels som en sammanslagen grupp. Gruppen består
sammanlagt av fjorton svenska barn med CI, åtta flickor och sex pojkar i åldrarna 3:0-13:4.
Nedan följer separat information om deltagarna ur respektive studie.
Deltagarna i delgrupp 1 (tabell 2) samt inspelningar av dem har hämtats från en tidigare studie
av Lepikkö och Lundqvist (2008). Urvalet gjordes av en logoped utifrån givna kriterier där
barn med allmänt försenad utveckling eller som bedömts ha hereditet för språkstörning
uteslöts. Även tvåspråkighet var ett exklusionskriterium med undantag då det utöver svenska
rörde sig om teckenspråk eller tecken som stöd. Inneröremissbildningar utgjorde inget hinder
för deltagande.
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Tabell 2. Deskriptiva data över delgupp 1 utifrån Lepikkö & Lundqvist 2008.
Antal barn

8

Könsfördelning

4 pojkar

Medelålder vid testning

9:4 år (7:8-13:4)

Pre-/Postlingual dövhet

prelingual dövhet: 7 barn

Medelålder vid diagnos

Cirka 1:4

Antal CI

Unilaterala: 3 barn

Medelålder inkoppling CI 1

Cirka 3:4

Medelålder inkoppling CI 2

Cirka 6:1

4 flickor

postlingual dövhet: 1 barn

Bilaterala: 5 barn

Deltagarna i delgrupp 2 (tabell 3) samt inspelningarna av dem har hämtats från en tidigare
studie av Elm & Heedman (2009). Exklusionskriterierna var att barnen inte skulle ha något
annat språk än svenska och tecken samt att det inte skulle föreligga någon känd kognitiv
funktionsnedsättning (Elm & Heedman, 2009).
Tabell 3. Deskriptiva data över delgrupp 2 utifrån Elm & Heedman 2009.
Antal barn

6

Könsfördelning

2 pojkar

Medelålder vid testning

4:9 år (3:0-6:7)

Pre-/Postlingual dövhet

prelingual dövhet: 6 barn

Medelålder vid diagnos

Cirka 1:3 (beräknat på fem barn, info för ett saknas)

Antal CI

100% bilaterala1

Medelålder inkoppling CI 1

1:11

Medelålder inkoppling CI 2

2:1

1

4 Flickor

Ett barn fick CI 1 vid 1:10 år och CI 2 vid 2:6 år, övriga fem barn fick bilaterala CI direkt.

