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Sammanfattning 

Voice onset time (VOT) är en akustisk tidsparameter som speglar den talmotoriska kontrollen. VOT 

anses vara det mest tillförlitliga akustiska tecknet på om en klusil är tonande eller tonlös.  

Syfte: att undersöka och jämföra VOT hos barn i åldrarna 3, 4 och 5 år samt jämföra med tidigare 

publicerade svenska vuxenvärden.  

Metod: 83 barn (51 flickor; 32 pojkar) ljudinspelades vid produktion av minimala par för de svenska 

klusilerna.  

Resultat: medelvärden för VOT minskade genomgående med åldern. Signifikanta skillnader erhölls 

mellan 3- och 5-åringarna för ljuden /t k b g/ samt gällande användandet av förton för tonande 

klusiler. Jämförelser med vuxenvärden visade att vuxna i högre utsträckning hade förton för de 

tonande ljuden och kortare VOT för de tonlösa ljuden än de, i föreliggande studie, deltagande 

barnen. Inga signifikanta könsskillnader påträffades.  

Resultaten av föreliggande studie kan användas som referensmaterial vid bedömning av barn med 

talmotoriska störningar. 
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Voice onset time hos svenska förskolebarn 

- Ett utvecklingsperspektiv 

Inledning 

Den motoriska kontroll som krävs för att frambringa mänskligt tal är högst komplex. Hastigheter på 

10-15 urskiljbara språkljud per sekund är normala vid vardagliga konversationer och det krävs att 

många olika strukturer samverkar och koordineras för att uppnå ett visst språkljud (Lindblom, 2008). 

För tal gäller ej endast att artikulationen, utan även att respirationen och den laryngeala funktionen 

samspelar (Caruso & Strand, 1999). En god koordination kännetecknas i sin tur av att rätt muskler 

aktiveras, att en adekvat muskelspänning uppstår samt att en korrekt tidsmässig samordning vad 

gäller muskulära sekvenser kan urskiljas. Därtill är det nödvändigt att talet uppvisar koartikulation. 

Det innebär att rörelser för olika språkljud till viss del utförs samtidigt, något som ytterligare bidrar 

till kravet på den komplexa samverkan mellan talapparatens olika delar (Lindblom, 2008). Det är 

dessutom viktigt med en precisionssäker neurologisk styrning. I de flesta fall sker den automatiskt 

och oproblematiskt. Det tar dock tid för det lilla barnet att utveckla denna automatik (Lindblad, 

1992). Följer ett barn ej den typiska talutvecklingen kan det vara drabbat av en talstörning (Caruso 

och Strand, 1999).  

För att bedöma ett barns talmotoriska utveckling krävs tillgång till data om hur den typiska 

utvecklingen av talmotorisk kontroll tillgår (Grigos, Saxman & Gordon, 2005). Voice onset time 

(VOT) är en akustisk tidsparameter, som reflekterar den motoriska kontrollen av talet. VOT mäter 

timingen mellan strukturer i larynx och munhålan och anses vara det mest tillförlitliga akustiska 

tecknet på huruvida en klusil är tonande eller tonlös (Auzou, Özsancak, Morris, Eustache & 

Hannequin, 2000). Hittills finns dock få studier av när och hur barn tillägnar sig VOT och ingen 

studie som visar svenska barns typvärden finns att tillgå.   

Bakgrund 

Talmotorik 

För att frambringa tal krävs att många olika faktorer samverkar. Till att börja med behövs en 

ordentlig luftström. Därefter ska ljudbildning uppstå, något som sker när luftströmmen hackas ned i 

pulser då stämbanden adduceras respektive abduceras (Lindblom, 2008). Dessa stämbandsrörelser 



2 

 

kräver ett komplext samspel av muskelverksamhet samt olika krafter (Lindblad, 1992). För att 

artikulera ett önskat språkljud krävs att tungan och mjuka gommen, läppar och käke har rätt 

inställning. Vid normal talhastighet uttalas 10-15 språkljud per sekund, vilket leder till att varje ljud ej 

uttalas enskilt utan att talet uppvisar koartikulation. Detta innebär att rörelserna för de olika fonemen 

utförs delvis samtidigt, vilket ställer krav på ett mycket komplext samarbete mellan talapparatens 

delar (Lindblom, 2008). 

