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Abstract 

The Nasometer is a non-invasive acoustic measuring instrument that quantifies the ratio of 

nasal resonance in speech. It can be used as a complement to perceptual judgment of speech 

impediments, for example, in patients with cleft palate and velopharyngeal insufficiency. In 

order to determine if a nasalance score is abnormal, it must be compared to norm data. The 

main purpose of the study was to collect reference nasalance scores in children between four 

and five years of age in Linköping. An additional objective was to compare the results to 

norm data collected in Umeå. The participants were 52 children aged between 4:2 and 5:11. 

Scores were recorded with a Nasometer at the children’s preschools. The speech material 

included oral words, oral sentences, oronasal sentences, nasal sentences and the syllable 

sequence “ma-ma-ma”. The mean nasalance score was 18.1 % for the oral words, 14.2 % for 

the oral sentences, 28.9 % for the oronasal sentences, 53.1 % for the nasal sentences and 65.1 

% for the syllable sequence “ma-ma-ma”. Significantly higher nasalance scores were recorded 

in boys during oral word production (p < .05). The nasalance scores in children from 

Linköping were significantly higher than those recorded in children from Umeå during oral 

word production (p < .05). 



Sammanfattning 

Nasometern är ett icke-invasivt akustiskt mätinstrument som kvantifierar andelen nasal 

resonans i tal. Den kan användas som komplement till perceptuell bedömning av talavvikelser 

hos patienter med till exempel gomspalt och velofarynxinsufficiens. För att kunna ta ställning 

till om ett nasaleringsvärde är avvikande måste det relateras till jämförbara normvärden. 

Studien syftade till att utföra en normering av nasaleringsvärden hos barn i fyra- till 

femårsåldern i Linköping. Vidare jämfördes resultatet med normvärden från Umeå. 

Deltagarna var 52 barn i åldrarna 4:2 – 5:11. Nasometermätningen utfördes på barnens 

förskolor. Talmaterialet innehöll ord utan nasala fonem, meningar utan nasala fonem, 

meningar med få nasala fonem, meningar med flera nasala fonem och en stavelsesekvens 

"ma-ma-ma". Medelvärdet för nasaleringsvärdet var 18,1 % för orden utan nasala fonem, 14,2 

% för meningarna utan nasala fonem, 28,9 % för meningarna med få nasala fonem och 53,1 

% för meningarna med flera nasala fonem och 65,1 % för stavelsesekvensen "ma-ma-ma". 

Pojkarna hade signifikant högre nasaleringsvärden än flickorna vid produktion av ord utan 

nasala fonem (p < .05). Barnen i Linköping hade signifikant högre nasaleringsvärden än 

barnen i Umeå vid produktion av ord utan nasala fonem (p < .05).  
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1 Inledning 

Vid behandling av patienter med gomspalt är talet en av de viktigaste aspekterna att beakta. 

Grad och typ av nasal avvikelse bör bedömas och utvärderas före och efter kirurgiska ingrepp 

(Mueller, Neuber, Schelhorn-Neise & Schumann, 2007). Ett sätt att studera nasalitet är att 

undersöka den nasala resonansen (Tronnier, 1998). Nasometern är ett icke-invasivt akustiskt 

instrument som mäter andel nasal resonans vid tal (KayPentax, 2008). Mätningen resulterar i 

ett nasaleringsvärde som kan fungera som komplement till perceptuell bedömning (Sweeney 

& Sell, 2007). För att avgöra om ett nasaleringsvärde är avvikande måste det relateras till 

språkspecifika normvärden (Hirschberg et al., 2006). Svenska studier av barns 

nasaleringsvärden har tidigare gjorts i Västerbotten (Annelin & Hallongren, 2006; Berg & 

Carlsson, 2006; Bergh, 2004). Eftersom talarens dialekt kan påverka värdet (Watterson, Lewis 

& Deutsch, 1998) finns det ett intresse av att ta fram normvärden även för andra delar av 

landet. I föreliggande studie utförs en normering av nasaleringsvärden uppmätta med 

nasometer hos barn i fyra- till femårsåldern i Linköping. Nasaleringsvärdena avses kunna 

användas som referensvärden till talbedömningar inom Scandcleftprojektet som är en 

multicenterstudie för utvärdering av operationsmetoder vid total unilateral läpp-, käk- och 

gomspalt (Eurocran, 2008). 

 

2 Bakgrund 

2.1 Normal resonans  

Vid tal sker ljudbildningen i två steg: ljudet bildas i en ljudkälla som utgörs av en 

förträngning i talapparaten och modifieras därefter genom resonans i hålrummen i övre 

luftvägarna (Elert, 2000). Denna resonansmodifiering eller filtrering innebär att vissa 

frekvenser i ljudvågen förstärks medan andra missgynnas. Resonansen beror på hålrummens 

storlek och form, vilka varierar mellan olika individer (Lindblad, 1992). Under tal påverkas 

hålrummens form av rörelser i främst tunga, läppar och velum. Vokaler bildas med öppen 

passage genom svalg, munhåla och läppar medan luftströmmen tillfälligt blockeras eller 

förträngs vid produktion av konsonanter (Elert, 2000). I vissa språk, till exempel franska, 

finns en kontrast mellan orala och nasala vokaler. Denna distinktion saknas i svenska språket 

som enbart har orala vokaler, vilka produceras med höjt gomsegel och tillstängd passage mot 

näsan. När termen nasal används i svenska avses istället en nasal konsonant, det vill säga [m], 

[n] eller [ŋ]. De produceras med sänkt gomsegel och fri passage genom näsan, vilket ger dem 
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en nasal klang (Engstrand, 2004). Talljud kan också vara nasalerade, vilket innebär att de 

liksom nasala ljud produceras med en öppen passage mellan mun- och näshåla. Nasalerade 

ljud uppkommer antingen genom assimilation med närliggande nasal eller genom att talaren 

producerar ljudet som en nasal. Det finns ingen betydelseskiljande funktion mellan icke-

nasalerade och nasalerade ljud (Tronnier, 1998). 

 

2.2 Velofarynxfunktion 

Öppningen mellan mun- och näshåla regleras genom aktivitet i den velofaryngeala sfinktern 

(Sommerlad, 2001). Höjning och sänkning av mjuka gommen och muskelaktivitet i svalgets 

bak- och sidoväggar justerar passagen (Lohmander et al., 2005). De viktigaste musklerna i 

velofarynx som är involverade vid oral ljudbildning är m. levator veli palatini som höjer 

gomseglet och vid nasal ljudbildning m. palatoglossus som sänker gomseglet (Engstrand, 

2004). Velofarynx är normalt sett öppet vid viloandning och produktion av nasala ljud och 

stängt vid sväljning och produktion av orala ljud (Schalén, Ejnell, Kitzing & Kuylenstierna, 

2001). En nedsatt förmåga att stänga passagen mellan mun- och näshåla kallas 

velofarynxinsufficiens (Shprintzen, 2006) och kan förorsakas av strukturella eller neurogent 

betingade avvikelser eller velofaryngeal felinlärning (Trost-Cardamone, 1989). Den 

vanligaste orsaken till velofarynxinsufficiens är gomspalt (Riski, 2002). 

 

2.3 Läpp-, käk- och gomspalt 

Läpp-, käk- och gomspalt är en missbildning som har en incidens på 1/680 nyfödda i Sverige 

(Sjöström et al., 2001). Det är den vanligaste ansiktsmissbildningen och beror på en 

ofullständig sammansmältning av de segment och utskott som skall bilda läpp, käke och gom 

under fosterutvecklingen. Vid spaltbildning i gommen saknas i olika grad den normala 

separationen mellan mun- och näshåla och musklerna i mjuka gommen fäster fel (Skoog & 

Jakobsson, 1993). När mjuka gommens funktion är nedsatt kan barnet inte sluta tätt mellan 

mun- och näshåla och talavvikelser i form av till exempel nasalt luftflöde och hypernasalitet 

kan uppstå (Albery, 1986). Vid behandling av läpp-, käk- och gomspalt är målet att skapa så 

goda förutsättningar som möjligt för utseende och funktion, vilket kräver samverkan mellan 

olika specialister som till exempel plastikkirurg, logoped, foniater och öronläkare (Skoog & 

Jakobsson, 1993).  Läpp, käke och gom rekonstrueras på kirurgisk väg men i dagsläget råder 

oenighet om vid vilken ålder operation bör ske och vilken operationsmetod som är bäst 
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(Lohmander, Persson & Henningsson, 2008). Scandcleftstudien är en pågående 

multicenterstudie som skall utvärdera resultatet av olika operationsmetoder vid total unilateral 

läpp-, käk- och gomspalt. Team i Norden och Storbritannien deltar i projektet och arbetar 

enligt ett schema där varje behandlingscentrum jämför olika operationsmetoder. De främsta 

måtten för utvärdering av operationsresultatet är tal och bettutveckling vid fem års ålder 

(Eurocran, 2008). 