Barnen med CI kommer vid presentation av resultat och analys presenteras dels som en
sammanslagen grupp och dels som två delgrupper, främst på grund av gruppernas olika ålder
vid testning, olika implantatålder, olika antal CI och att det för ena gruppen använts en
modifierad version av undersökningsmaterialet.
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Etiska överväganden
Till denna uppsats har tidigare inspelat material använts där de medverkandes vårdnadshavare
har gett sitt medgivande till fortsatt forskning på materialet.
Enligt §19 i lagen om etikprövning av forskning som avser människor står följande att läsa
”Ett samtycke får när som helst tas tillbaka med omedelbar verkan. De data som har hämtats
in dessförinnan får dock användas i forskningen.” (Utbildningsdepartementet, 2010).
Analyser på personnivå ingår ej.
Undersökningsmaterial
Testningen av gruppen barn med språkstörning utfördes i en studie av Samuelsson et al.
(2003) där ett deltest ur ett prosoditest användes, framarbetat år 2003 av Samuelsson och
Nettelbladt. Testet innehåller tolv nonord med olika betoning och ordaccent varav två är
enstaviga, tre tvåstaviga, två trestaviga samt fem med fyra stavelser. Urvalet av nonord strävar
till en blandning av antal stavelser och ordaccent (Samuelsson et al., 2003).
Inspelningarna av nonordsrepetition hos gruppen barn med CI baseras på ett deltest i det
svenska datoriserade testbatteriet Sound Information Processing Systems (SIPS). SIPS
designades år 2005 av Wass, Ibertsson, Sahlén, Lyxell, Hällgren och Larsby för att undersöka
delaspekter av de kognitiva förmågorna arbetsminne, fonologisk förmåga och lexikala
färdigheter hos barn med hörselnedsättning i åldern sex till tolv år. Deltestet
Nonordsrepetition som testar tillfällig fonologisk lagring består av totalt 24 nonord varav åtta
stycken har rysk fonotax. En inspelad kvinnoröst säger ett nonord åt gången med ökande
svårighetsgrad och barnet ska repetera dem direkt (Lepikkö & Lundqvist, 2008). Delgrupp 1
testades med originalversionen av SIPS nonordstest medan delgrupp 2 testades med en
modifierad version där betoningsplacering och ordaccenter ändrats.
Då nonorden är hämtade ur olika material är de inte helt överrensstämmande gällande
stavelsestruktur, betoningsplacering och ordaccentfördelning vilket läsaren bör ta i beaktande
gällande studiens resultat. Se bilaga 1-3.
Testningsförfarande
Samtliga barn testades under liknande förhållanden i respektive studie. Deluppgiften med
nonordsrepetition presenterades i ett tidigt skede i testningen. För detaljerad information kring
testningsförfarande se för gruppen barn med CI Lepikkö & Lundqvist (2008) och Elm &
Heedman (2009) samt, för gruppen barn med språkstörning Samuelsson et al., (2003).
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Inspelningsutrustning
Testningen av barnen med CI spelades in med digital utrustning (för detaljerad information se
Elm & Heedman, 2009 och Lepikkö & Lundqvist, 2008). För gruppen barn med
språkstörning användes analog utrustning.
Analysmetod och statistiska beräkningar
Interbedömarreliabilitet
Samtliga transkriptioner utfördes utifrån det internationella fonetiska alfabetet, IPA.
Transkriptionerna av nonordsrepetition för barnen med språkstörning genomfördes av Scocco
och Samuelsson med en interbedömarreliabilitet på 95%.
Gruppen barn med CI transkriberades med detaljerad fonetisk transkription av författarna med
en interbedömarreliabilitet på 88,1%. Vid oenighet mellan författarna användes
konsensusförfarande och i tveksamma fall konsulterades handledare Christina Samuelsson.
Databeräkningar
På grund av datamaterialets beskaffenhet har statistiska beräkningar ej varit tillämpliga.
Vid behandling av rådata har det för huvudtyper av fel (stavelser, betoning och ordaccent)
beräknats en procentsats per individ genom att dividera antalet fel med antalet producerade
ord samt därefter beräkna medelvärdet för varje grupp. Beräkningarna har baserats på ordnivå
och har till exempel för ordaccent gjorts utifrån antalet möjliga fel på ordaccentnivå, inte till
möjligheter att göra ett ordaccentfel av en viss typ.
Därefter undersöktes vad som kan ha orsakat felen vilket bildade undergrupper, exempelvis
orsakades felplacerad betoning av bland annat flyttad betoning. Då varje huvudtyp av fel,
exempelvis felplacerad betoning, hade flera orsaker beräknades hur stor andel av alla
felplacerade betoningar som berodde på en viss orsak. Totala antalet flyttade betoningar
dividerades med det totala antalet felplacerade betoningar.
Vokalkvantitet har beräknats genom att dividera antalet vokaler med felaktig kvantitet med
det sammanlagda antalet vokaler i målorden som barnet producerat vilket gett en procentsats
per barn. Dessa har adderats och ett medelvärde per grupp har beräknats. Ett barn producerade
ord vars stavelsestruktur var så förändrad att det inte gick att bedöma vilken målvokal som
producerats varför dessa resultat uteslöts. Beräkningarna av vokalkvantitet baseras därför för
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barnen med CI på tretton barn och för delgrupp 2 på fem barn. För delgrupp 1 påverkades inte
antalet deltagare.
För antal korrekta konsonanter, #CC, och antal korrekta vokaler, #VC, har en procentsats per
individ beräknats. Antalet korrekta konsonant- respektive vokalfonem som producerats i rätt
position har dividerats med det totala antalet konsonant- respektive vokalfonem i målordet till
de producerade orden. Därefter har ett medelvärde för varje grupp beräknat. För antal helt
korrekta ord, #WC, har en procentsats beräknats genom att antalet fonematiskt och prosodiskt
korrekt producerade ord dividerats med totala antalet producerade ord. Därefter har
medelvärdet för varje grupp beräknats. För antal prosodiskt korrekta, #WPC gäller samma
procedur som för #WC med undantaget att det för #WPC är antalet ord med korrekt
producerad prosodi oavsett fonem som beräknats.
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Resultat
Nedan presenteras resultaten kategoriskt inom de fyra gruppindelningarna. Samtliga resultat
presenteras som procentsatser vilket motsvarar ett genomsnitt för gruppen.
Stavelser
Barnen med språkstörning producerar fel på stavelsenivå på i genomsnitt 6,6% av orden.
Motsvarande siffra för barnen med CI är 32,5%. Barnen med språkstörning utelämnar i
markant högre grad pretonisk än posttonisk stavelse. Det förekommer inom denna grupp inga
tillägg av stavelser, något som förekom hos barnen med CI. Över hälften av felen på
stavelsenivå hos barn med CI utgörs av utelämning av en stavelse varav utelämning pretonisk
stavelse var lika vanligt förekommande som posttonisk. Utelämning av fler än två stavelser
förekommer endast hos delgrupp 2.
Tabell 4. Genomsnittlig förekomst av fel på stavelsenivå och dess orsaker.
Huvudtyp av Orsak till
fel
fel

Typ av
orsak

Typ av
orsak

Typ av
orsak

Nonord med
fel på
stavelsenivå

Utelämning Utelämning
en stavelse pretonisk
stavelse

Utelämning Ospecifik
posttonisk
utelämning¹
stavelse

Språkstörning

6,6%

81%

82,4%

17,6%

-

CI delgrupp 1 + 2

32,5%

60,4%

49,2%

42,6%

8,2%

CI delgrupp 1

30,2%

57,9%

36,4%

48,5%

15,2%

CI delgrupp 2

35,6%

63,6%

64,3%

35,7%

-

Orsak till fel

Orsak till fel

Utelämning
två stavelser

Utelämning fler Tillägg stavelse
än två stavelser

Tillägg fler än en
stavelse

Språkstörning

-

-

19%

-

CI delgrupp 1 + 2

20,8%

2%

14,9%

2%

CI delgrupp 1

22,8%

-

17,5%

1,7%

CI delgrupp 2

18,2%

4,5%

11,4%

2,3%

Orsak till fel

Orsak till fel

¹ Avser produktioner där det producerade nonordet avviker så pass mycket från målordet att det ej går att
avgöra vilken stavelse som drabbats.

