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SAMMANFATTNING

Denna studie syftar till att studera ordaccenter hos barn i förskoleålder med skånsk dialekt och
språkstörning. I studien undersöks huruvida barnen har problem med ordaccenterna och i
vilken utsträckning. Barnens yttranden bedöms perceptuellt av två lyssnargrupper och
akustiskt som spektrogram, där jag tittat på grundtonskurvan. Svar söks också kring huruvida
vissa ord är svårare att bedöma eller producera än andra ord och om lyssnargruppernas
bedömningar skiljer sig åt.

Inspelat material från 8 barn i åldrarna fyra år och åtta månader till sex år och fyra månader
har presenterats för tio lyssnare. Bland de tio lyssnarna i perceptionsstudien ingick fem naiva
och fem icke-naiva lyssnare. Det inspelade materialet består i semiminimala och minimala par
med olika ordaccent hämtad från deltest 7 ur Samuelssons och Nettelbladts
”Bedömningsmaterial för svensk prosodi” (opublicerat).

Resultaten visar att barnen i studien har tydliga problem med de svenska ordaccenterna,
särskilt i de lite mer abstrakta orden, enligt både akustiska och perceptuella mätningar.
Samstämmigheten i lyssnargrupperna var något låg, men högre bland de icke-naiva lyssnarna.



3

TACK

till min handledare Joost van de Weijer för stort tålamod och mycket hjälp,

till Ulrika Nettelbladt för ovärderliga tips och idéer,

till Per Lindblad för inspiration och värdefulla synpunkter,

till Elisabeth Zetterholm för uppmuntran och värdefulla råd,

till alla på Institutionen för fonetik som hjälpt mig med teknik, synpunkter och råd,

till Sven, familj, Spääxet och övriga vänner för kärlek och uppmuntran,

och sist, men inte minst, tack till alla barn, föräldrar, förskolepersonal, logopeder och lyssnare
som deltagit i mina undersökningar.



4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING..................................................................................................................................................................5

Frågeställningar ..........................................................................................................................................................5

BAKGRUND..................................................................................................................................................................6

Prosodi ........................................................................................................................................................................6
De svenska ordaccenterna..........................................................................................................................................6
Tillägnandet av ordaccenter hos svenska barn..........................................................................................................7
De svenska ordaccenterna hos skånska barn.............................................................................................................8
Forskning kring språkstörning och prosodi...............................................................................................................9

METOD ........................................................................................................................................................................11

Material.....................................................................................................................................................................11
Informanter ...............................................................................................................................................................11
Inspelningar ..............................................................................................................................................................12
Perceptuell undersökning.........................................................................................................................................12
Akustiska mätningar.................................................................................................................................................13

RESULTAT..................................................................................................................................................................15

Akustisk analys.........................................................................................................................................................15
Perceptuell undersökning.........................................................................................................................................18

DISKUSSION ..............................................................................................................................................................21

Akustisk undersökning.............................................................................................................................................21
Perceptuell undersökning.........................................................................................................................................21
Felkällor och framtida undersökningar....................................................................................................................23
Slutsats......................................................................................................................................................................24

REFERENSER ............................................................................................................................................................25

BILAGOR ....................................................................................................................................................................26



5

Svenska ordaccenter hos skånska förskolebarn
med språkstörning

INLEDNING

Nyligen genomfördes en undersökning av normalspråkiga skånska förskolebarns förmåga att
producera accentkontraster, som magisteruppsats vid logopedprogrammet vid Lunds
universitet. I avsnittet ”Framtida forskning och kliniska implikationer” skriver Eng-Olofsson
och Nived ”Med tanke på att normalspråkiga skånska barn har svårt att göra en distinktion
mellan akut och grav accent borde skånska barn med språkstörning ha ännu svårare att göra
denna distinktion” (Eng-Olofsson och Nived 2003:18-19).

I den aktuella undersökningen studeras huruvida skånska barn med språkstörning har större
svårigheter med accentdistinktionen än normalspråkiga barn och hypotesen är att så är fallet.

I perceptionsstudien presenterades inspelat material för tio lyssnare. Fem av lyssnarna är
naiva och fem har bakgrund inom logopedi eller fonetik. Det inspelade materialet består av
semiminimala och minimala par med olika ordaccent hämtade från deltest 7 ur Samuelssons
och Nettelbladts nyligen konstruerade ”Bedömningsmaterial för svensk prosodi”
(opublicerat). Lyssnarna har i perceptionsstudien fått till uppgift att bedöma huruvida barnen
presterat rätt ordaccent. Resultaten av deras bedömningar har sedan analyserats för att söka
svar på flera frågeställningar.

Den akustiska undersökningen i denna studie utgår från att timingen i grundtonsfrekvensfallet
skiljer ca 200 ms mellan akut och grav accent i svenskan. Mätningar har gjorts på barnens
yttranden för att se hur stora skillnader de har i sina accentkontraster.

Frågeställningar

Hur ser barnens accentkontraster ut, rent akustiskt? Hur stora problem har barnen med de
svenska ordaccenterna i den här studien, enligt lyssnarna? Vållar vissa ord större svårigheter
för barnen och/eller lyssnarna än andra? Är något barn eller accentpar mer lätt- eller
svårbedömt än andra?

Den andra huvudsakliga frågeställningen i studien är huruvida lyssnargruppernas
bedömningar skiljer sig åt. I hur hög utsträckning är de överens med varandra inom
lyssnargrupperna? Är lyssnarna med tränat öra mer inbördes överens och bedömer de barnens
yttranden annorlunda? I vilken mån stämmer de akustiska mätningarna överens med
lyssnarnas?
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BAKGRUND

Prosodi

Prosodi rör de suprasegmentella aspekterna i talsignalen. Till dem hör rytmiken, dynamiken
och melodin i talet. De akustiska motsvarigheterna är duration, intensitet och
grundtonsfrekvens, F0. Jämfört med många andra språk har svenska ett relativt komplicerat
prosodiskt system, innehållande exempelvis vokalkvantitet, olika betoning och ordaccenter
(Bruce 1998).