 

2.4 Resonansavvikelser 

Termen nasalitet omfattar resonansavvikelser, nasalt luftläckage och tryckreducerat tal 

(Lohmander et al., 2005). Ett sätt att studera nasalitet är att undersöka den nasala resonansen 

(Tronnier, 1998). Den vanligaste resonansavvikelsen är hypernasal klang (Lohmander et al., 

2005) som beror på otillräcklig slutning mellan mun och näsa vid tal. Hypernasal klang märks 

extra tydligt vid produktion av främre vokaler såsom till exempel /i/ och /y/ (Schalén et al., 

2001). Dessa produceras med höjd tungposition och beskrivs därför som höga främre vokaler 

(Engstrand, 2004). Hyponasal klang innebär att de ljud som normalt sett skall vara nasala får 

för lite eller ingen nasal resonans (Schalén et al., 2001). Hyponasal klang kan uppkomma när 

det nasala resonansutrymmet är blockerat, till exempel vid förkylning, polyper eller förstorad 

adenoid och uppfattas i allmänhet som mindre avvikande än hypernasal klang (Albery, 1986). 

Hos personer med en förträngd näspassage och velofarynxinsufficiens kan en blandad nasal 

klang förekomma (Schalén et al., 2001). 

 

2.4.1 Bedömning 

Inom klinisk verksamhet är det önskvärt att i ett så tidigt skede som möjligt bedöma och 

behandla hypernasal resonans hos barn med gomspalt (Watterson, Hinton & McFarlane, 

1996). Ett problem inom logopedisk verksamhet har varit avsaknaden av användbara verktyg 

för bedömning av tal (Sell & Grunwell, 2001). Det finns olika mätmetoder för att bedöma 

nasalitet (Tronnier, 1998) men den vanligaste metoden är perceptuell analys. Den perceptuella 

uppfattningen av resonans i tal kan emellertid påverkas av faktorer som till exempel 

avvikande artikulation och röstkvalitet (Riski, 2002). Sedan ett par år tillbaka finns Svenskt 

artikulations- och nasalitetstest, SVANTE, som erbjuder en systematisk metod för perceptuell 

beskrivning och utvärdering av talavvikelser (Lohmander et al., 2005). Om den perceptuella 
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analysen inger misstanke om velofarynxinsufficiens, genomförs vanligtvis en instrumentell 

bedömning (Hardin, Demark, Morris & Payne, 1992). 

 

2.5 Nasometer 

En nasometer är ett icke-invasivt akustiskt instrument (KayPentax, 2008) som kan användas 

för att mäta nasal resonans i tal (Hirshberg et al., 2005). Den ger dock ingen direkt 

information om den velofaryngeala funktionen (Hardin et al., 1992). Nasometern utvecklades 

år 1973 av Fletcher och Bishop och produceras av företaget Kay Elemetrics (Van Lierde, 

Wuyts, De Bodt & Van Cauwenberge, 2001). Hårdvaran består av en nasometer och ett 

headset (se Bilaga 4) med mikrofoner vid mun och näsa som åtskiljs av en ljudseparerande 

platta. Headsetet kan justeras för att passa såväl barn som vuxna (KayPentax, 2008). Den 

analoga signalen från varje mikrofon filtreras och konverteras till en digital signal (Dalston & 

Seaver, 1992; Watterson, Lewis & Brancamp, 2005) som processas av en dator med 

tillhörande mjukvara (Dalston & Seaver, 1992). Mätningen ger upphov till en 

nasaleringskurva som illustreras längs med en tidsaxel på en datorskärm (Bae, Kuehn & Ha, 

2007). 

 

2.5.1 Nasaleringsvärde 

Utifrån kurvan genererar nasometern ett mätvärde som kallas nasaleringsvärde och är den 

akustiska motsvarigheten till andel producerad nasalitet (KayPentax, 2008). Värdet beskriver 

den fysiska relationen mellan orala och nasala ljud (Fletcher & Daly, 1976). 

Nasaleringsvärdet beräknas genom att ta förhållandet mellan den nasala akustiska energin och 

den totala akustiska energin (nasal plus oral energi) i ett yttrande. Därefter multipliceras 

värdet med hundra (Dalston & Seaver, 1992) enligt illustrationen nedan: 

 

100
 energiakustisk  Oral  energiakustisk  Nasal

energiakustisk  Nasal
 svärdeNasalering ×

+

=  

 

Nasaleringsvärdet redovisas i procent där ett högt värde motsvarar en hög andel nasal 

resonans (KayPentax, 2008). Värdet är aldrig noll vilket kan bero på att den orala akustiska 

energin i viss mån läcker förbi den ljudseparerande plattan och registreras av den nasala 

mikrofonen (Gildersleeve-Neumann & Dalston, 2001). Nasometern har hittills främst använts 
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för att inhämta information om nasaleringsvärdets storlek. Den kan dock även tänkas vara 

användbar för att studera temporala aspekter av resonans, till exempel nasala konsonanters 

varaktighet (Bae et al., 2007). 

 

2.5.2 Nasometer 6200 och Nasometer II 6400 

Nasometer II 6400 är uppföljaren till Kay Elemetrics första nasometermodell Nasometer 6200 

(KayPentax, 2008). Jämförelser mellan modellerna har visat att det finns en signifikant 

skillnad mellan modellernas mätvärden. Skillnaden bedöms främst bero på variation i 

enskilda individers prestationer och headsetets passform mellan olika mättillfällen. Normdata 

från den äldre modellen (6200) bör därför kunna jämföras med normdata från den nuvarande 

modellen (6400) (Watterson et al., 2005). 

 

2.5.3 Klinisk användning  

Nasometerns huvudsakliga kliniska användningsområde är som del i utredning, bedömning 

och behandling av patienter med gomspalt, talmotoriska problem, hörselnedsättning, 

funktionella nasalitetsproblem (KayPentax, 2008) och velofarynxinsufficiens (Bae et al., 

2007). Den används i klinisk verksamhet i stora delar av världen av bland annat logopeder 

(Hardin et al., 1992; KayPentax, 2008) och plastikkirurger. Nasometern ger möjlighet att 

kvantifiera bedömningen av nasalitet (KayPentax, 2008) och ger både kliniker och patient 

direkt återkoppling på den nasala resonansen (Bae et al., 2007). Värdena kan till exempel 

användas som underlag för utvärdering av tal före och efter kirurgi (KayPentax, 2008).  

 

2.5.4 Nasometermätning kontra perceptuell bedömning av resonans 

Flera studier har jämfört överensstämmelsen mellan nasaleringsvärden och perceptuell 

bedömning av hyper- och hyponasalitet (Hardin et al., 1992; Sweeney & Sell, 2007; 

Watterson et al., 1996; Watterson et al., 1998). Enligt en studie speglar nasaleringsvärdet den 

perceptuella bedömningen korrekt i 91 % av fallen (Hardin et al., 1992). Andra studier 

rapporterar en överensstämmelse på 84 % vid hypernasal klang och 88 % vid normal nasal 

resonans (Watterson et al., 1998). Nasaleringsvärdet förefaller vara mest tillförlitligt hos 

patienter vars resonans perceptuellt sett bedöms vara uppenbart normal eller uppenbart 

hypernasal (Watterson et al., 1996). Trots att sambandet mellan perceptuell bedömning av 
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nasal resonans och nasaleringsvärde är starkt bör nasometern främst ses som ett komplement 

till den perceptuella bedömningen (Sweeney & Sell, 2007). 

 

2.6 Faktorer som kan påverka nasaleringsvärdet 

2.6.1 Språk 

Nasaleringsvärdet kan variera mellan olika språk och för att kunna ta ställning till om ett 

värde är avvikande eller inte måste det relateras till normdata för samma språk (Hirshberg et 

al., 2006). Genom att använda ett standardiserat talmaterial kan insamlade mätdata från 

nasometern jämföras med tidigare publicerad normdata (KayPentax, 2008). Flera länder har 

genomfört studier med syfte att samla in språkspecifika normdata för nasaleringsvärden. 