19

Betoning
Barnen med CI gör felplacering av betoning i markant högre grad än barnen med
språkstörning. Samtliga fel barn med språkstörning gör utgörs av flyttad betoning medan
barnen med CI gör ytterligare tre typer av betoningsfel. Barnen med CI producerar i
genomsnitt över 40% av fallen två eller flera huvudbetoningar. Felplacerad betoning är nästan
tre gånger så vanligt hos delgrupp 1 som hos barnen i delgrupp 2.
Tabell 5. Genomsnittlig förekomst av felaktigt producerad betoning och dess orsaker.
Huvudtyp av Orsak till
fel
fel

Orsak till
fel

Felplacerad
betoning

Flyttad
betoning

Två huvud- Fler än två
betoningar huvudbetoningar

Förändrad
stavelsestruktur

Språkstörning

1,9%

100%

-

-

-

CI delgrupp 1 + 2

21,8%

44,1%

40,7%

3,4%

11,9%

CI delgrupp 1

33,2%

40,8%

42,8%

4,1%

18,8%

CI delgrupp 2

8,6%

60%

30%

-

10%

Orsak till fel

Orsak till fel

Ordaccent
Barnen med CI uppvisar i genomsnitt drygt tre gånger så många ordaccentfel som barnen med
språkstörning. Hos barnen med språkstörning utgörs en klar majoritet av ordaccentfelen av
ordaccent I som byts mot ordaccent II, i genomsnitt 80%. För barnen med CI råder i princip
det omvända förhållandet, ordaccent II byts mot I i genomsnitt 79% av ordaccentfelen.
Barnen i delgrupp 1 gör i genomsnitt fler ordaccentfel än barnen i delgrupp 2.
Tabell 6. Genomsnittlig förekomst av felproducerad ordaccent och dess orsaker.
Huvudtyp av fel

Orsak till fel

Orsak till fel

Ordaccentfel

I → II

II → I

Språkstörning

4,3%

80%

20%

CI delgrupp 1 + 2

15,3%

21%

79%

CI delgrupp 1

18,8%

13,8%

86,2%

CI delgrupp 2

10,6%

35,6%

64,2%
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Vokalkvantitet
Barnen med språkstörning producerar felaktig vokalkvantitet i lägre utsträckning än barnen
med CI. Samtliga vokalkvantitetsfel hos barnen med språkstörning består av kort vokal som
förlängs. Hos barnen med CI är det lika vanligt att öka som att minska vokalkvantiteten.
Tabell 7. Genomsnittlig frekvens av felproducerad vokalkvantitet och dess orsaker.
Huvudtyp av fel

Orsak till fel

Orsak till fel

Felaktig
vokalkvantitet

Lång→ kort

Kort → lång

Språkstörning

0,6%

-

100%

CI delgrupp 1 +2

3,2%

50%

50%

CI delgrupp 1

4%

55,6%

44,4%

CI delgrupp 2

1,9%

37,5%

62,5%

Fonematiska och prosodiska produktioner
Både barnen med språkstörning och barnen med CI producerar i genomsnitt högre andel
korrekta vokaler än konsonanter. Andelen helt korrekt producerade ord är markant högre hos
barnen med språkstörning än hos barnen med CI. För båda grupperna gäller att andelen
prosodiskt korrekt producerade ord är högre än andelen helt korrekt producerade ord men
även här producerar barnen med språkstörning markant större andel rätt än barnen med CI.
Tabell 8. Genomsnittlig frekvens av korrekt producerad konsonant, vokal, ord och prosodi.
#CC1