De svenska ordaccenterna

För flerstaviga ord finns i svenskan två varianter av accentmönster, nämligen akut och grav
accent, som också kallas accent I och II. Ord med final betoning, inklusive enstaviga ord, bär
alltid akut accent. Förutsägbarheten av ordaccent i icke-samansatta ord i svenska är högre än
för ordbetoningens placering. (Bruce 1998) Enligt professor Gösta Bruce är den avgörande
skillnaden mellan accent I och accent II skillnaden i det tonala förloppets timing:

”Den relativa skillnaden i timing (i relation till den betonade stavelsen) mellan accent I
och accent II tycks vara stabil och oberoende av dialekttyp, så att den tonala gesten för
accent I alltid föregår den för accent II.” (Bruce 1998: 111)

Valet av ordaccent är beroende av både fonologisk och morfologisk information, som
exempelvis betoning och morfologisk struktur. Exempel på ord som byter ordaccent efter
grammatik, kan vara verb som hèta.  Heta bär grav accent i infinitiv, men antar akut accent i
presens (héter) (Strömqvist & Peters 1996).

Det finns varianter av svenska, exempelvis finlandssvenska, som saknar distinktion mellan
accent I och accent II. I sydsvenska mål är intonationskurvan för både akut och grav accent
entoppig, till skillnad från svea- och götamål där intonationskurvan för grav accent är
tvåtoppig när ordet står i fokus. Detta medför att skillnaden mellan akut och grav accent är
mindre signifikant i skånskan (Bruce 1998).

Bruce (1998) har också föreslagit andra skillnader i det tonala förloppet än själva timingen, så
som att tontoppen för accent II är lite högre än den för accent I eller att tonsänkningen går
fortare i accent I än i accent II. Dessa aspekters vikt är dock inte helt oomtvistade.

I paret akut och grav accent menar många forskare att grav accent representerar ”the marked
condition”, såväl i fonetiskt framträdande som i dess funktion. Strömqvist och Peters (1996)
skriver (fri översättning) att ”när grav accent förekommer i ord i fokus, antar den en tvåtoppig
kontur som är väldigt framträdande ur ett perceptuellt perspektiv” (s.217). Enligt ovanstående
resonemang skulle man också kunna definiera akut accent som ”frånvaro av grava
egenskaper” (enl. Engstrand i Strömqvist och Peters, s.218).

Meloditoppen som föregår fallet i den betonade stavelsen i svenska ord kommer ca 200 ms
(millisekunder) tidigare i akut accent än i grav. Den akuta meloditoppen inträffar tidigt i den
betonade stavelsens vokal i sydsvenska mål, medan den grava meloditoppen kommer sent i
den betonade stavelsens vokal (Lindblad 1997).
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Den tonala gesten eller melodin, kan följas i F0 -kurvan för ett ord. I accent I inträffar F0 -
kurvans (grundtonskurvans) topp i den pretoniska stavelsen och dess dal i den betonade
stavelsen. För accent II är det tvärtom: F0 -kurvans maximum inträffar i den betonade
stavelsen, och dess minimum efter den betonade stavelsen (Strömqvist och Peters 1996, Bruce
1998).

Perceptuellt sett signaleras, enligt Gösta Bruce (1998), akut accent i skånska dialekter med en
tontopp i den betonade stavelsen följt av ett fall. Det som krävs för att man ska uppfatta ett
ord som gravt är en tonstigning i den betonade stavelsen och sedan en tontopp mellan den
betonade och posttoniska stavelsen.

Tillägnandet av ordaccenter hos svenska barn

I ”The Role of prosody in the Acquisition of Grammatical Morphemes” har Strömqvist och
Peters (1996) bland annat tittat närmare på utvecklingen av ordaccenter hos svenska barn.

Författarna menar att den gängse uppfattningen om relationen mellan svenskans ordaccenter
är att grav accent representerar ”the marked condition” i paret akut och grav accent, såväl i
fonetisk framträdande som i dess funktion. Därför har man valt att i huvudsak studera just
accent II.

För att studera grav accent ur ett utvecklingsperspektiv som sträcker sig över tidig pragmatisk
och grammatisk utveckling har Peters och Strömqvist gjort en longitudinell fallstudie av en
svensk pojke, Markus. De samlade in data vid 23 tillfällen när Markus var mellan 15 till 30
månader gammal.

Materialet analyserades både preceptoriskt och akustiskt. I den preceptoriska analysen fick två
oberoende testpersoner lyssna på tvåstaviga ord Markus sagt och bedöma dem som ”klar grav
accent” respektive ”oklar grav accent”. Ord som inte passade i något av facken lämnades
därhän. Den akustiska analysen mätte durationen och tonkurvan på alla vokaler i ordet som
skulle bedömas och man klassificerade orden enligt deras position i yttrandet. Strömqvist och
Peters tittade också på andra variabler, så som exempelvis tonhöjd, vokallängd och ordets
position i meningen.

Som modell för hur barn tillägnar sig språk har Strömqvist och Peters formulerat en
”spotlighthypotes” som går ut på att ”vissa delar av ett talat yttrande (är) framhävda (genom
betoning, tonhöjd eller längd) medan andra hamnar i bakgrunden. De delar som framhävs har
i regel en särskilt viktig kommunikativ roll att spela i det samanhang där yttrandet fälls. Det är
i regel innehållsord (substantiv, huvudverb, adjektiv) som framhävs, medan grammatiska ord
(pronomen, prepositioner, konjunktioner) sällan och böjningsändelser i stort sett aldrig
framhävs.” (Strömqvist 2003 s.61). Då grav accent är den markerade delen i det svenska
accentparet, är denna alltså ”spotlighted”.

I sin studie av Markus kom Strömqvist och Peters fram till att utvecklingen av de svenska
ordaccenterna börjar under det andra levnadsåret och till en början sker genom lexikal
inlärning, för att sedan övergå i en period med övergeneralisering av grav accent (accent II).
Därefter följer en kort period av övergeneralisering av den akuta accenten (accent I), och så
småningom uppnås balans mellan de båda accenttyperna. Accent I och II kommer alltså inte
som ett paket, utan inlärningen sker dynamiskt (Strömqvist & Peters 1996).
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Enligt en stadiemodell för barns prosodiska utveckling utvecklad av Crystal når barn det sista
stadiet (med bl a tillägnandet av accentkontraster) vid ca 18 månaders ålder. (Samuelsson
2004) Fler olika undersökningar, bland annat av Engstrand, Williams och Strömqvist, stödjer
en sådan teori. Dessa tre forskare har kommit fram till att svenska barn börjar producera
accent II-lika F0-kurvor vid 17 mån ålder och använder även dessa i ord. (Engstrand,
Williams och Strömqvist i Samuelsson 2004)