Studier på barn har genomförts på bland annat följande språk: svenska (Annelin & 

Hallongren, 2006; Berg & Carlsson, 2006; Bergh 2004), ungerska (Hirschberg et al., 2006), 

flamländska (Van Lierde et al., 2003), thailändska (Prathanee et al., 2003) och engelska (Van 

Doorn & Purcell, 1998; Sweeney, Sell & O´Regan, 2004). Resultaten visar att 

nasaleringsvärdet för barn mellan fyra och tretton år varierar mellan 11 % och 16 % för 

meningar utan nasala fonem, mellan 29 % och 36 % för meningar med få nasala fonem och 

mellan 51 % och 60 % för meningar med flera nasala fonem, se Tabell 1. 

 
Tabell 1 Nasaleringsvärden (%) för barn (4 - 13 år) med olika språk/dialekt redovisat som 
 medelvärden avrundade till närmaste heltal 
  Språk Ålder  Meningar utan 

nasala fonem 
Meningar med 

få nasala fonem 
Meningar med 

flera nasala 
fonem 

Svenskaa 9 - 11 12 31 58 

Svenskab 6 - 10 11 30 57 

Svenskac 4 - 5 14 29 52 

Ungerskad 5 - 7 11 32 51 

Flamländskae 7 - 13 11 32 52 

Thailändskaf 6 - 13 14 36 51 

Engelska 
(australiensisk)g 

4 - 9 13 – 60 

Engelska  
(irländsk)h 

4 - 13 14 - 16 – 51 

a Annelin & Hallongren, 2006, b Bergh, 2004, c Berg & Carlsson, 2006, d Hirschberg et al., 2006, e Van 
Lierde et al., 2003, f  Prathanee et al., 2003, g Van Doorn & Purcell, 1998, h Sweeney et al., 2004 
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De svenska studierna som presenteras i Tabell 1 genomfördes i Västerbotten (Annelin & 

Hallongren 2006; Berg & Carlsson, 2006; Bergh 2004). Bergh (2004) utformade ett svenskt 

talmaterial för bedömning av nasaleringsvärden uppmätta med nasometer. Talmaterialet 

testades på 29 normalspråkiga barn i åldrarna 6:4 - 10:8 i Umeå. Två år senare genomfördes 

en normeringsstudie i samma stad där 45 barn i åldrarna 4:1 - 5:11 deltog. Barnen hade inte 

gomspalt, inte genomgått abrasio eller tonsillektomi under det senaste året och var inte täppta 

i näsan vid inspelningstillfället. Vidare hade de en normal språkutveckling och talade svenska 

utan brytning. Det exakta medelvärdet för ord utan nasala fonem var 15,2 %, för meningar 

utan nasala fonem 13,6 %, för meningar med få nasala fonem 29,0 % och för meningar med 

flera nasala fonem 52,0 % (Berg och Carlsson, 2006). Talmaterialet redovisas i Bilaga 7. 

Annelin och Hallongren (2006) undersökte hur nasaleringsvärdet påverkas av talarens ålder, 

kön och dialekt. I studien deltog 40 vuxna och 44 barn i åldrarna 9:7 – 11:2 från Umeå och 

Skellefteå.  

 

2.6.2 Ålder 

Under tidiga stadier i barns utveckling skiljer sig barn och vuxnas uttal av ord ofta åt 

(Håkansson, 1998). Vuxnas nasaleringsvärden tenderar att vara högre än barns, särskilt för 

talmaterial som innehåller nasala fonem som kräver en koordinerad öppning och slutning av 

velofarynx. Detta kan bero på att barn har omogna anatomiska strukturer i velofarynx och en 

talprogrammering som fortfarande är under utveckling (Van Lierde, Wuyts, De Bodt & Van 

Cauvenberge, 2003). I en svensk studie jämfördes nasaleringsvärden hos barn i nio- till 

elvaårsåldern med värden hos vuxna. De vuxna hade signifikant högre nasaleringsvärden än 

barnen för ord och meningar utan nasala fonem liksom för meningar med få nasala fonem. 

Barnen hade däremot högre värden än vuxna för meningar med få nasala fonem men denna 

skillnad var inte signifikant (Annelin & Hallongren, 2006).  

 

Flera studier har visat att nasaleringsvärdet ökar med stigande ålder hos barn (Annelin & 

Hallongren, 2006; Prathanee, Thanaviratananich, Amornrat Pongjunyakul & Rengpatanakij, 

2003). I Thailand mättes nasaleringsvärden hos barn i åldrarna sex till tretton år och 

konstaterades öka successivt med stigande ålder. Ökningen var signifikant för meningar med 

få nasala fonem och meningar med flera nasala fonem men inte signifikant för meningar utan 

nasala fonem (Prathanee et al., 2003). I två studier på svenska barn har emellertid inga 

signifikanta ålderseffekter kunnat påvisas (Bergh, 2004; Berg och Carlsson, 2006). 
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2.6.3 Röstintensitet 

Den nasala klangen kan påverkas av talarens röstintensitet (Watterson, York, & McFarlane, 

1994). I en studie undersöktes vilken effekt röstintensitet har på nasaleringsvärdet vid 

produktion av meningar med eller utan nasala fonem hos unga kvinnor. Resultatet visade att 

vid produktion av meningar med nasala fonem tenderade låga nasaleringsvärden att 

förekomma vid hög röstintensitet och höga nasaleringsvärden vid låg röstintensitet. 

Författarna spekulerar i om det beror på att öppningen i velofarynx blir mindre för att stå emot 

det ökade trycket som genereras från luftvägarna när röstintensiteten ökar. Vid produktion av 

meningar utan nasala fonem kunde inget samband mellan nasaleringsvärde och röstintensitet 

påvisas (Watterson et al., 1994). 

 

2.6.4 Hörsel 

Personer med hörselnedsättning tenderar att ha ett större nasalt läckage jämfört med individer 

som inte har nedsatt hörsel. I en studie var nasaleringsvärdet för individer med 

hörselnedsättning signifikant högre än värdet hos kontrollgruppen utan hörselnedsättning 

(Fletcher & Daly, 1976). Grad av hörselnedsättning (måttlig till total) hos barn tenderar 

däremot inte att påverka nasaleringsvärdet (Tatchell, Stewart & Lapine, 1991).  

 

2.6.5 Kön 

I en flamländsk studie mättes nasaleringsvärdet hos vuxna för tre olika meningstyper: 

meningar utan nasala fonem, med få nasala fonem och med flera nasala fonem. Resultatet 

visade att kvinnor hade signifikant högre värden än män för meningar med få nasala fonem 

och med flera nasala fonem Däremot fanns det ingen signifikant könsskillnad för meningar 

utan nasala fonem (Van Lierde et al., 2001). En svensk studie redovisar liknande resultat för 

meningar med få nasala fonem, där kvinnor uppvisade signifikant högre nasaleringsvärden än 

män (Annelin & Hallongren, 2006).  

 

Vad beträffar barn tyder flera studier på att det inte finns en signifikant könsskillnad i 

nasaleringssvärden (Annelin & Hallongren, 2006; Bergh, 2004; Berg & Carlsson, 2006; Van 

Lierde et al., 2003) men däremot kan olika tendenser ses. Bergh (2004) fann att pojkars 

medelvärden var högre för meningar med och utan nasala fonem medan Annelin och 

Hallongren (2004) och Berg och Carlsson (2006) fann att flickors värden genomgående var 
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högre. För vuxna och barn tillsammans påvisades signifikanta könsskillnader för meningar 

med få nasala fonem och meningar med flera nasala fonem. Nasaleringsvärdet var högre för 

kvinnor och flickor än för män och pojkar (Annelin och Hallongren, 2006). 

 

2.6.6 Dialekt 

Dialekt kan vara av betydelse vid tolkning av nasaleringsvärdet (Watterson et al., 1998. 

Värden för engelsktalande individer med olika dialekt har inhämtats i bland annat Australien 

(Van Doorn, & Purcell, 1998) och på Irland (Sweeney, Sell & O`Regan, 2004). I en svensk 

studie undersöktes om det finns dialektala skillnader i nasaleringsvärde mellan barn och 

vuxna i Umeå och Skellefteå. Värdena tenderade generellt sett att vara högre i Umeå än i 

Skellefteå men skillnaden var inte signifikant (Annelin & Hallongren, 2006). Enligt Bergh 

(2004) vore det av intresse att mäta nasaleringsvärden för barn i olika delar av Sverige. Fler 

studier skulle leda till en bättre förståelse för hur dialekter påverkar nasaleringsvärdet, såväl 

inom som mellan olika regioner (Annelin & Hallongren, 2006). 