#VC2

#WC3

#WPC4

Språkstörning

69,8%

90,1%

29,1%

89,3%

CI delgrupp 1 + 2

47%

59,4%

3,6%

46,1%

CI delgrupp 1

47,9%

56,5%

2,1%

43%

CI delgrupp 2

45,8%

63,2%

5,5%

50,4%

1

number of consonants correct
number of vowels correct
3
number of words correct
4
number of words prosodically correct
2
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Diskussion
Resultatdiskussion
Stavelser
Barn med språkstörning gör i genomsnitt fel på stavelsenivå på 6,6% av orden medan barnen
med CI gör fel på 32,5% av orden (se tabell 4). Majoriteten av felen på stavelsenivå som
barnen med språkstörning gör är utelämning av pretonisk stavelse vilket enligt Nettelbladt
(2007d) är en syntagmatisk process och kan vara en del av en språkstörning. Barnen med CI
gör såväl fler antal som fler typer av fel på stavelsenivå än barnen med språkstörning. Till
skillnad från barnen med språkstörning, vilka i markant högre grad utelämnar pretonisk än
posttonisk stavelse, gör barnen med CI ungefär lika stor andel pre- som posttoniska
stavelseutlämningar. Att barnen med CI utelämnar såväl pre- som posttoniska stavelser kan
vara relaterat till nedsatt hörsel eftersom obetonade stavelser enligt Nelfelt och Nordqvist
Palviainen (2004) är hörselmässigt svårare att uppfatta än betonade stavelser. Trots att barnen
med CI gör fler fel än barnen med språkstörning är resultaten i föreliggande studie i enlighet
med vad Carter et al. (2002) fann gällande andel korrekt producerade stavelser hos barn med
CI. I föreliggande studie producerade barnen med CI korrekt antal stavelser i 67,5% av fallen
jämfört med 64% i Carter et al. (2002). Detta skulle kunna innebär att det jämförelsevis låga
resultat som barnen med CI i föreliggande studie presterar är en del av deras språkliga profil.
För barnen med språkstörning är resultatet i föreliggande studie att dessa utelämnade
pretonisk stavelse i markant högre grad än posttonisk, i enlighet med vad Roy och Chiat fann
(2004).
Barnen med CI gör till skillnad från barnen med språkstörning tillägg av stavelser (se tabell
4). Detta var princip lika vanligt förekommande i orden med svensk fonotax som i orden med
rysk fonotax och kan därmed inte förklaras av den för barnet mer komplexa stavelsestrukturen
i de ryska nonorden.
Med undantag för utelämning av fler än två stavelser där enbart delgrupp 2 gör utelämningar
av denna typ förekommer inga markanta skillnader mellan de båda grupperna gällande
utelämningar på stavelsenivå (se tabell 4). Att det enbart hos delgrupp 2 förekommer
utelämning av fler än två stavelser beror på att ett av barnen i denna delgrupp uppvisade
svårigheter att producera ord med fler än en stavelse.
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Betoning
Barnen med språkstörning uppvisar till skillnad från barnen med CI inga betydande
svårigheter med betoning (se tabell 5). Det mest påtagliga resultatet är att 40,7% av
betoningsfelen hos barnen med CI består av dubbelbetoningar, vilket förändrar ordets rytm.
Dessa dubbelbetoningar förekom inte alls hos barnen med språkstörning. Detta kan möjligen
förklaras av att barnen gör denna typ av produktion i ett försök att öka den auditiva
perceptionen eftersom betonade stavelser, enligt Nelfelt och Nordqvist Palviainen (2004), är
hörselmässigt lättare att uppfatta. I de fall barnen producerar fler än två huvudbetoningar
tycks detta bero på att barnen producerar varje stavelse som ett enskilt ord snarare än ett ord
med flera betonade stavelser i ett ord.
Delgrupp 1 gör i genomsnitt betoningsfel i nästan fyra gånger så stor utsträckning som
delgrupp 2 (se tabell 5). Detta skulle eventuellt kunna bero på att den genomsnittliga
implantatåldern för delgrupp 1 var två år och en månad högre än för delgrupp 2 som dessutom
fick bilaterala CI direkt. Det har konstaterats att tidig implantation medför en auditiv förmåga
jämförbar med normalhörande barn (McConkey Robbins et al. 2004) samt är till favör för taloch språkutvecklingen (McConkey Robbins et al. 2004; Tomblin et al., 2007; Lenden &
Flipsen, 2007; Adi-Bensaid & Most, 2009) vilket skulle kunna förklara skillnaderna mellan
grupperna.
Ordaccent
Barnen med språkstörning byter i 80% av ordaccentfelen ut ordaccent I mot ordaccent II (se
tabell 6). Detta skulle kunna förklaras med att barnen befinner sig på vad Nettelbladt (2007d)
kallar substitutionsstadiet då övergeneralisering av etablerad ordaccent kan förekomma.
Utifrån Samuelsson (2004) skulle detta snarare handla om avsaknad av distinktion mellan de
två ordaccenterna än en övergeneralisering. Det är dock endast på i genomsnitt 4,3% av orden
som barnen med språkstörning producerar felaktig ordaccent. Det låga medelvärdet till trots
kan detta vara en indikation på att barnen har svårigheter med ordaccent eftersom denna
förmåga enligt Kadin och Engstrand (2005) bör vara etablerad redan vid cirka två års ålder.
Enligt Samuelsson (2004) är tonal ordaccent det svåraste prosodiska draget för barn med