Engstrand och Williams har också, tillsammans med Lacerda visat att accent II-mönster är
distinkt hörbara joller (vocalizations) hos svenska barn vid 18 månaders ålder. (Engstrand,
Williams och Lacerda i Samuelsson 2004) Även om de flesta forskare är ense om att
accentkontrasterna börjar förekomma redan vid ca 18 månaders ålder, verkar barn med typisk
utveckling kunna hantera dem fullt ut först senare. Holmberg, Lawrischin och Sörensson
menar att vuxenlikt accentkontrastmönster uppnås vid fem års ålder hos svenska barn med
typisk språkutveckling. (Holmberg, Lawrischin och Sörensson i Samuelsson 2004)

Åldern för tillägnandet av en viss prosodisk förmåga kan dock variera, och några specifika
intonationsfenomen hanteras inte perfekt förrän i åttaårsåldern. Funktionell intonation uppnås
dock redan vid fem års ålder. (Wells, Peppé och Goulandris i Samuelsson 2004) (s18-19)

De svenska ordaccenterna hos skånska barn

I examensarbetet ”Oskar eller åskar?” har Annika Eng-Olofsson och Emilie Nived 2003
undersökt förmågan att producera ordaccentkontrasterna hos skånska barn med normal
språkutveckling. Deras hypotes var att skånska barn har svårt att göra distinktion mellan akut
och grav accent eftersom skånskan är en entoppig dialekttyp. De 29 barn (4;10-5;10 år) som
deltog i studien, testades med deltest 7 ur Samuelssons och Nettelbladts bedömningsmaterial
för prosodi, och spelades in. Av inspelningarna gjordes smalbandsspektrogram, vilka man
sedan analyserade. Även en perceptuell analys genomfördes.

Eng-Olofsson och Niveds akustiska analys bestod i att bedöma smalbandsspektrogram i
datorprogrammet Sound Swell. Smalbandsspektrogram av ordparen 5-9 (med bandbredd 45
Hz) bedömdes mot ett modellspektrogram. Särskild vikt fästes vid delton två och tre,
spektrogrammen bedömdes efter skalan 0 (ingen avvikelse), 1 (viss avvikelse) och 2
(uppenbar avvikelse). Man satte också poäng efter hur säker man var på bedömningen.
Spektrogrammen bedömdes två gånger och vid de båda bedömningarna fanns att 31%
respektive 28% av spektrogrammen vara oläsliga.

I den perceptuella analysen spelades 4 slumpvis utvalda accent I ord och 4 slumpvis utvalda
accent II ord upp för 10 olika lyssnare.  Lyssnarnas uppgift var att bedöma vilket ord barnet
sa, samt bedöma hur säkra de var på att ha hört rätt.  De lyssnare som deltog i den
perceptuella analysen var s.k. naiva lyssnare, d v s oerfarna lyssnare. Lyssnargruppen hade
svårigheter att avgöra om orden var grava eller akuta, vilket kan tyda på att det är svårt att
höra skillnad på akut och grav accent i skånskan. Dock verkade de grava orden vara lättare att
identifiera. Lyssnarnas omdöme stämde överens med avsett målord i 62% av fallen.
Säkerheten i lyssnarnas bedömning var generellt större än säkerheten i författarnas bedömning
av spektrogrammen.
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Eng-Olofsson och Niveds resultat visar att skånska förskolebarn med normal språkutveckling
har svårigheter med att producera accentkonstraster. De fann också att barnens ålder inte hade
någon betydelse för deras förmåga att producera ordaccenter. Även indikationer på att
testledarens dialekt hade en viss betydelse för barnens prestationer framkom, dock inte så stor
att den kunde betraktas som signifikant.

Forskning kring  språkstörning och prosodi

Diagnosen specifik språkstörning (Specific Language Impairment – SLI), ges till barn vars
språk är påtagligt försenat vid jämförelser med andra barn i samma ålder. I ”De
svårförståeliga barnen – aktuell forskning om specifik språkstörning” skriver professor Ulrika
Nettelbladt (1997) att det av internationella undersökningar framgår ”att 5-8% av barn i
förskoleåldern har någon grad av språkstörning, medan 1% har en grav språkstörning”. Hon
skriver också att det ännu idag är oklart om man kan finna en direkt orsak till språkstörning,
men att det är känt att det finns en klar hereditet med i bilden.

Neurolingvistisk forskning har visat att ju större svårigheter ett barn har med språkförståelsen,
desto fler språkliga nivåer är drabbade. Den ytligaste formen av språkstörning drabbar endast
fonologin, är störningen av allvarligare natur drabbas även grammatiken, och då ter sig den
fonologiska störningen annorlunda och kan drabba även prosodin. I fall där både fonologi,
grammatik och semantik är påverkade kan även pragmatiken, språkanvändningen, störas. För
barn med störningar i prosodin är de svenska accent- och betoningskontrasterna svåra att lära
sig, vilket kan leda till att deras tal låter dialektalt ospecifikt högt upp i åldrarna. (Nettelbladt
1983, 1995)

Prosodi var länge ett outforskat område för barnlogopeder, men har på senare år, i samarbete
med lingvistiken, lyfts fram och ägnats allt mer uppmärksamhet. Att svenska förskolebarn
med språkstörning har problem med inlärning av prosodi på ordnivå, såsom ordaccent, har
varit känt en längre tid, men i nutida forskning tittar man närmare på detta. Bland de
vanligaste problemen finner man svårigheter att behärska de svenska ordaccenterna och
utelämnande av pretonisk stavelse.  (Nettelbladt 1983, Samuelsson mfl 2003).

Enligt en stadiemodell över barns fonologiska utveckling, utvecklad av Nettelbladt (1983),
kan man dela in barns tidiga språkutveckling i fyra stadier. I stadium I och II har barnen
syntagmatiska processer, medan de barn som befinner sig i stadium III och IV har
paradigmatiska processer. Paradigmatiska processer är dekontextuella och påverkar segment,
medan syntagmatiska processer påverkar och ändrar målordets fonotaktiska struktur och
påverkar prosodiska fenomen på ordnivå, exempelvis utelämnande av stavelser och realisation
av ordaccenter. Syntagmatiska processer resulterar ofta i att barnen använder ett trokaiskt
stavelsemönster (stark-svag).

Barn i de syntagmatiska stadierna har inte utvecklat betonings- eller accentkontraster.
Accentkontrasterna utvecklas i de paradigmatiska stadierna. Det är också först i
paradigmatiska stadier som barnen blir dialektspecifika (Nettelbladt 1983).