 

3 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att utföra en normering av nasaleringsvärden uppmätta med 

nasometer hos barn i fyra- till femårsåldern i Linköping.  

 

Frågeställningar: 

• Vilka nasaleringsvärden har barn i Linköping? 

• Föreligger det någon könsskillnad i nasaleringsvärden hos barn? 

• Skiljer sig nasaleringsvärdena åt mellan barn i Linköping och Umeå? 

 

4 Metod 

4.1 Deltagare 

I studien deltog 52 barn (29 flickor och 23 pojkar) i åldrarna 4:2 - 5:11 (medelålder 5:1) som 

alla var inskrivna på förskolor i Linköping. Förskoleområdena valdes utifrån geografisk och 

socioekonomisk spridning med avseende på utbildningsnivå. Linköpings stadsdelar delades in 

i två grupper: en där minst 60 % av invånarna hade högst grundskole- eller gymnasial 

utbildning och en där minst 60 % hade eftergymnasial utbildning. I varje grupp valdes två 
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stadsdelar ut, en centralt belägen och en i ytterområdet, vilket resulterade i fyra olika 

geografiska områden. I dessa områden kontaktades åtta förskolor vars personal tilldelades ett 

informationsbrev om studien (Bilaga 1) Med förskolepersonalens hjälp valdes 120 barn i fyra- 

till femårsåldern ut. Deras målsmän erhöll ett informationsbrev (Bilaga 2) och svarsblankett 

(Bilaga 3) med skriftlig möjlighet att acceptera eller avböja deltagande i studien. 

Svarsblanketten innehöll frågor som låg till grund för urvalsförfarandet.  

 

Exklusionskriterier: 

• bosatt utanför Östergötland efter ett års ålder 

• logopedkontakt 

• hörselnedsättning 

• läpp-, käk- eller gomspalt 

• opererat tonsiller eller adenoid under det senaste året. 

 

4.1.1 Bortfall 

Totalt deltog 57 barn i studien och bortfallet uppgick till fem barn. Baserat på förtestning av 

fonologi och spontantal (se stycke 4.4.2.1) bedömdes ett barn inte kunna uttala vissa delar av 

testmaterialet tillräckligt väl för att ge rättvisande mätvärden. Fyra barn ville inte fullfölja hela 

testningen. Dessa fem barn uteslöts och följaktligen baseras resultatet på nasaleringsvärden 

från 52 barn. 

 

4.2 Utrustning 

I studien användes Kay Elemetrics nasometer modell II 6400 med tillhörande headset. 

Nasometern var kopplad till en portabel dator av märket IBM ThinkPad A22M med 

programvaran KAYLAB Signal Analysis Workstation modell 3700 - 32 bit, version 2.6 

installerad. Nasometerns volymkontroll för ingående signal var vid inspelning inställd på den 

lägsta nivån. Hela testningen kontrollinspelades med en Marantz digital audioinspelare av 

modell PMD660 som var placerad på ett bord på cirka 30 centimeters avstånd från barnets 

mun. 
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4.3 Material 

Talmaterialet (Bilaga 5) bestod av: 

• en stavelsesekvens: ”ma-ma-ma” 

• nio ord utan nasala fonem 

• sex meningar utan nasala fonem 

• två meningar med få nasala fonem 

• tre meningar med flera nasala fonem. 

 
Talmaterialet i studien baserades på Scandcleft Speech Assessment för femåriga barn 

(Eurocran, 2008) och ett tillägg. Det svenska talmaterialet i Scandcleftprojektet består av nio 

ord utan nasala fonem illustrerade med BoardMakerbilder, sex meningar utan nasala fonem 

och stavelsesekvensen ”ma-ma-ma”. I Scandcleftprotokollet rekommenderas att på lokal nivå 

även utforma meningar med få nasala fonem och meningar med flera nasala fonem. I samråd 

med svenska företrädare för Scandcleftstudien valdes därför ytterligare fem meningar. Dessa 

valdes utifrån kriteriet att minst 90 % av barnen i föregående svenska normeringsstudie klarat 

att upprepa dem korrekt vid det första försöket (Berg & Carlsson, 2006). 

 

4.4 Procedur 

4.4.1 Pilottest 

För att bedöma tidsåtgång och planera testförfarandet upplägg, genomfördes ett pilottest på en 

person som inte ingick i studien. Tidsåtgången uppskattades till cirka 20 - 30 minuter per 

deltagare. Innan testperioden påbörjades kontrollerades överensstämmelsen mellan 

författarnas egna nasaleringsvärden. Korrelationen mellan författarnas nasaleringsvärden var 

0,99, p < .01 Utifrån bedömningen beslutades att båda författarna skulle agera testledare. 

 

4.4.2 Testförfarande 

Testningen genomfördes i ett tyst och avskilt rum på barnets förskola och personal gavs 

möjlighet att närvara om de eller barnet så önskade. Testningen inleddes med en bedömning 

av barnets spontantal och fonologi och därpå följde nasometermätningen. Författarna turades 

om att agera testledare. De talade inte östgötska men strävade efter att presentera talmaterialet 

på liknande sätt för alla barn. Audioinspelningen möjliggjorde att i efterhand kontrollera såväl 

spontantal och fonologi som nasometermätningen. 
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4.4.2.1 Bedömning av spontantal och fonologi 

En perceptuell bedömning av spontantal och fonologi gjordes för att undersöka om barnets 

talproduktion var åldersadekvat. Spontantalet bedömdes genom att barnet uppmanades att 

prata fritt kring temabilden ”Branden” från Nya Nelli (Holmberg & Sahlén, 2000). Om barnet 

inte började prata direkt ställdes två öppna frågor: Vad händer på bilden? Vad är det 

viktigaste som händer på bilden? Fonologin bedömdes med kortversionen av Fonemtestet 

(Hellqvist, 1991). Resultatet transkriberades fortlöpande under testningen och eventuella 

avvikelser noterades med en kommentar i protokollet. 

 

4.4.2.2 Nasometermätning 

Nasometermätningen inleddes med att barnet fick säga stavelsesekvensen ”ma-ma-ma” fem 

gånger vilket resulterade i fem nasaleringsvärden. Därefter fick barnet se bilder på de nio 

orden utan nasala fonem och testledaren försäkrade sig om att barnet förstått vilka ord 

bilderna illustrerade. Barnet fick säga de nio orden i sekvens fem gånger, vilket resulterade i 

fem nasaleringsvärden för orden. Varje mening lästes upp två gånger och barnet ombads att 

repetera. Detta resulterade i totalt tre nasaleringsvärden för meningarna: ett värde för 

meningarna utan nasala fonem, ett värde för meningarna med få nasala fonem och ett värde 

för meningarna med flera nasala fonem. Om barnet sa fel togs meningstypen om från början. 

 

4.4.3 Reliabilitet 

Reliabiliteten bedömdes genom att beräkna korrelationen mellan två mätningar för orden och 

stavelsesekvensen. Korrelationen utgör ett mått på hur stabilt ett barns nasaleringsvärde är. 

För orden respektive stavelsesekvensen fanns fem värden att tillgå per barn. Värdena från den 

andra och fjärde mätningen valdes ut för samtliga barn. Därefter beräknades korrelationen 

mellan mätningarna. Reliabiliteten bedömdes även genom att jämföra värdena från mätning 

två och fyra för tio slumpmässigt utvalda deltagare, hälften pojkar och hälften flickor.  

 

4.4.4 Statistisk bearbetning 

Resultaten presenteras med deskriptiv och analytisk statistik framtagen med Microsoft Office 

Excel 2007. Barnens individuella värden baseras på ett genomsnitt av fem mätningar för 

orden och stavelsesekvensen och en mätning per meningstyp. Jämförelsen mellan pojkar och 
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flickors nasaleringsvärden och jämförelsen mellan barns nasaleringsvärden i Linköping och 

Umeå (Berg & Carlsson, 2006) gjordes med oberoende t-test (α = .05) i Microsoft Office 

Excel 2007. Korrelationen mellan mätningarna beräknades med Pearson’s korrelations 

koefficient i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 13.0 för Windows. 