språkstörning och prosodiska svårigheter. Barnen med språkstörning i föreliggande studie har
svårare med stavelseproduktion än ordaccent men uppvisar ändå en hög andel fel för
ordaccent jämfört med övriga feltyper. Barnen i föreliggande studie hade dock inte
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konstaterade prosodiska problem vilket skulle kunna förklara denna skillnad. Det bör även
tilläggas att drygt hälften av barnen med språkstörning inte gör något ordaccentfel alls.
Barnen med CI gör ordaccentfel i nästan fyra gånger så stor utsträckning som barnen med
språkstörning (se tabell 6). Anmärkningsvärt är att dessa ordaccentfel till stor majoritet (79%)
utgörs av ordaccent II som byts mot ordaccent I, till skillnad från barnen med språkstörning
vilka gör tvärtom. Dessa byten kan inte enbart förklaras med att betoningen flyttats till final
stavelse då denna feltyp enbart motsvarar 29,4% och hela 64,7% av dessa feltyper saknar
förklaring i det producerade ordets uppbyggnad. Detta innebär med andra ord att barnet
producerar en ordaccent som inte följer språkets morfologiska regler. Denna typ av
ordaccentfel har ej tidigare beskrivits i av författarna känd litteratur. Vidare bör
uppmärksammas att materialet endast bedömts perceptuellt och inte akustiskt varför man i
enighet med vad Samuelsson (2004) fann, inte med säkerhet kan veta om det rör sig om ett
byte av ordaccent eller avsaknad av distinktion dessa emellan. Med hjälp av en akustisk
analys hade ordaccentens akustiska beskaffenhet tydliggjorts varvid det hade kunnat bekräftas
vilken ordaccent barnet producerade.
Vid jämförelse av delgrupp 1 och 2 framkommer att barnen i delgrupp 1 gör ordaccentfel i
nästan dubbelt så stor utsträckning som barnen i delgrupp 2 (se tabell 6). Detta kan, likt
skillnader gällande förmåga att producera korrekt betoning, bero på att delgrupp 2 haft fler
döva månader. Dessa fakta kan sammantaget anses styrkas av McConkey Robbins et al.
(2004), Tomblin et al. (2007), Lenden & Flipsen (2007) och Adi-Bensaid & Mosts (2009)
fynd att tidig implantation gynnar språkutvecklingen. Detta styrks ytterligare av de två
delgruppernas olika åldrar då delgrupp 1 är fyra år och sex månader äldre vid testningen än
delgrupp 2 och därmed borde prestera bättre än den yngre gruppen.
Vokalkvantitet
Barnen med språkstörning producerar vokalkvantitetsfel i obetydlig utsträckning och samtliga
fel är förlängning av en kort vokal (se tabell 7). Barnen med CI gör i genomsnitt
vokalkvantitetsfel i mer än fem gånger så stor utsträckning som barnen med språkstörning.
Denna skillnad mellan grupperna skulle kunna härledas till att barnen med CI, sitt implantat
till trots, troligen har nedsatt hörsel. Ett cochleaimplantat kan inte återge lika detaljerad
information som ett normalt hörselorgan (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004) och hörsel
är, enligt Lindblad (1995), inte känsligt i tidsdimensionen. Detta sammantaget skulle kunna
betyda att det för barnen med CI är extra svårt att skilja på lång och kort vokal gällande såväl
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perception som produktion, vilket skulle kunna förklara varför andelen vokalkvantitetsfel är
större hos barnen med CI än hos barnen med språkstörning. Denna skillnad skulle även kunna
vara relaterad till att barnen med CI uppvisar större svårigheter med betoning än barnen med
språkstörning.
För barnen med CI är vokalkvantitetsfelen fördelade så att lika stor andel kort vokal blir lång
vokal och vice versa (se tabell 7). Långa vokaler förekommer i betonad stavelse (Lindblad,
1995; Engstrand, 2004), vilka är hörselmässigt lättare att uppfatta (Lindblad, 1995; Nelfelt &
Nordqvist Palviainen, 2004) varför det kan tyckas märkligt att barnen med CI substituerar
lång vokal mot kort. Denna substitution tycks inte kunna förklaras av svårigheter med
stavelser och/eller betoning utan tycks snarare ske oberoende av detta. Vid en jämförelse
mellan de två grupperna med CI framkommer det att delgrupp 1 i genomsnitt gör
vokalkvantitetsfel i dubbelt så stor utsträckning som delgrupp 2. Vidare bör noteras att barnen
i delgrupp 2 inte gör substitutionen lång vokal till kort vokal i lika stor utsträckning som
nämnts ovan. Återigen skulle denna differens kunna förklaras med skillnaden i implantatålder.
Det bör tilläggas att varken barnen med CI eller barnen med språkstörning i föreliggande
studie uppvisar markanta svårigheter med vokalkvantitet.
Fonematiska och prosodiska produktioner
Barnen med språkstörning producerar i genomsnitt högre andel rätt fonem än barnen med CI
(se tabell 8). Dessa svårigheter hos barnen med CI skulle kunna förklaras av att barn med
hörselnedsättning enligt Nelfelt och Nordqvist Palviainen (2004) kan ha svårigheter att
uppfatta detaljer i talet. Det i genomsnitt lägre resultatet för barnen med CI gällande
konsonantfonem skulle kunna vara orsakade av svårighet att uppfatta viss typ av