I artikeln ”Towards asssessment of prosodic abilities in Swedish children with language
impairment” har Samuelsson m.fl. gjort en undersökning av 29 svenska barn med
språkstörning. Syftet med undersökningen var att utreda hur väl det nyligen utvecklade
bedömningsmaterialet för svensk prosodi på ord-, fras- och diskursnivå fungerade samt att
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undersöka hur prosodiska problem ser ut hos barn med språkstörning. Barnen kom från två
språkförskolor i Stockholmsområdet och var inte speciellt utvalda för sina prosodiska
svårigheter. Deras medelålder var 6;1 (Samuelsson m.fl. 2003).

Samuelsson mfl fann att deras test fungerade väl och att resultaten av den prosodiska
testningen korrelerade väl med barnens grammatiska förmåga och språkförståelse, vilket
pekar på att prosodiska problem är kopplade till hur allvarlig en språkstörning är (Samuelsson
mfl 2003).

Enligt en annan undersökning av Samuelsson och Nettelbladt (2004) kan barn med prosodiska
problem delas in i två undergrupper, en med fonetiska/språkliga problem och en med
prosodiska svårigheter på diskursnivå. Samuelssons och Nettelbladts undersökning visade att
distinktionen mellan ordaccenterna var en av de egenskaper som var svårast att lära sig för
barnen, men också att bedöma. Sambandet mellan prosodisk och grammatisk förmåga
bekräftas också av undersöknigen.
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METOD

Den akustiska bedömningen gjordes i datorprogrammet PRAAT (Boersma &Weenik 2001).
Med hjälp av datorprogrammet analyserades sedan F0 -kurvan i barnens yttranden.

I perceptionsstudien ingick tio lyssnare, fem naiva och fem med bakgrund inom fonetik eller
logopedi. De naiva lyssnarna var naiva såtillvida att de saknade barkgrund inom fonetik eller
logopedi. Icke-naiva lyssnare rekryterades från logopedprogrammet och naiva lyssnare ur
bekantskapskretsen. Lyssnarna bedömde huruvida barnen lyckades prestera avsedd ordaccent
så att den blev möjlig att uppfatta

Material

Materialet jag studerat är inspelningar av åtta barn som testats med deltest 7 ur Samuelssons
och Nettelbladts nyutvecklade bedömningsmaterial för svensk prosodi. Inspelningarna och
testningen gjordes av mig på barnens förskolor våren 2004.

Deltest 7 består av nio ordpar med bilder till varje ord. (se bilaga) Ordpar 1-4 är
semiminimala par infinitiv – presens, såsom springa – springer, där infinitiven bär grav
accent, medan presensformerna har akut ordaccent. De fem sista ordparen är riktiga minimala
par som skiljs åt endast genom sin accent, exempelvis tómten och tòmten.

Testningen fungerar så att testledaren läser de angivna meningarna på testledarens papper. För
ordpar 1-4 kan det gå till såhär: Bilderna till ordpar 2 visar en sax respektive ett par händer
som klipper ut en bild av en nalle.  ”Vad kan man göra med en sax?”, säger testledaren och
låter sedan barnet fylla i ”klippa”.. För att sedan få fram presens av verbet frågar man
exempelvis ”Vad gör flickan nu? Hon …”, och hoppas att barnet fyller i ”klipper”.

För att få fram orden i ordpar 5-9, säger testledaren före helt och hållet: ”Här är bíten (till
pusslet). Pojken blir bìten (av hunden). Vad är det här?…(bíten) Vad blir pojken? …(bìten).”
Om barnet inte förstår vad jag vill att han eller hon ska säga har jag hjälpt honom eller henne
på traven. Detta har behövts i båda delarna av testet.

Informanter

De åtta barnen som deltog i studien kom från två språkförskolor i nordöstra, respektive
sydvästra Skåne. Barnen valdes ut i samråd med logoped och språkförskolepersonal och
deltog frivilligt, med föräldrarnas tillåtelse, i studien. Barnens ålder varierade från fyra år och
åtta månader (4;8) till sex år och fyra månader (6;4). Medelåldern var ca 5;7.

Graden av språkstörning hos barnen varierade. Några av dem pratade påfallande rent, ingen
av dem hade problem med att genomföra testet och några var ganska svåra att förstå,
exempelvis ett barn som nästan helt saknade konsonanter. Någon förtestning av barnen
genomfördes ej.
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Inspelningar

De åtta barnen testades med deltest 7 ur Samuelssons och Nettelbladts bedömningsmaterial
för svensk prosodi och spelades in i slutet av maj 2004 med hjälp av analog kassetbandspelare
(Sony Walkman) och en liten mikrofon som man fäster vid informantens tröja. Utrustningen
lånades av Institutionen för lingvistik vid Lunds universitet.

Barnen spelades in vid sina respektive förskolor i ett avskilt rum, ibland i närvaro av
förskollärare eller logoped. I de avskilda rummen var det tyvärr inte lika tyst som i t. ex. en
studio, därför kan ibland barnstoj höras i bakgrunden på vissa inspelningar.

Vid det första inspelningstillfället uppstod glappkontakt i såväl mikrofonen som bandspelaren,
varför jag istället använde en handmikrofon som förskolan hade tillgång till. Handmikrofonen
medförde att ljudkvaliteten blev lite annorlunda vid några av inspelningarna. Glappkontakten
i bandspelaren ledde till att två av barnen fick göra testet två gånger. Alla barnen var dock
samarbetsvilliga, även om några var lite blyga i början.

Till de tekniska problemen kan också läggas att en del barn hade lite svårt att sitta stilla, vilket
utrustningen inte riktigt klarade av. I en del ord förekommer således brusljud och liknande
som kan störa analysen. Barnens röstkvalitet är också väldigt varierande, några hade skrovlig,
hes eller nasal röst vid inspelningstillfällena, men detta bör inte påverka den perceptuella
analysen alltför mycket. De analoga inspelningarna digitaliserades sedan och flyttades till
dator för analys och uppspelning i analysprogrammet Praat.

Av de sammanlagt 144 orden i det inspelade materialet, kom 11 stycken (ca 8 %) inte med i
den perceptuella undersökningen, eftersom de var för svåra att höra eller saknades.
Anledningar till att ord inte gick att höra var skiftande, så som exempelvis att barnet pratade
för tyst eller för starkt, oljud i bakgrunden eller att barnet pillade på mikrofonen så att brusljud
bildades.