 

4.4.5 Etiska överväganden 

Studien granskades och godkändes av ett internt etiskt råd vid Linköpings universitet innan 

den påbörjades. Föräldrar, personal och rektorer eller områdeschefer fick skriftlig information 

om studiens syfte, tillvägagångssätt, hantering av insamlade data och försäkran om barnens 

anonymitet. Då deltagarna var under arton år inhämtades skriftligt samtycke från barnets 

målsman. Barnets medverkan i studien var frivillig och målsman informerades om att 

testningen skulle avbrytas om barnet inte ville medverka. Efter genomförd testning fick barnet 

en mindre gåva som tack för dess medverkan. Ett potentiellt problem var att alla barn på 

förskolan inte gavs möjlighet att delta. Barnen som deltog löpte därmed risk att känna sig 

utpekade men å andra sidan skulle de lika väl ha kunnat känna sig utvalda. Författarna 

förband sig att kontakta berörda föräldrar om ett barn uppvisade uppenbart avvikande värden 

vid nasometermätningen. Intentionen var att i så fall rekommendera vidare kontakt med 

logoped. 

 

5 Resultat 

5.1 Nasaleringsvärden hos barn i Linköping 

Medelvärdet för barnens nasaleringsvärden för ord utan nasala fonem var 18,1 %. För 

meningar utan nasala fonem var medelvärdet 14,2 %, för meningar med få nasala fonem 28,9 

% och för meningar med flera nasala fonem 53,1 %. Medelvärdet för stavelsesekvens ”ma-

ma-ma” var 65,1 %.  

 

I Tabell 2 presenteras barnens medelvärde, standardavvikelse samt lägsta och högsta 

uppmätta nasaleringsvärden för nio ord utan nasala fonem, tre meningstyper: meningar utan 

nasala fonem, med få nasala fonem eller med flera nasala fonem samt en stavelsesekvens 

”ma-ma-ma”. För enskilda barns nasaleringsvärden, se Bilaga 6.  
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Tabell 2 Medelvärde (%), standardavvikelse samt lägsta och högsta nasaleringsvärde (%) för ord, 
meningar (n = 52) och stavelsesekvens (n = 51)  

Talmaterial M S.D. Min. Max. 
Ord 
utan nasala fonem 

 
18.1 

 
7.0 

 
7 

 
33 

Meningar 
utan nasala fonem 

 
14.2 

 
4.8 

 
6 

 
25 

Meningar 
få nasala fonem 

 
28.9 

 
7.6 

 
14 

 
51 

Meningar 
flera nasala fonem 

 
53.1 

 
7.7 

 
34 

 
68 

Stavelsesekvens 
”ma-ma-ma” 

 
65.1 

 
8.0 

 
45 

 
78 

 

5.2 Jämförelse mellan pojkar och flickors nasaleringsvärden 

Pojkarnas medelvärden var överlag högre än flickornas oavsett talmaterial. Statistisk analys 

med t-test visade att skillnaden mellan pojkarna och flickornas värden var signifikant för ord 

utan nasala fonem t = 2,03, p < .05. Inga signifikanta skillnader kunde påvisas för meningar 

eller stavelsesekvens. I Tabell 3 redovisas medelvärden och standardavvikelse för pojkar 

respektive flickors nasaleringsvärden. 

 

Tabell 3 Medelvärde (%) och standardavvikelse för pojkar (n = 23) respektive flickors (n = 29) 
nasaleringsvärde för ord, stavelsesekvens och meningar 

Kön Ord Stavelsesekvens Meningar 

 Utan nasala 
fonem 

”Ma-ma-ma” Utan nasala 
fonem 

Få nasala 
fonem 

Flera nasala 
fonem 

 M S.D. M S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Pojkar 20.3 7.5 65.7 8.4 15.3 4.0 31.0 7.2 55.3 7.5 

Flickor 16.3 6.2 64.6a 7.8a 13.3 5.2 27.3 7.7 51.3 7.6 
a n = 28 
 

I Tabell 4 presenteras de lägsta och högsta nasaleringsvärdena för pojkar och flickor för ord, 

stavelsesekvens och meningar. Flickorna hade de lägsta minimivärdena i alla delar av 

talmaterialet. 
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Tabell 4 Lägsta och högsta nasaleringsvärde (%) för pojkar (n = 23) respektive flickor (n = 29) 
Kön Ord Stavelsesekvens Meningar 

 Utan nasala 
fonem 

”Ma-ma-ma” Utan nasala 
fonem 

Få nasala 
fonem 

Flera nasala 
fonem 

 Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

Pojkar 10 33 51 78 10 23 20 44 40 68 

Flickor 7 29 45a 77a 6 25 14 51 34 65 
a n = 28 
 

5.3 Jämförelse mellan barns nasaleringsvärden i Linköping och Umeå 

Jämförelse mellan föreliggande studie och tidigare svensk normeringsstudie genomförd i 

Umeå (Berg & Carlsson, 2006) visade att barn i Linköping och Umeå skiljer sig signifikant åt 

med avseende på nasaleringsvärde för ord utan nasala fonem t = 2,18, p < .05. 

Nasaleringsvärdet för ord var högre i Linköping än Umeå. Inga signifikanta skillnader kunde 

påvisas för meningar utan nasala fonem, med få nasala fonem eller med flera nasala fonem. 

5.4 Reliabilitet  

Korrelationen utgör ett mått på hur stabilt ett barns nasaleringsvärde är mellan två mätningar. 

Korrelationen för ord var r = 0,83, p < .01 och korrelationen för stavelsesekvens var r = 0,77, 

p < .01. I Tabell 5 redovisas tio slumpmässigt utvalda barns nasaleringsvärden och skillnaden 

i procentenheter mellan mätning två och fyra. Skillnaden i nasaleringsvärde mellan 

mätningarna varierade mellan noll och fjorton procentenheter för ord utan nasala fonem. För 

stavelsesekvensen uppgick skillnaden till mellan tre och åtta procentenheter.  

 
Tabell 5 Nasaleringsvärde (%) för tio deltagare vid två mätningar och skillnad mellan mätning två 

och fyra uttryckt i procentenheter 
 Ord utan nasala fonem Stavelsesekvens ”ma-ma-ma” 
Deltagare Mätning 2 Mätning 4 Skillnad Mätning 2 Mätning 4 Skillnad 
1 30 26 4 59 55 4 
2 16 14 2 65 58 7 
3 20 24 4 64 58 6 
4 34 20 14 71 66 5 
5 20 17 3 80 77 3 
6 16 19 3 50 47 3 
7 13 13 0 70 74 4 
8 28 29 1 59 51 8 
9 14 13 1 60 56 4 
10 22 25 3 76 79 3 
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6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Nasaleringsvärden hos barn i Linköping 

De genomsnittliga nasaleringsvärdena hos deltagarna i studien var 18,1 % (S.D. 7,0) för ord 

utan nasala fonem, 14,2 % (S.D. 4,8) för meningar utan nasala fonem, 28,9 % (S.D. 7,6) för 

meningar med få nasala fonem och 53,1 % (S.D. 7,7) för meningar med flera nasala fonem 

och 65,1 % (S.D. 8,0) för stavelsesekvens. Som förväntat var det genomsnittliga 

nasaleringsvärdet lägst i det talmaterial som saknar nasala fonem och högst i det talmaterial 

som innehåller flest nasala fonem, det vill säga stavelsesekvensen. Att stavelsesekvensen fick 

högst värde beror på att gomseglet är sänkt vid produktion av nasala fonem (Engstrand, 

2004), vilket medför att andelen resonans i talet blir hög. Standardavvikelsen för de olika 

delarna av talmaterialet var att betrakta som relativt stor. Resultaten är i linje med tidigare 

publicerade internationella och svenska normeringsstudier. Det bör dock noteras att ländernas 

talmaterial kan innehålla olika många nasala fonem, även om den huvudsakliga indelningen 

av talmaterialet i respektive land är densamma.  

 

Även om medelvärdena på gruppnivå var i enlighet med tidigare studier noterades en stor 

variation mellan deltagarnas nasaleringsvärden. Till exempel varierade värdet för orden 

mellan 7 % och 33 %. Skillnaden skulle delvis kunna förklaras genom anatomiska olikheter i 

talorganen mellan olika barn. Resonansen varierar beroende på storlek och form hos 

hålrummen i övre luftvägarna (Lindblad, 1992) och eftersom alla individer är olika så är en 

viss variation i nasaleringsvärden mellan barn att förvänta. Detta kan göra nasaleringsvärdet 

svårt att tolka och styrker Hardin (1992) och Watterson och kollegors (1998) avrådan från att 

använda ett specifikt nasaleringsvärde för att särskilja mellan normal och avvikande nasal 

resonans. Anatomiska skillnader utgör dock inte en fullständig förklaring till att 

nasaleringsvärdet kan variera mellan individer. Resonansen i talet påverkas som bekant också 

av rörelser i bland annat tunga, läppar och gomsegel (Elert, 2000). Den muskulära 

samordningen kan tänkas vara olika utvecklad hos olika barn i studien, vilket skulle kunna 

vara en ytterligare förklaring till variationen.  