konsonantljud (Willstedt-Svensson et al., 2008) eller substitutionsprocesser (Nettelbladt,
2007d) liknande de för barnen med språkstörning. Det är dock troligare att det beror på hörsel
än kvarvarande processer eftersom delgrupp 1 och 2 presterar i princip lika stor andel korrekta
konsonanter trots att det skiljer fyra år och sex månader i medelålder mellan grupperna. Det är
även känt att barn med CI nasalerar i ett försök att öka sin proprioception (Tye-Murray et al.,
1996). Detta är något som skulle kunna förklara en del av konsonantfonemsfelen i
föreliggande studie då nasalering och påtoning förekommer hos flera av barnen. Genom att
producera tillägg av stämbandston eller nasalitet kan barnen med CI, vid bristande auditiv
perception, få återkoppling på sin produktion via känsel.
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Såväl barnen med CI som barnen med språkstörning producerar en högre andel korrekta
vokaler än konsonanter (se tabell 8). Något förvånande är dock att det för barnen med CI inte
är så stor skillnad mellan andelen korrekta vokaler och konsonanter vilket kunde ha förväntats
eftersom vokaler på grund av sin lägre frekvens är hörselmässigt lättare att uppfatta
(Willstedt-Svensson et al., 2008). Att barnen med språkstörning producerar större andel
korrekta vokal- än konsonantfonem kan förklaras med att fonologiska förenklingsprocesser
drabbar konsonanter i högre grad än vokaler och felproduktion av vokaler är förknippat med
en gravare form av språkstörning (personlig kommunikation, C. Samuelsson, 11 mars 2010).
Det bör tilläggas att vissa av barnen med språkstörning och en del av barnen i delgrupp 2 inte
fyllt fem år vilket innebär att vissa av de fel som nämns ovan för dessa barn enligt Bjar (2003)
faller inom normalvariationen.
Beträffande den genomsnittliga andelen helt korrekt producerade nonord producerade barnen
med språkstörning åtta gånger fler korrekta ord än barnen med CI som i genomsnitt
producerade 3,6% helt korrekta ord (se tabell 8). Om man tar i beaktande att åtta av de 24
nonorden har rysk fonotax är siffran approximativt överensstämmande med de 5% Carter et
al. (2002) fann gällande ordproduktion hos barn med CI. Normalhörande barn med typisk
språkutveckling har, enligt Bjar (2003), etablerat sitt fonemförråd vid ungefär fem års ålder
varför resultatet för ordproduktion hos såväl barnen med språkstörning som för barnen med
CI kan anses lågt. Samtliga barn i delgrupp 1 har passerat denna ålder och medelåldern för
barnen med språkstörning är 6:1 år, dock har de flesta av barnen i delgrupp 2 inte uppnått
denna ålder.
Bortser man från fonemnivå och endast tittar på nonordens prosodiska beskaffenhet (se tabell
8) får bägge grupperna en betydligt större andel korrekta produktioner. Barnen med
språkstörning har även här markant bättre produktion med i genomsnitt närmare dubbelt så
stor andel prosodiskt korrekta produktioner som barnen med CI. Mellan delgrupp 1 och 2 var
skillnaderna ej markanta. Att både barnen med CI och barnen med språkstörning hade större
andel prosodiskt korrekt producerade ord än andel helt korrekt producerade nonord kan
utifrån Echols (1993) förklaras med att barn har lättare att producera form än innehåll. Det
vill säga att övergripande prosodisk struktur är lättare att producera än fonem. Dessa fynd kan
för barnen med CI, i enlighet med Carter et al. (2002) samt Willstedt-Svensson et al. (2008),
även förklaras av att de uppfattar den övergripande prosodiska strukturen bättre än de
segmentella delarna. Dessa fynd stämmer för barnen med språkstörning även in på bilden att
de enligt Nettelbladt och Salameh (2007) ofta uppvisar en ojämn utvecklingsprofil.
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Montgomery et al. (2010) hävdar att nedsättningar i arbetsminnets funktioner är ett vanligt
fynd hos barn med språkstörning. De prosodiska svårigheterna som barnen med språkstörning
och barnen med CI i föreliggande studie uppvisar skulle till viss del kunna vara relaterade till
nedsatt arbetsminneskapacitet. För barnen med CI är detta ett rimligt antagande då Lepikkö
och Lundqvist (2008) fann att barnen i delgrupp 1 presterade generellt lägre än
kontrollgruppen vid samtliga deltester av arbetsminne med undantag för visuospatialt
arbetsminne och barnen i delgrupp 2 uppvisade ett signifikant lägre resultat än
kontrollgruppen vid testning av fonologiskt arbetsminne (Elm & Heedman, 2009).
Sammanfattning
Såväl barnen med språkstörning som barnen med CI uppvisar minst svårigheter med
vokalkvantitet (se tabell 9) men här slutar likheterna. Barnen med språktörning uppvisar störst
svårigheter med ordaccent medan barnen med CI i delgrupp 1 uppvisar störst svårigheter med
betoning och barnen i delgrupp 2 med stavelseproduktion. Detta sammantaget tyder på att
såväl barnen med språkstörning som barnen med CI uppvisar prosodiska svårigheter men av
olika grad och karaktär.
Tabell 9. Sammanställning av prosodiska svårigheter.
Språkstörning