Bland de ord som saknades helt, fanns en del ord som barnen inte ville säga alls och ord som
ersattes av helt andra ord. De orden som var svårast att elicitera var klípper (barnen sa
”klipper ut”  istället), lìgga (ersattes med ”gå och lägga sig” eller ”sova”) och tómten, som
helt utelämnades av två barn.

Perceptuell undersökning

Tio lyssnare, fem naiva och fem med bakgrund inom logopedi- eller fonetikämnet, har
deltagit i lyssnarundersökningen. De har fått höra barnen säga de minimala paren ur deltest 7
isolerat, och bedömt huruvida de uppfattat om barnet uppnått den avsedda ordaccenten.

Instruktionerna till lyssnarna var att fylla i ja eller nej som svar på om de tyckte att barnet
lyckades eller misslyckades med att prestera rätt ordaccent. Lyssnarnas ja eller nej har
översatts till siffrorna 1 respektive 0, för att få fram statistik över i vilken grad lyssnarna
bedömde barnens yttranden som korrekta. Om lyssnaren så önskade spelade jag upp det
aktuella ordet från datorn flera gånger. Ljudet nådde lyssnarna direkt från datorns högtalare.
Tyvärr var ljudstyrkan på inspelningarna något ojämn vilket ibland försvårade lyssnarnas
bedömning.
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Akustiska mätningar

Med hjälp av datorprogrammet PRAAT studerade jag hur informanterna realiserar
ordaccenterna rent akustiskt (Boersma & Weenik 2001). I PRAAT kan man jämföra olika
inspelningar genom att studera intonationsförloppet i den betonade vokalen. I den betonade
stavelsens vokal mätte jag durationen innan det karakteristiska intonationsfallet realiseras. I
normalt tal kommer intonationsfallet i genomsnitt ca 200 ms tidigare i accent I än i accent II.
(Strömqvist & Peters 1996 s.217) (Lindblad 1997)

I accent I inträffar F0 -kurvans (grundtonskurvans) topp i den pretoniska stavelsen och dess
dal i den betonade stavelsen. För accent II är det tvärtom: F0 -kurvans maximum inträffar i
den betonade stavelsen, och dess minimum efter den betonade stavelsen (Bruce 1998).

För att mäta var i ordet intonationsfallet inträffar i förhållande till den betonade vokalen, togs
spektrogram (samplingsfrekvens 16 kHz) fram med hjälp av PRAAT (Boersma & Weenik
2001). Tidsintervallet mättes i millisekunder från den betonade vokalens början till tidpunkten
då intonationsfallet börjar, dvs där F0 -kurvan pekar nedåt. I vissa fall var det väldigt svårt att
identifiera vokalens början, t ex för att barnet viskade eller p g a störningar i ljudbilden.

Exempel på hur jag mätet tonhöjdsfallet i sprìnger (accent I). Som synes faller kurvan direkt i den betonade
stavelsens vokal.
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Exempel på hur jag mätte durationen innan tonhöjdsfallet i den betonade stavelsens vokal i ordet tómten (accent
II). Durationen var 134 ms.
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RESULTAT

Barnen spelades in på sina respektive förskolor i ett avskilt rum, ibland med närvaro av
fröken. Ljudnivån utanför rummen där vi satt var så hög att den ibland påverkade
inspelningarna.

Vid det första inspelningstillfället uppstod en del tekniska problem med
inspelningsutrustningen, vilket ledde till att två av barnen fick göra testet två gånger. Alla
barnen medverkade dock väl i testet, även om några av dem hade svårt att sitta stilla. Såväl
störningar utifrån som att något barn viskar eller ropar, har fått konsekvenser för de akustiska
analyserna.

Akustisk analys

Av de totalt 144 ord, som ingick i mätningarna, saknas 11 st, d v s ca 8 %. Dessa har
utelämnats då barnet helt enkelt inte sagt just de orden jag var ute efter eller inte sagt något
alls. Bland orden som var kvar bedömdes 66 st som omätbara. I diagram 1 syns fördelningen
mellan utelämnade, omätbara och mätta ord:

Diagram 1. Fördelning mellan ord som inkluderats respektive exkluderats i akustisk studie.

De ord som bedömdes som omätbara kan exempelvis sakna mätbar tonkurva p g a viskning.
Det kan också röra sig om för starkt tal eller rop som leder till att kurvan ”försvinner” utanför
mätområdet. I vissa ord fanns även andra störningar, så som slag mot bordsskiva, brusljud etc.
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Bilden ovan visar ett ord som bedömts vara ”omätbart”. Barnet ropade sova så starkt att tonkurvan inte bedöms
vara tillförlitlig att mäta på.

Diagram 2. Genomsnittlig duration innan tonhöjdsfall i accent I och II för varje barn. På Y-axeln visas
durationen från början av den betonade stavelsens vokal till början av tonhöjdsfallet efter tontoppen.

På Y-axeln anges duration mellan början av den betonade stavelsens vokal och början av
tonhöjdsfallet efter tontoppen.  Kolumnerna anger medeltal av de båda respektive
accenttyperna hos varje barn. För accent I, där tonhöjdsfallet bör komma direkt i den betonade
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stavelsens vokal, var medeldurationen 60 ms. Medeldurationen innan tonhöjdsfallet i accent
II, som bör närma sig 200 ms, var hos barnen tillsammans 134 ms. (Diagram 2)

Medelvärdet för skillnaden mellan accent I och II är, för alla barnen tillsammans, 73 ms. Den
genomsnittliga skillnaden mellan meloditoppen i accent I och accent II är vanligen ca 200 ms
(Lindblad 1997). Barnen avviker alltså med ca 127 ms från den typiska skillnaden. Barn 3
närmar sig skillnaden i vuxenspråket, medan den genomsnittliga skillnaden i
accentkontrasterna hos barn 5 är mycket liten.

Ett medelvärde är dock eventuellt något missvisande, då några barn faktiskt hade värden som
närmade sig vuxenspråket. De flesta barnen hade också korrekta värden inom vissa accentpar,
men deras medelvärde drogs sedan ner exempelvis av att de helt bytte plats på accenterna i
något ordpar. Vissa barn övergeneraliserade också exempelvis på så sett att både tómten och
tòmten lät/ såg ut som grava.

Diagram 3. Genomsnittlig duration för varje accentpar. Medelresultat av de akustiska
mätningar av durationen i millisekunder för varje ord.