 

Trots att den individuella variationen mellan nasaleringsvärdena var stor uppfattades ingen av 

deltagarnas tal perceptuellt sett som hyper- eller hyponasalt. Den deltagare som hade högst 

nasaleringsvärde för stavelsesekvensen (78 %) lät till exempel inte hypernasal. Watterson och 
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kollegor (1996) menar att nasaleringsvärdet förefaller vara mest tillförlitligt hos patienter vars 

resonans perceptuellt sett bedöms vara uppenbart normal eller uppenbart hypernasal. 

Exklusionskriterierna ämnade dessutom sålla bort barn som kunde tänkas löpa risk för tal- 

eller resonansavvikelser, såsom barn med hörselnedsättning, barn som har haft 

logopedkontakt eller opererat tonsiller eller adenoid under det senaste året. Det förefaller 

därför sannolikt att resultaten speglar en normal variation i nasaleringsvärden hos barn. 

Följaktligen var inga värden tillräckligt höga eller låga för att motivera kontakt med målsman. 

 

6.1.2 Jämförelse mellan pojkar och flickors nasaleringsvärden 

I flera tidigare studier har ingen signifikant könsskillnad i nasaleringsvärde kunnat påvisas 

hos barn (Annelin & Hallongren, 2006; Berg & Carlsson, 2006; Bergh, 2004; Van Lierde et 

al., 2003). Den här studien visar däremot att pojkar har signifikant högre nasaleringsvärden än 

flickor för ord utan nasala fonem. Pojkars medelvärden var överlag högre än flickors oavsett 

talmaterial, vilket stämmer överens med fynden i Berghs studie (2004). Annelin och 

Hallongren (2006) och Berg och Carlsson (2006) noterade emellertid att flickors medelvärden 

var högre än pojkars. Eftersom barnen i denna studie var så unga beror skillnaden i 

nasaleringsvärde för ord troligtvis inte på anatomiska olikheter mellan könen. Det förefaller 

också osannolikt att resultaten skulle kunna bero på olika utvecklad förmåga till muskulär 

samordning. Om det skulle finnas betydande anatomiska eller muskulära skillnader borde 

värdena rimligtvis ha påverkats i alla delar av talmaterialet, inte bara i orddelen. Att resultaten 

visar att det finns en signifikant skillnad mellan pojkar och flickors värden för ord men inte 

för övriga delar av talmaterialet väcker tankar om val av eliciteringsstrategi kan ha påverkat 

värdena. Orden eliciteras som bekant genom benämning medan meningarna repeteras av 

barnet. Benämning bör ge en mer korrekt bild av barnets spontana produktion än repetition. I 

studien var testledarna kvinnor, vilket möjligtvis kan ha påverkat pojkarnas nasaleringsvärden 

för meningarna. Resultaten väcker vissa frågetecken huruvida nasaleringsvärdet skiljer sig åt 

mellan flickor och pojkar. 

 

6.1.3 Jämförelse mellan barns nasaleringsvärden i Linköping och Umeå 

Resultatet visade att det finns en signifikant skillnad i nasaleringsvärde mellan barn i 

Linköping och Umeå (Berg & Carlsson, 2006) för ord utan nasala fonem. Medelvärdet för 

orden i Linköping var högre (18,1 %) än medelvärdet i Umeå (15,2 %). Eftersom den enda 
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delen av talmaterialet som var helt lika på de båda orterna var orddelen finns det anledning att 

tro att en signifikant skillnad för detta talmaterial är av extra intresse. En möjlig förklaring till 

resultatet är att barn i Linköping och Umeå talar olika dialekt, vilket Watterson och kollegor 

(1998) rapporterar kan vara av betydelse vid mätning av nasaleringsvärdet. Det är rimligt att 

anta att eventuella dialektala skillnader ger störst utslag i de delar av talmaterialet som 

eliciteras genom benämning, det vill säga orden. Däremot vid repetition av talmaterial, såsom 

vid mätning av nasaleringsvärden för meningar kan möjligen barnet låta sig påverkas av 

testledarens tal och dialekt. Barnets dialekt skulle i så fall kunna bli mindre markant och 

resultera i en mindre skillnad i uppmätta nasaleringsvärden mellan orterna. För de olika 

meningstyperna påvisades inte heller någon signifikant skillnad mellan Linköping och Umeå. 

Skillnaden var mycket liten för samtliga meningstyper. Medelvärdet för meningar utan nasala 

fonem var något högre i Linköping (14,2 % ) än i Umeå (13,6 %). Medelvärdet för meningar 

med få nasala fonem var däremot något högre i Umeå (29,0 %) än i Linköping (28, 9 %). För 

meningar med flera nasala fonem var medelvärdet något högre i Linköping (53,1 %) än i 

Umeå (52,0 %). Att ingen signifikant skillnad fanns för meningar mellan orterna skulle även 

kunna tolkas som en indikation på att dialekt inte påverkar nasaleringsvärdet i någon högre 

utsträckning. 

 

6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Urval 

För att säkerställa att deltagarna i studien talade samma dialekt var ett urvalskriterium att de 

skulle ha varit bosatta i Östergötland minst sedan de var ett år gamla. Vidare låg samtliga 

förskolor i Linköping vilket innebar att de flesta deltagarna troligtvis bodde i närområdet.  

Ingen hänsyn togs dock till om föräldrarna talade ett annat språk eller dialekt som skulle 

kunna ha influerat barnets dialekt och eventuellt påverkat normvärdena. Det kunde 

konstateras att inget barn i studien bröt på ett annat språk trots att svenska som modersmål 

inte var ett urvalskriterium. I framtida normeringsstudier kan det emellertid vara lämpligt att 

ta hänsyn till barnets modersmål. Ett urvalskriterium var att deltagarna inte skulle ha 

genomgått tonsill- eller adenoidoperation under det senaste året. Eftersom det finns ett 

samband mellan stora tonsiller och nedsatt muskelaktivitet i velofarynx för ljud som 

artikuleras långt bak i munnen (Henningsson, 1988) borde även barn som har problem med 

tonsillerna uteslutits. Flera studier har undersökt om hörselnedsättning påverkar 

nasaleringsvärdet (Fletcher & Daly., 1976; Tatchell et al., 1991). Resultaten har inte varit 
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entydiga och möjligtvis skulle barn med hörselnedsättning kunnat ha inkluderats. För att 

minimera risken för missvisande värden valde författarna att utesluta barn med konstaterad 

hörselnedsättning från studien.  

 

6.2.2 Utrustning 

Författarna upplevde nasometern som ett flexibelt mätinstrument som enkelt kan transporteras 

och användas på olika platser. Berg & Carlsson (2006) beskrev svårigheter att applicera 

headsetet på små barn utan att luft läcker över plattan. Författarna i den här studien tyckte 

dock att headsetet var lätt att sätta på men det kan inte uteslutas att läckage skett. För att 

minimera risken för läckage justerades headsetets passform vid behov och den höga 

korrelationen bekräftar att plattan satt ordentligt på plats vid mätningarna. Deltagarnas 

nasaleringsvärden borde dessutom ha blivit högre om ett betydande läckage skett.  