Vokalkvantitet
(0,6%)

Betoning
(1,9%)

Stavelse
(6,6%)

Ordaccent
(9,3%)

CI delgrupp 1 + 2

Vokalkvantitet
(3,2%)

Ordaccent
(15,3%)

Betoning
(21,8%)

Stavelse
(32,5%)

CI delgrupp 1

Vokalkvantitet
(4%)

Ordaccent
(18,8%)

Stavelse
(30,2%)

Betoning
(33,2%)

CI delgrupp 2

Vokalkvantitet
(1,9%)

Betoning
(8,6%)

Ordaccent
(10,6%)

Stavelse
(35,6%)

Sammantaget uppvisade barnen med CI större prosodiska svårigheter än barnen med
språkstörning eftersom de producerade såväl fler typer av som antal fel. Det bör dock tilläggas
att barnen med CI är en heterogen grupp som uppvisar skiftande resultat mellan individer.
Samtliga barn med CI i föreliggande studie har implanterats efter ett års ålder vilket enligt
Colletti (2009) innebär en risk att få nedsatt språkförmåga samt ha svårigheter att hinna ikapp
normalhörande jämnåriga. Delgrupp 2 presterade genomgående bättre resultat än delgrupp 1,
men undantag för parametrarna ”fel på stavelsenivå” och ”#CC”. Denna skillnad mellan
grupperna kan som tidigare nämnts delvis förklaras av skillnaden i medelålder vid
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implantation, då det enligt Sharma et al. (2009) finns ett känsligt fönster för optimal auditiv
utveckling där barnen i delgrupp 2 implanterats tidigare i detta fönster än barnen i delgrupp 1.
Det bör återigen tilläggas att dessa resultat baseras på olika material och därför bör ses som
indikationer snarare än definitiva resultat.
Metoddiskussion
Deltagare och urval
Antalet barn med CI och barn med språkstörning är i föreliggande studie relativt få till antalet
vilket har sin förklaring i tillgänglighet av tidigare analyserat material. På grund av det låga
deltagarantalet av barn med CI inkluderades alla barnens resultat, oavsett antal producerade
ord. Antalet producerade ord togs i beaktande vid beräkningar av rådata på så sätt att
beräkningarna baseras på antal fel i förhållande till antal producerade ord och inte antal
målord i materialet. Detta i ett försök att retroaktivt kompensera för testförsök som av okända
orsaker inte fungerat som avsett samt eventuell inverkan av hörselnedsättning för barnen med
CI. Det är dock möjligt att utebliven produktion speglar barnets svårigheter och därmed finns
det brister med att utföra uträkningarna på antal producerade ord istället för antalet målord i
materialet.
Datamaterial och beräkningar
Då undersökningsmaterialen för de tre deltagande grupperna var innehållsmässigt olika
gällande såväl nonordens antal som karaktär fick statistiska beräkningar avstås. De mindre
delar av materialet som kunde anses jämförbara och därför kunde ha plockats ut för att
analyseras statistiskt blev då för litet för att sådana beräkningar skulle kunna genomföras.
Analys på personnivå har av etiska skäl valts bort till favör för gruppanalys då populationen
barn med CI i Sverige är relativt liten vilket hade kunnat göra resultatmaterialet lätt att härleda
på personnivå. Med anledning av detta räknas istället ett medelvärde i procent ut för varje
delgrupp i respektive kategori. Författarna är medvetna om att resultatet kan bli något
missvisande och att detaljer går förlorade vid val av att presentera medelvärden för grupperna
eftersom individuella variationer inte framkommer. Medelvärden är inte representativa mått
eftersom barn som haft en god produktion får ett sämre resultat än de producerat och för barn
som uppvisat stora svårigheter gäller det omvända. Att presentera beräkningarna i procent
valdes för att kunna jämföra materialen mellan grupperna men detta kan ibland ge
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missvisande höga alternativt låga siffror då till exempel 40 % i ett visst fall skulle kunna
motsvara endast tre fel.
Att materialet inte var identiskt mellan grupperna gör även att resultaten inte till fullo kan
jämställas. Författarna är medvetna om denna brist och har tagit hänsyn till materialens olika
beskaffenheter i den mån det varit möjligt för att säkerhetsställa kvaliteten på analyserna.
Författarna valde att lägga beräkningarna av samtliga feltyper på samma nivå och basera dem
på antal fel i förhållande till antal producerade ord och inte antal möjligheter att göra en viss
feltyp i de producerade orden. Författarna är medvetna om att detta innebär en potentiell brist
men valde denna beräkning för att resultaten skulle bli jämförbara mellan feltyperna. Detta
val av beräkningar baseras främst på det faktum att barnen producerade såväl tillägg som
utlämnade stavelser. Detta hade jämnat ut resultatet om beräkningarna gjorts baserat på antal
stavelser i det producerade ordet i förhållande till antal stavelser i nonordet, istället för antal
ord med fel på stavelsenivå som nu är fallet. Det bör nämnas att detta för vokaler innebär att
vokalkvantitetsfel har beräknats utifrån det totala antalet vokaler i de producerade orden vilket
innebär att det inte tagits hänsyn till att lång vokalkvantitet enbart finns i den betonade
stavelsen. Detta val av beräkningar styrks av att vokalkvantitetsfel, framförallt hos barnen
med CI, inte enbart förekom i betonade stavelser.
Analys av material
Det inspelade materialet har bedömts perceptuellt och inte akustiskt, vilket innebär att det för
ordaccent inte är möjligt att med säkerhet veta om barnen byter ordaccent eller uppvisar
avsaknad av distinktion mellan ordaccenterna.
Författarna har vid analys i möjlig mån tagit hänsyn till vad i det producerade ordet som
möjligen kan ha orsakat feltypen genom att återvända till det transkriberade materialet. Vid
analys av betoning har en undergrupp benämnts som ”förändrad stavelsestruktur” i ett försök
att ta hänsyn till att den av försökspersonerna flyttade betoningen i vissa fall är korrekt utifrån
det förändrade ordets rådande stavelsestruktur trots att försökspersonen får ett lågt resultat på
betoningsparametern eftersom en förflyttning skett. Detsamma gäller vid analys av ordaccent
då författarna har återvänt till grundmaterialet för att undersöka om bytet av ordaccent
orsakats av felproducerad stavelsestruktur alternativt flyttad betoning vilket skulle motivera
bytet av ordaccent och snarare indikera korrekt produktion. Ett exempel på detta är byte från
flerstavigt till enstavigt ord vilket enligt svenskans prosodiska regler endast kan ha en specifik
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ordaccent (ordaccent I). Författarna i föreliggande studie skapade en parameter kallad #WPC
av hänsyn till det kända faktum att barn kan ha lättare för ords prosodiska än fonologiska
struktur. Då försökspersonerna riskerade att få resultatet 0% helt korrekt producerade ord fast
de producerat rätt antal stavelse, rätt betoning och rätt ordaccent, men fel fonem, ville
författarna med hjälp av ytterligare en parameter säkerställa att den prosodiskt korrekta
produktionen åskådliggjordes.
Författarna är medvetna om materialens och beräkningarnas tillkortakommanden men har i
möjligaste mån tagit hänsyn till detta. Resultaten av föreliggande studie bör ses som
indikationer snarare än definitiva resultat. Trots detta kan materialet ge en anvisning om en
föreliggande skillnad i prosodisk förmåga hos barn med språkstörning och barn med
cochleaimplantat och motivera vidare forskning på området.
Etiska överväganden
Delade meningar kan råda gällande huruvida författarna borde ha kontaktat deltagare och
vårdnadshavare på nytt för att få specifikt godkännande för denna uppsats men utifrån §19 i
lagen om etikprövning av forskning som avser människor (Utbildningsdepartementet, 2010)
får materialet användas. Analys på personnivå avstods eftersom barn med CI är en
populationsmässigt liten grupp varför risk för igenkänning finns, detta trots eventuell förlust
av djupare tolkning.
Slutsats
I föreliggande studie framkommer att det finns skillnader i prosodisk förmåga vid
nonordsproduktion mellan barn med språkstörning och barn med cochleaimplantat. Barnen
med CI uppvisar generellt större prosodiska problem än barnen med språkstörning. Såväl
barnen med språkstörning som barnen med CI uppvisade svårigheter med antal stavelser,
betoning, ordaccent och vokalkvantitet men barnen med CI gjorde generellt större antal fel
samt fler typer av fel än barnen med språkstörning. Alla barnen med CI gjorde någon typ av
prosodiskt fel emedan 11 av 27 av barnen med språkstörning producerade korrekt prosodi på
samtliga nonord. Detta till trots producerade såväl barnen med CI som barnen med
språkstörning markant större antal korrekt prosodiskt producerade ord än helt korrekta ord
vilket kan indikera att båda dessa grupper har lättare med prosodisk än fonologisk produktion.
Barn som hade en högre ålder vid implantation uppvisar i föreliggande studie större
prosodiska svårigheter än barn som implanterats vid en lägre ålder.
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Framtida studier
I framtida studier kan annat val av beräkningar anses vara lämpligt, något som skulle
möjliggöras med ett större antal deltagare och identiskt testmaterial. För att resultaten ska
kunna anses vara representativa för individernas reella prosodiska förmåga bör även ett deltest
med spontantal ingå i uppsättningen av testuppgifter.
I framtiden vore det intressant att utföra liknande detaljerade analyser av prosodisk förmåga
såväl på grupperna i föreliggande studie som på flera andra grupper. Att i detalj kartlägga
prosodisk förmåga kan ha klinisk relevans för att kunna erbjuda bästa möjliga intervention
utifrån en individs prosodiska svårigheter. Förslagsvis skulle det vara intressant att vidare
studera prosodisk förmåga hos barn med CI och att ha en normalhörande kontrollgrupp samt
en kontrollgrupp med barn med hörselnedsättning som inte fått ett CI. Detta för att eventuellt
kunna få indikationer på hur stor inverkan hörsel har på prosodisk förmåga.
I fortsatta studier vore det även intressant att studera prosodisk förmåga i naturlig interaktion
såväl som i testsituation samt att utföra detaljerad analys av större lingvistiska enheter än ord
för att få en reell uppfattning av individers förmåga till prosodisk produktion.
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Bilaga 1