I Diagram 3 visas medelresultaten av de akustiska mätningarna för de olika orden. Som synes
varierar svårighetsgraden mellan orden. De akuta accenterna i sprínger och klípper lyckades
alla barnen med, medan bíten och stégen var svårt för många. I de grava accenterna i klìppa,
bìten, åskar och stègen  kom barnen nära 200 ms, men hade särskilt svårt med sòva.
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Diagram 4. Genomsnittlig konstrast mellan accent I och II i respektive accentpar.

Mätningar av förmågan att producera accentkontraster visas i Diagram 4. Endast medelvärdet
i accentparet klìppa/klìpper närmar sig målvärdet (200ms). Det negativa värdet i sóver/sòva
indikerar att barnen övergeneraliserat accent I.

Perceptuell undersökning

Lyssnarnas ja eller nej har översatts till siffrorna 1 respektive 0, för att få fram statistik över i
vilken grad lyssnarna bedömde barnens yttranden som korrekta. Beräkningar efter
medelpoäng visar att de icke-naiva lyssnarna accepterade 78% av orden som korrekta, medan
de naiva lyssnarna accepterade 81%. Gemensamt medeltal för båda lyssnargrupperna är
79,5% acceptans.

Diagram 5. Staplarna visar den medelpoäng varje barn fått av lyssnargrupperna.

Diagram 5 visar medelpoängen varje barn fått av lyssnarna. Som synes bildar staplarnas
toppar en liknande kurva från de olika lyssnargrupperna, även om de icke-naiva lyssnarna
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tenderat att acceptera barnens ord i något lägre grad. De icke-naiva lyssnarna omdöme
varierade mellan en medelpoäng på 0,75 och 0,84, och de icke-naiva varierade mellan 0,72
och 0,88. Graden av acceptans hos de icke-naiva lyssnarna var alltså något mindre
samstämmig. Enligt lyssnarnas sammantagna bedömning har de flesta problem med att
producera ordaccentkontraster.

Diagram 6a och 6b visar i hur många fall de icke-naiva respektive de naiva lyssnarna var helt inbördes överens.

Cirkeldiagrammen 6a och 6b visar i vilken grad lyssnarna inom respektive lyssnargrupp var
överens i sina bedömningar. I perceptionsundersökningen inkluderades sammanlagt 133
stycken ord. Lyssnarna gjorde tillsammans 665 stycken bedömningar. De icke-naiva
lyssnarna var överens alla fem i 57% av sina bedömningar, medan de naiva lyssnarna var helt
överens inbördes i 51% av sina.

Diagram 7. Antal ord per barn där alla fem lyssnarna i varje gripp var helt överens sina bedömningar.

I diagram 7 visas hur många bedömningar per barn där lyssnarna var helt överens. Dessa
siffror kan användas som riktmärke för vilka barn som var lättast att bedöma.
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Diagram 8 visar medelpoängen för de olika orden, och kan användas för att se vilka ord som var svårast för
barnen att säga.

Vilka ord som, enligt lyssnarna, var svårast för barnen att säga med rätt ordaccent framgår av
diagram 8. Tómten och stégen är de ord som genomgående fått lägst poäng av båda
lyssnargrupperna.

Diagram 9 visar i hur många  fall lyssnarna var överens per ord.

I diagram 9 kan man även se vilka ord som var svårast för lyssnarna att bedöma. Staplarnas
värde visar hur många gånger lyssnarna var helt överens om ett visst ord.
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DISKUSSION

Akustisk undersökning

För de flesta av barnen och de flesta ordparen föregick den tonala gesten i accent I den tonala
gesten i accent II. Dock uppnår bara ett fåtal barn/ord värden som närmar sig det typiska. För
något av barnen är accentkonstrasterna nästan obefintliga. Resultaten av mätningarna stämmer
överens med tidigare undersökningar – barn med språkstörning har svårt att producera
accentkonstraster.

Enligt de akustiska mätningarna av barnens accentkonstraster närmar sig accentkontrasterna
hos barn 3 vuxenspråket, vilket stämmer väl överens med de perceptuella bedömningarna.
Accentkonstrasterna hos barn 3 bedömdes av lyssnarna som helt riktiga och är även det barn
där lyssnarna var mest överens i sin bedömning. Däremot får barn 5, som sticker ut som mest
otypisk enligt de akustiska mätningarna, betydligt högre poäng av lyssnargrupperna och
skiljer inte ut sig från resten av barnen.  (Diagram 2, Diagram 5, Diagram 7)

Perceptuell undersökning

De båda lyssnargrupperna accepterade barnens yttranden som riktiga i 79,5 % av fallen. Ett
sådant resultat är positivare än i andra perceptuella undersökningar, exempelvis
undersökningen av Samuelsson och Löfqvist (2004). Skillnaden mellan resultaten beror
troligen på att undersökningarna genomfördes på olika sätt. Eftersom lyssnarna i min
undersökning visste vilket ord de skulle höra istället för att gissa vilket de hörde, blev det
lättare att tolka barnens yttrande positivt.

Resultaten tyder också på att barnen i denna studie skulle ha mindre svårigheter än barnen
med skånsk dialekt och typisk utveckling som ingick i studien Oskar eller åskar? (Eng-
Olofsson och Nived, 2003). Dessa resultat är troligen också en konsekvens av metoden.

Att de icke-naiva lyssnarna var något strängare i sin bedömning beror sannolikt på att de är
mer tränade på att bedöma barns yttrande och att de hade djupare kunskap om vad de
egentligen lyssnade efter. Många av de naiva lyssnarna kände inte till fenomenet ordaccenter
innan de deltog i undersökningen.

Diagram 5 visar resultatet av hur de olika lyssnarna bedömde. Som synes håller sig lyssnarna
inom ett ganska litet område, d.v.s. de olika lyssnarna har accepterat barnens yttranden i
ungefär lika höga grad. Resultaten från de naiva lyssnarna spretar dock lite mer, vilket
troligen beror på att de är mer ovana att bedöma barns språk.