 

6.2.3 Talmaterial 

I Berg och Carlssons studie (2006) beskrevs vissa svårigheter för barnen att uttala och 

repetera delar av testmaterialet. Val av talmaterial till den här studien grundade sig i 

Scandcleftstudiens förslag på upplägg med stavelsesekvens, ord utan nasala fonem och tre 

olika meningstyper. I enlighet med Berg och Carlssons (2006) rekommendation att korta ner 

talmaterialet vid testning av yngre barn, begränsades antalet meningar. Deltagarna i studien 

uppvisade generellt inga svårigheter att uttala testmaterialet vare sig vad gäller benämning 

eller repetition. Problem förekom däremot i form av felassociationer utifrån illustrationerna 

vid benämning för ord utan nasala fonem. Många barn sa ”sol” istället för ”gul” (bilden 

föreställde en gul rund ring) och ”lastbil” istället för ”bilar” (bilden föreställde en lastbil och 

en personbil). Vid felsägning stoppades testningen, barnet korrigerades och mätningen av 

orden återupptogs. Detta moment förlängde den totala tiden för testningen och kan ha inverkat 

negativt på barnets uppmärksamhet och tålamod. Författarna rekommenderar därför att bilden 

för ”gul” och ”bilar” ändras till tydligare bilder som ej kan förväxlas med andra ord än de som 

avses. En svårighet var att kontrollera barnens röstintensitet. I de fall barnet viskade eller 

skrek togs talmaterialet om men vissa barn talade ändå med starkare röst än andra. Det är 

emellertid osannolikt att dessa små variationer i röstintensitet ska ha påverkat resultatet 

nämnvärt. 
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6.2.4 Reliabilitet 

Reliabiliteten redovisades i likhet med andra studier (Annelin & Hallongren, 2006; Berg & 

Carlsson, 2006, Bergh, 2004) som skillnad i procentenheter mellan två mätningstillfällen. Det 

finns dock risker med att bara använda detta mått och därför beräknades även korrelationen. 

Tabell 5 i resultatet ger till exempel intryck av att överensstämmelsen mellan två mätningar 

var större för stavelsesekvensen än för orden. I själva verket är det precis tvärtom – 

korrelationen var högst för orden. Anledningen till att variationen framstår som större för 

orden i Tabell 5 är för att skillnaden mellan en deltagares (deltagare 4) värden var extra stor. 

Detta skulle kunna ha berott på att barnet obemärkt fnyste till vid ena mätningstillfället.  

 

Korrelationen, som ett mått på hur stabilt ett barns nasaleringsvärde är mellan mätning två och 

fyra, var att betrakta som hög. Att just dessa mätningar valdes berodde på att de inte utgjorde 

det första eller sista värdet och inte låg i anslutning till varandra. Ett första värde kan 

förväntas ge ett missvisande resultat om barnet till exempel känner sig osäker på instruktionen 

och ett sista värde kan ge ett missvisande resultat om barnet är medveten om att uppgiften 

snart är slut och stressar igenom uppgiften. Korrelationen hade kanske blivit annorlunda om 

andra mätningar valts. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att deltagarnas individuella 

värden i studien faktiskt baseras på ett genomsnitt av fem mätningar för ord och 

stavelsesekvensen och två mätningar för repetitioner av de olika meningstyperna. Detta kan 

tyckas tjatigt för barnen men gör studiens resultat mer tillförlitligt än om endast en mätning 

utförts per barn. Tillvägagångssättet i den här studien kan rekommenderas vid bedömning av 

nasal resonans med nasometer. 

 

6.3 Allmän diskussion 

Ett speciellt intressant fynd var att den signifikanta skillnaden som påvisades mellan flickor 

och pojkar och mellan barn i Linköping och Umeå påvisades för samma talmaterial, det vill 

säga ord utan nasala fonem. Det är oklart varför signifikans endast uppvisades för orddelen 

men en möjlig bidragande faktor kan ha varit eliciteringsstrategi.  

 

De kvantifierade värden av nasal resonans som nasometern erbjuder kan vara önskvärt för 

både logoped och patient. Även om nasometern är ett användbart verktyg är det väsentligt att 

komma ihåg att den inte ersätter perceptuell bedömning, utan bör användas som ett 

komplement. Författarnas förhoppning är att studiens resultat skall kunna användas såväl 
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inom den kliniska verksamheten som inom ramen för forskning, till exempel som jämförande 

normdata till Scandcleftprojektet.  

 

6.4 Framtida studier 

Det vore intressant att undersöka överensstämmelsen mellan perceptuell bedömning av nasal 

resonans med till exempel Svenskt artikulations- och nasalitetstest, SVANTE, och mätning av 

nasal resonans med nasometer. 

 

Nasometern har hittills främst använts för att mäta nasaleringsvärdets storlek med det vore 

intressant att utvidga dess användningsområde. Bae och kollegor (2007) skriver till exempel 

att nasometern även kan användas för att studera temporala aspekter av resonans. Framtida 

forskning av nasometerns olika tillämpningsområden skulle förslagsvis kunna ske genom ett 

samarbete mellan logopeder och fonetiker.  

 

Normdata för nasaleringsvärden har samlats in i olika svenska städer. Eftersom 

nasaleringsvärden kan påverkas av dialekt är det viktigt att samla in normdata även för andra 

delar av Sverige.  

 

6.5 Slutsatser 

• De genomsnittliga nasaleringsvärdena för barn i fyra- till femårsåldern i Linköping är i 

linje med resultatet i tidigare normeringsstudier och kan användas som jämförande 

normdata för barn i motsvarande ålder i Linköping. 

• Pojkar har signifikant högre nasaleringsvärde än flickor vid produktion av ord utan 

nasala fonem (p < .05). Det finns inga signifikanta könsskillnader i nasaleringsvärden 

hos barn för meningar utan nasala fonem, meningar med få nasala fonem, meningar 

med flera nasala fonem och för stavelsesekvens ”ma-ma-ma”. 

• Barn i Linköping har signifikant högre nasaleringsvärden än barn i Umeå vid 

produktion av ord utan nasala fonem (p < .05). Det finns inga signifikanta skillnader 

mellan nasaleringsvärden hos barn i Linköping och Umeå för meningar utan nasala 

fonem, meningar med få nasala fonem och meningar med flera nasala fonem. 
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Bilaga 1 

Hej! 
 
Vi är två studenter som läser sista året på logopedutbildningen vid Linköpings universitet. 
Under våren 2008 skriver vi vår magisteruppsats som handlar om nasalitet hos barn och det är 
med anledning av detta som vi kontaktar er förskola. 
 
Nasalitet kan beskrivas som det ljud som kommer ut genom näsan när man pratar. För att 
kunna göra en bedömning av avvikelser i nasalitet hos barn med läpp-, käk- och gomspalt, är 
det viktigt att ha kunskap om hur talet fungerar hos barn med en normal gom. Syftet med vår 
uppsats är därför att ta reda på vilka värden barn i femårsåldern får vid mätning av nasalitet.  
 
Undersökningen genomförs med hjälp av två mikrofoner fästa på ett head-set, en vid näsan 
och en vid munnen. Barnet får säga ett antal ord och meningar och beskriva en bild. 
Testningen brukar uppfattas som intressant och rolig av barnen. Totalt beräknas 
undersökningen ta cirka femton minuter per barn. Undersökningen genomförs på förskolan i 
ett avskilt rum. 
 
Dokumentation kommer att ske genom ljudupptagning och anteckningar. Inspelningen 
kommer att hanteras och förvaras inom logopedprogrammet. Inga individer kommer att kunna 
identifieras.  Resultatet rapporteras huvudsakligen på gruppnivå. Om barnet har uppenbart 
avvikande värden hör vi av oss till föräldrarna. Barnens medverkan i studien är frivillig och 
kan när som helst avbrytas.  
 
Vi önskar nu hjälp med att välja ut barn på er förskola som är mellan 4,5 och 5,5 år gamla. 
Givetvis behöver vi också få skriftligt tillstånd från barnens föräldrar. Vi bifogar därför 
informationsbrev och svarsblankett för vidare distribution till berörda föräldrar. 
Svarsblanketten från föräldrarna behöver vi få in till förskolan senast_________________.  
Vi bifogar också en påminnelselapp som vi ber er att dela ut till de föräldrar som är sena att 
svara.  Vi kommer till förskolan och hämtar svarsblanketterna efter överenskommelse.  
 
Under vecka 8-10 kommer vi till förskolan för testning av de barn vars föräldrar godkänt 
deltagandet i studien. Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
 
 
Sara Wennström    Ylva Henningsson 
Logopedstudent    Logopedstudent  
E-post:     E-post:  
Tel:     Tel:  
 
 
Handledare vid IKE – institutionen för klinisk och experimentell medicin: 
Anita McAllister   Inger Lundeborg 
Leg logoped, Med Dr    Leg logoped, MSc 



 

Bilaga 2 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser sista året på logopedutbildningen vid Linköpings universitet. 
Under våren 2008 skriver vi vår magisteruppsats som handlar om nasalitet hos barn och det är 
med anledning av detta som vi kontaktar er. 
 