SIPSFACIT delgrupp 1 Lepikkö & Lundqvist (2008)
NONORD utan
kluster
1. ’su:metta

Stavelser

Ordaccent

#CC

#VC

3

II

3

3

2. ’ka:simum

3

II

4

3

3. sallo’ta:n

3

I

4

3

4. nesso’lå

3

I

3

3

5. ’ellomocki

4

II

3

4

6. ’töllimero

4

II

4

4

7. lyttosa’lu:k

4

I

5

4

8. purima’g:ol

4

I

5

4

NONORD tillåtna
kluster
1. ’höntpule

Stavelser

#CC

#VC

3

II

5

3

2. ’spja:bitte

3

II

5

3

3. muje’stra:l

3

I

6

3

4. vytta’kle:

3

I

4

3

5. ’bläggesmange

4

II

6

4

6. ’drallabelli

4

II

5

4

7. gettenim’flä:r

4

I

7

4

8. hillipa’tru:d

4

I

6

4

NONORD icke
tillåtna kluster
1. ’tfa:rasset

Stavelser

#CC

#VC

3

II

5

3

2. ’tke:nema

3

II

4

3

3. seka’la:gb

3

I

5

3

4. fuga’skle

3

I

5

3

5. ’ptå:kallavung

4

II

6

4

6. ’msta:mirakud

4

II

7

4

7. agova’ta:sml

4

I

6

4

8. karati’mi:bkl

4

I

7

4

Bilaga 2

SIPSFACIT delgrupp 2 Elm & Heedman (2009)
NONORD utan
kluster
1. ’su:metta

Stavelser

Ordaccent

#CC

#VC

3

II

3

3

2. ’ka:simum

3

II

4

3

3. sallo’ta:n

3

I

4

3

4. nesso’lå

3

I

3

3

5. ’ellomocki

4

II

3

4

6. ’töllimero

4

I

4

4

7. lyttosa’lu:k

4

I

5

4

8. purima’g:ol

4

I

5

4

NONORD tillåtna
kluster
1. ’höntpule

Stavelser

#CC

#VC

3

I

5

3

2. ’spja:bitte

3

II

5

3

3. muje’stra:l

3

I

6

3

4. vytta’kle:

3

I

4

3

5. ’bläggesmange

4

II

6

4

6. ’drallabelli

4

I

5

4

7. gettenim’flä:r

4

I

7

4

8. hillipa’tru:d

4

I

6

4

NONORD icke
tillåtna kluster
1. ’tfa:rasset

Stavelser

#CC

#VC

3

II

5

3

2. ’tke:nema

3

I

4

3

3. seka’la:gb

3

I

5

3

4. fuga’skle

3

I

5

3

5. ’ptå:kallavung

4

I

6

4

6. ’msta:mirakud

4

II

7

4

7. agova’ta:sml

4

I

6

4

8. karati’mi:bkl

4

I

7

4

Bilaga 3

FACIT barn med språkstörning (Samuelsson, Scocco & Nettelbladt,
2003)
Nonord

Stavelse(r)

Ordaccent

#CC

#VC

spåk
Fröst
’Rackle
’Vrunta
Gly’vå
Sele’dub
Pe’lamna
Jotula’ping
Elo’mocki
’Skryppeprångla
’Mangersblägge
Olli’tuke

1
1
2
2
2
3
3
4
4
4
4
4

I
I
II
I
I
I
I
I
I
II
II
II

3
4
3
4
3
4
4
5
3
8
6
3

1
1
2
2
2
3
3
4
4
4
4
4