Dialekterna hos de båda lyssnargrupperna var blandade. I tidigare studier (Eng-Olofsson och
Nived 2003), har dialekten inte visat sig påverka bedömningarna. En av de icke-naiva
lyssnarna i den här studien har finlandssvensk dialekt, men det verkar inte ha påverkat
bedömningen i någon högre grad. Dock påpekade några av lyssnarna, särskilt naiva med
rikssvensk dialekt, att det tyckte det var svårt att vara säkra i sin bedömning, de sa att de hade
svårt med skånskan. Den ojämna in- och uppspelningskvaliteten kan naturligtvis också
försvårat bedömningarna.
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Lyssnarnas inbördes samstämmighet är något låg (57 respektive 51%, se diagram 6). Enligt
Bordens och Abbott (2002) är all samstämmighet över 70 % helt acceptabel. Även i en del
andra studier har man haft svårt att nå upp till så höga samstämmighetsvärden (Samuelsson
och Löfqvist 2004). Låga samstämmighetssiffror kan bero på att just skånska ordaccenter är
särskilt svåra att höra skillnad på (Eng-Olofsson och Nived 2003).

Hur överens lyssnargrupperna var inbördes varierar ganska mycket från barn till barn.
(Diagram 7) Även här liknar de båda lyssnargruppernas kurvor varandra. Vid en jämförelse
med Diagram 5 ser man också att det barnet vars accenter lyssnarna accepterade i högst grad
är samma barn som varit lättast att bedöma.

Från båda lyssnargrupperna framgår att de orden som barnen hade svårast att använda korrekt
ordaccent på var tómten och stégen. Hårdast i sin bedömning var de icke-naiva lyssnarna.
Stégen vållade också barnen stora problem enligt de akustiska mätningarna. I de akustiska
mätningarna framstod sòva som särskilt svårt, men de syns inte i de perceptuella
bedömningarna, utan skulle kunna vara ett felaktigt resultat. I övrigt finns en viss korrelation
mellan de akustiska och perceptuella bedömningarna, dock är de akustiska spretigare och de
resultaten känns därför lite tveksamma. (Diagram 8, Diagram 3)

De lättaste orden för barnen ser, enligt perceptionsundersökningen, ut att vara de första fyra
ordparen, alltså de semiminimala verbparen. Detta stämmer inte överens med de akustiska
mätningarna, där de minsta konstrasterna mellan accentparen uppmäts just i denna grupp i
paret sover/sova. Att accentkontrasterna i de semiminimala paren accepteras i högre grad av
lyssnarna beror troligen på att de är just semiminimala. Det är faktiskt inte bara
accentkonstrasten som skiljer den åt, utan även de olika ändelserna. Lyssnarna har allstå större
möjligheter att tolka barnens yttranden positivt.  (Diagram 8, Diagram 3)

Begreppen (och bilderna) till både tómten och stégen, är båda ganska abstrakta, kanske har
barnen aldrig hört orden förut? Det kan vara därför de vara svårare att säga. Tómten tillhör
också de ord som utelämnades av fler än ett barn. Att ord utelämnades bland de semiminimala
paren tror jag till största delen också beror på bilderna och på eliciteringsstrategin. Barnen
tyckte helt enkelt ibland att det var konstigt att säga ligger till en bild och sedan säga ligga till
en nästan likadan bild. Istället kom de ofta med andra förslag, så som vilar sig eller ligger och
solar.

Vilka ord som var mest svårbedömda för lyssnarna skiljer sig en del lyssnargrupperna
emellan. För de naiva lyssnarna vekar de semiminimala verbparen ha varit något lättare.
Kanske var det lättare för de naiva lyssnarna att bedöma just de verben (semiminimala paren),
eftersom de själva var helt säkra på hur accenterna skulle låta. (Diagram 9)

Enligt de akustiska mätningarna har barnen betydligt större svårigheter än vad som syns i de
perceptuella bedömningarna. Betyder detta att de 200 ms är ett för långt intervall, eller visar
det bara att den mänskliga hörseln är bättre på att tolka än mina mätningar?

Avvikelserna i resultaten av de akustiska mätningarna är stora, 134 ms, även om man tar med
en ganska stor felmarginal i beräkningarna. Dock skulle det kunna vara så att timingen
förbättras så småningom.

Då barnens yttrande tenderar att framstå som väldigt långt ifrån det typiska i mina akustiska
mätningar samtidigt som de i högre grad accepteras av lyssnargrupperna än i liknande
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perceptuella undersökningar, väcks funderingar kring metoderna. Kanske ger mina akustiska
mätningar en orealistiskt negativ bild av banens yttranden, medan perceptionsundersökningen
är konstruerad så att det blir lättare för lyssnarna att fria än att fälla.

Felkällor och framtida undersökningar

Vid både inspelningstillfällena och när den perceptuella undersökningen genomfördes
användes undermålig utrustning. Med bättre ljudkvalitet hade resultaten också blivit säkrare; i
de akustiska mätningarna visade sig många ord vara omätbara till följd av dålig ljudkvalitet
eller störningar, och kunde därför inte inkluderas i studien. Resultaten av mätningarna kan
också bedömas som något otillförlitliga och kanske skulle mätningar gjorts om för att
verifiera dem. Spektrogramen i studien var heller inte avidentifierade, vilket de troligen skulle
ha varit för att ge mest tillförlitliga resultat. Felmarginalens storlek i mätningarna är även den
svårbedömd.

I den perceptuella undersökningen spelades barnen alltid upp i samma ordning, vilket kan ha
betydelse för barn 1:s låga poäng och låga samstämmighet bland lyssnarna. Kanske var lyssnarna
ovana vid vad de skulle lyssna efter?  I en framtida undersökning skulle orden och barnen kunna spelas upp i
slumpvis ordning.  Man skulle också kunna  ha med ”träningsord” för lyssnarna att bedöma,  så att de kan ”ställa
in öronen”.

Den perceptuella undersökningen skulle kunna kompletteras med test där lyssnarna får gissa
vilket ord de hör istället för att bedöma ordens riktighet som i bedömningstestet i denna
studie.  I bedömningstest får lyssnarna möjligheten att tolka barnens yttrande positivt. Detta
kan förklara att barnens yttranden i denna undersökning accepterades i högre grad än i
exempelvis Samuelssons och Löfqvists undersökning (Samuelsson och Löfqvist 2004).

Testet som använts vid inspelningarna är, i viss mån, svårt för barnen. Vissa bilder,
exempelvis ”ligga” och ”ligger” (se bilaga), är snarlika och man ska, enligt testets instruktion,
inte säga före barnet, utan bara påbörja en mening: ”Den här pojken är sjuk. Han måste…
(ligga)” och ”Vad gör den här pojken nu? Han … (ligger)”. På den sistnämnda bilden fick jag
ofta väldigt skiftande svar såsom ”han vilar sig”, ”solar”, ”sover” osv. Ofta slutade det med
att jag fick be barnet säga just ”ligger”.