Nasalitet kan beskrivas som det ljud som kommer ut genom näsan när man pratar. För att 
kunna göra en bedömning av avvikelser i nasalitet hos barn med läpp-, käk- och gomspalt, är 
det viktigt att ha kunskap om hur talet fungerar hos barn med en normal gom. Syftet med vår 
uppsats är därför att ta reda på vilka värden barn i femårsåldern får vid mätning av nasalitet.  
 
Undersökningen genomförs med hjälp av två mikrofoner fästa på ett headset, en vid näsan och 
en vid munnen. Barnet får säga ett antal ord och meningar och beskriva en bild. Testningen 
brukar uppfattas som intressant och rolig av barnen. Totalt beräknas undersökningen ta cirka 
femton minuter. Undersökningen genomförs på förskolan. 
 
Dokumentation kommer att ske genom ljudinspelning och anteckningar. Inspelningen 
kommer att hanteras och förvaras inom logopedprogrammet. Inga individer kommer att kunna 
identifieras.  Resultatet rapporteras huvudsakligen på gruppnivå. Om barnet har uppenbart 
avvikande värden hör vi av oss. Barnets medverkan i studien är frivillig och testningen 
stoppas om barnet inte vill medverka. Ni kan när som helst avbryta ert barns deltagande.  
 
Under februari eller mars 2008 testas barnen på förskolan. Om ni har några frågor är ni 
välkomna att kontakta någon av oss. Vi bifogar en svarsblankett som vi önskar att ni lämnar 
till personalen på er förskola senast  . 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sara Wennström   Ylva Henningsson 
Logopedstudent    Logopedstudent  
E-post:      E-post:  
Tfn:      Tfn: 
 
Handledare vid IKE – institutionen för klinisk och experimentell medicin: 
  
Anita McAllister   Inger Lundeborg 
Leg logoped, Med Dr    Leg logoped, MSc 



 

Bilaga 3 
Svarsblankett 

 

□  Ja, mitt barn (skriv barnets namn)       
får delta i testningen som leds av Sara Wennström och Ylva Henningsson. 

 

□ Nej, mitt barn (skriv barnets namn)       
får inte delta i testningen. 

 
 
Om du har svarat ja, ber vi dig att ringa in alternativet som bäst beskriver ditt barn: 
 
Mitt barn har bott i Östergötland sedan ett års ålder:  ja  nej 
 
Mitt barn har eller har haft kontakt med logoped:   ja  nej 
 
Mitt barn har en hörselnedsättning:    ja  nej 
 
Mitt barn har läpp-, käk- eller gomspalt:    ja  nej 
 
Mitt barn har opererat tonsillerna eller körteln 
bakom näsan under det senaste året:    ja  nej 
 
 
 
Mitt barn är:    år och     månader gammalt. 
 
 
Barnets förskola heter:          
 
 
Telefonnummer (dagtid) till målsman:        
 
 
Målsmans underskrift: _____________________________ Datum:    
 
 
Namnförtydligande:          
 
 
 
 
 
 
 
Inlämnas till förskolan senast       i medföljande kuvert. 



 

Bilaga 4 
Kvinna med nasometerheadset 
 
 
 
 

 
 



 

Bilaga 5 
Talmaterial 
 
Stavelsesekvens: 
 
”ma-ma-ma” 
 
Ord utan nasala fonem:  
 
hus, filar, Pippi, ljus, bilar, TV, gul, vit, duva 
 
Meningar utan nasala fonem: 
 

1. I dag är det tisdag 
2. Kicki kokar potatis 
3. Cissi cyklar fort 
4. Koka potatis 
5. Pippi åker polisbil 
6. Baka pepparkakor 

 
Meningar med få nasala fonem: 
 

1. Solen lyser 
2. En kopp kaffe 

 
Meningar med flera nasala fonem: 
 

1. Mimmi å mamma e hemma 
2. Svante vill inte ha vantar 
3. Anki hämtar hinken 



 

Bilaga 6 
Enskilda barns nasaleringsvärden  
 
Nedan presenteras samtliga barns nasaleringsvärden (%) för ord utan nasala fonem, 
stavelsesekvens ”ma-ma-ma” och tre meningstyper: utan nasala fonem, med få nasala fonem 
och med flera nasala fonem. Barnen presenteras i slumpmässig ordning (kod 1 – 52). Kön 
anges enligt P = pojke och F = flicka och ålder anges enligt år:månader.  
 

Kod Kön Ålder Ord 
utan 

nasala 
fonem  

Stavelsesekvens 
“ma-ma-ma” 

Meningar 
utan 

nasala 
fonem  

Meningar 
med få 
nasala 
fonem  

Meningar 
med flera 

nasala 
fonem 

1 P 5:6 21 59 19 38 57 
2 P 4:7 18 78 15 25 57 
3 F 5:1 14 56 10 19 48 
4 F 5:5 8 71 8 24 52 
5 P 5:4 32 67 19 27 60 
6 F 4:11 11 53 8 14 34 
7 F 5:3 15 61 9 21 50 
8 P 5:5 12 76 11 31 52 
9 F 5:0 26 67 15 38 59 

10 P 4:8 20 66 18 35 56 
11 P 5:6 15 75 11 26 54 
12 P 5:2 18 65 11 24 53 
13 F 5:1 18 59 15 32 50 
14 P 4:9 12 53 11 20 40 
15 P 4:3 32 75 15 36 62 
16 P 5:2 23 76 18 38 66 
17 F 4:6 19 61 18 27 47 
18 F 4:5 16 73 16 33 52 
19 P 5:6 30 71 15 33 54 
20 F 5:6 9 67 8 21 50 
21 F 5:1 22 69 19 34 53 
22 P 5:1 14 71 13 23 44 
23 P 5:4 19 61 17 33 57 
24 P 4:7 19 62 15 42 60 
25 F 5:4 10 65 11 28 61 
26 P 5:6 10 53 10 22 45 
27 F 4:11 13 56 12 20 47 
28 F 4:11 29 73 25 35 63 
29 P 5:3 33 71 23 44 67 
30 F 4:7 23 72 13 25 54 
31 P 5:7 22 69 14 38 50 
32 F 5:8 8 76 6 26 51 
33 F 5:6 18 59 16 30 52 
34 F 5:5 11 65 9 27 51 
35 F 4:4 11 64 10 21 51 
36 P 5:6 33 58 23 38 62 
37 F 5:4 18 71 15 29 51 

        



 

Kod Kön Ålder Ord 
utan 

nasala 
fonem  

Stavelsesekvens 
“ma-ma-ma” 

Meningar 
utan 

nasala 
fonem  

Meningar 
med få 
nasala 
fonem  

Meningar 
med flera 

nasala 
fonem 

38 F 4:1 18 75 10 29 52 
39 F 5:5 23 –  16 34 62 
40 F 5:8 7 66 7 22 56 
41 F 4:6 14 72 13 19 45 
42 P 5:1 11 51 10 24 44 
43 P 4:6 16 70 13 24 52 
44 F 5:8 15 61 12 28 41 
45 F 4:5 29 59 24 36 65 
46 F 5:7 25 77 25 51 63 
47 F 4:2 12 45 10 15 34 
48 P 5:6 12 65 12 23 53 
49 P 5:4 18 51 19 37 68 
50 F 5:6 14 58 10 24 45 
51 F 5:2 17 57 15 29 49 
52 P 4:9 26 68 20 32 59 

 



 

Bilaga 7 
Talmaterial från normeringsstudie i Umeå (Berg & Carlsson, 2006) 
 
Håll ut: 
 
 /a/,  /i/ och  /u/ 
 
Ord: 
 
hus, filar, Pippi, ljus, bilar, tv, gul, vit, duva 
 
Orala meningar: 
 

1. Pippis apa piper 
2. Bibbi bara jobbar 
3. Titti tittar på TV 
4. David å du leder 
5. Kicki kokar korv 
6. Giggi vill väga guld 
7. Sissi å Lasse sover 
8. Fiffi får kaffe 
9. Vivvi vevar 
10. Olle lurar Ella 

 
Oronasala meningar: 
 

1. Svante vill inte ha vantar 
2. Eva har en vovve 
3. Kalle har en kompis 
4. Barnen går till skolan 
5. Solen lyser 
6. Finn tio fel 
7. En kopp kaffe 

 
Nasala meningar: 
 

1. Ankan simmar runt i vattnet 
2. Kaninen äter morot 
3. Anki hämtar hinken 
4. Knut tänder lampan 
5. Hämta inte mina vantar 
6. Mormor hämtar tidningen 
7. Mamma å Mimmi är hemma 