Bland ordparen 5-9 förekommer flera svåra, abstrakta ord, som kan vara helt okända för
barnen. Dessa ord ska testledaren säga före barnen: ”Här är tómten (till huset). Här är tòmten.
Vilken är det här?… Vilken är det här?… ” Även om man gör detta är det ibland väldigt svårt
att få barnen att upprepa vad man sagt. Både ”tómten” och ”bácken” kan vara helt nya för
barn (läskbackar är tämligen sällsynta nuförtiden) och bilden av fotspår kan te sig abstrakt och
svårförståelig. De ord barnen inte kände till sen tidigare blev i praktiken nonoord för dem, och
det var ju egentligen inte nonoord som skulle testas.

I Towards assessment of prosodic abilities in Swedish children with language impairment
framgår att de semiminimala paren inkluderats i testet för att de, i en pilotstudie, visat sig vara
lättare att få barnen att säga. (Samuelsson mfl 2003) Jag håller med om att det var något
lättare att få barnen att elicitera, men tycker då att bilderna kanske var lite otydliga.
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Många av de ord som ingick i testet gav en bruten kurva i PRAAT, då de innehöll obstruenta
konsonanter. Ur akustisk synvinkel hade det kanske varit bättre med ord som endast innehöll
sonoranta konsonanter, för att få en obruten kurva att studera.

Slutsats

Resultatet i denna studie pekar med all säkerhet, liksom de flesta andra studier, mot att
ordaccenter är svårt för barn med språkstörning.  Hur stora problemen är ger studien en
fingervisning om, men det behövs noggrannare forskning på området för att till fullo kunna
jämföra med andra studier.

Med en striktare metod, dvs. med förtestning, bättre utrustning och striktare upplägg av
studien, kan man säkerligen få fram tydliga och bra resultat även om barn med språkstörning
är en heterogen grupp. Som nämnts i diskussionen vore det av största vikt att genomföra en
liknande undersökning där lyssnarna inte visste i förväg vilket ord de skulle bedöma utan fick
gissa vad de hörde istället med bilderna framför sig. Detsamma gäller för de akustiska
mätningarna, som hade behövt vara mer omfattande och noggranna, exempelvis skulle
spektrogrammen bedömas av flera bedömare och inte varit anonymt sorterade.

Med tanke på hur överens lyssnargrupperna i perceptionsstudien varit inbördes, verkar
testmaterialet fungera bra för att bedöma denna aspekt av barns prosodi, vilket stämmer
överens med tidigare studier (Samuelsson m fl. 2003).

Perceptionsstudien stöder också teorin om att de icke-naiva lyssnarna är överens i högre grad
än de naiva och att lyssnarnas dialekt inte förefaller påverka deras bedömning. Med en
striktare metod och fler informanter skulle man förmodligen kunna få fram en tydligare
skillnad mellan lyssnargrupperna och ytterligare undersöka dialektens betydelse.
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BILAGOR

Perceptionstestetsblanketten med bilder från Deltest 7 ur Samuelsson och Nettelbladts
bedömningsmaterial för svensk prosodi

Föräldrabrevet

Logopedbrevet
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Bilaga 1
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Bilaga 2

Lund 040422

Hej!
Jag heter Kerstin Håkansson och studerar till logoped i Lund. Parallellt med mina
logopedstudier siktar jag också på en magisterexamen i fonetik. Just nu arbetar jag med en c-
uppsats och söker barn till en undersökning som ska ligga till grund för uppsatsen.

I min c-uppsats ämnar jag studera språkmelodin hos barn i förskoleåldern med skånsk dialekt
och specifik språkstörning.
För att studera språkmelodin tänkte jag använda ett specialtest som är utvecklat av svenska
logopeder och tar ungefär 10 minuter att genomföra. Testet består i att jag och barnen tittar på
bilder som vi pratar om tillsammans. Jag vill också spela in vårt samtal, för att senare kunna
analysera uttalet akustiskt med hjälp av ett datorprogram. Barnets identitet kommer självklart
att hållas hemlig.

Om Ert barn som går hos logoped eller på språkförskola har just skånsk dialekt och
språkstörning och vill delta i testet blir jag väldigt tacksam. P g a sekretessen kan jag inte ta
kontakt med Er, men ta gärna kontakt med mig!

Tack på förhand!

Kerstin Håkansson, student Dr. Joost van de Weijer,
Tomegapsg 15:214 handledare
223 50 Lund Institutionen för lingvistik
046-148212 Lunds Universitet
0702-384325 Helgonabacken 12
email: kerstin.hakansson.969@student.lu.se 223 62 Lund

"---------------------------------------------------------------------------------

Svarsblankett

Kryssa i något av följande alternativ:

q Ja, jag ger mitt tillstånd till att mitt barn medverkar i undersökningen.

q Nej, mitt barn får inte vara med i studien.

Förälderns underskrift ………………………………………………………………………….
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Bilaga 3

Lund 040426

Hej!
Jag heter Kerstin Håkansson och studerar till logoped i Lund. Parallellt med mina
logopedstudier siktar jag också på en magisterexamen i fonetik. Just nu arbetar jag med en c-
uppsats och söker informanter till denna.

I min c-uppsats ämnar jag studera hur barn i förskoleåldern med skånsk dialekt och specifik
språkstörning behandlar de svenska ordaccenterna. För att studera detta akustiskt och
perceptoriskt tänkte jag använda ett deltest ur Christina Samuelsson och Ulrika Nettelbladts
bedömningsmaterial för prosodi.

Under arbetets gång har jag stött på problem med att finna just sådana informanter som jag
helst vill ha. Jag undrar om ni har möjlighet att vidarebefordra brev till föräldrar (jag måste
naturligtvis ha deras tillstånd) till barn som ni tror skulle vara lämpliga för studien. (Ni kan ju
inte lämna ut uppgifter om barnen till mig direkt.)

Brevet till föräldrar vars barn passar in på beskrivnigen ovan är bifogat i detta mail.

Tack på förhand!

Kerstin Håkansson, student Dr. Joost van de Weijer, handledare
Tomegapsg 15:214 Institutionen för lingvistik
223 50 Lund Lunds Universitet
046-148212 Helgonabacken 12
0702-384325 223 62 Lund
kerstin.hakansson.969@student.lu.se