Den neurologiska styrningen av talet och rösten berör många delar av hjärnan, till exempel 

motorcortex, cerebellum och basala ganglierna. Från hjärnan skickas signaler via nervceller ut till 

talapparaten. Denna styrning innefattar en precis samordning av såväl tids- som styrkemässiga 

muskelkommandon (Lindblad, 1992). Via det sensoriska systemet får hjärnan ständigt information 

om det motoriska utförandet genom en konstant leverans av taktil samt proprioceptiv information. 

Med detta menas information gällande kraft, tryck och form hos artikulatorerna, i vilken position 

artikulatorerna står relaterat till andra strukturer samt i vilken riktning en struktur eventuellt kommer 

att flyttas (Caruso & Strand, 1999). Hjärnans motorkommandon måste snabbt kunna ändras och 

anpassas efter den sensoriska informationen. Denna neurologiska styrning av talet sker oftast 

automatiskt och utan problem (Lindblad, 1992).  

Talmotorisk och fonetisk utveckling  

Ovan nämnda inlärda automatik tar dock tid att uppnå och barnet börjar öva redan i och med jollret 

(Lindblad, 1992). Anatomin i munhåla och svalg är av stor betydelse för den oralmotoriska 

utvecklingen och i sin tur jollerutvecklingen och talet. Neurologisk mognad, erfarenhet och 

interaktion med omgivningen är viktiga komponenter i utvecklingen av motoriken. Mot slutet av 

första året genomgår barnet stora oralmotoriska förändringar. Till exempel kan tungan, läpparna och 

käken arbeta mer skilt från varandra till skillnad från tidigare då strukturerna arbetade mer som en 

enhet. Mot slutet av första året blir barnets stavelsejoller mer utvecklat och snart kommer de första 

orden. Under barnets andra år förbättras differentieringen och koordinationen av talrörelser och 

barnet börjar därmed producera allt fler språkljud. Efter 3 års ålder har barnet utvecklat de 

väsentligaste delarna i oralmotoriken. Sedan sker en förfining av motoriken i takt med att barnet blir 

äldre, vilket i sin tur leder till ett än mer utvecklat tal (Sjögreen & Lohmander, 2008). 
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Barnets förmåga att producera specifika språkljud är påverkad av utvecklingen av artikulatoriska 

rörelser (Sjögreen & Lohmander, 2008). De vanliga svenska tonlösa klusilerna /p t k/ är hos svenska 

barn etablerade före 4 års ålder. Deras tonande motsvarigheter /b d g/ är i sin tur etablerade mellan 

4 och 6 års ålder (Nettelbladt, 2007). 

Talstörningar 

De barn, vilka ej följer den typiska talutvecklingen, kan vara drabbade av talstörningar. Modeller över 

sensomotoriska processer är viktiga för förståelsen av hur tal normalt planeras, programmeras och 

utförs och de kan ge stor insikt i vilka svårigheter personer med talstörningar har (Caruso och Strand, 

1999). Caruso och Strand presenterar vidare en modell över de sensomotoriska processer som 

underligger tal. Denna modell består av ett antal nivåer där den första nivån är den sensomotoriska 

planeringen. Här planeras målet, att talaren ska producera förståeligt tal samt vilka talrörelser som då 

krävs. Vid vanemässiga talaktiviteter sker denna planering automatiskt och kravet på medveten 

ansträngning är därmed litet. Den andra nivån kallas för sensomotorisk programmering och berör 

hur de planerade rörelserna ska utföras, det vill säga med vilken kraft, hur snabbt, i vilken riktning 

samt hur rörelserna ska koordineras med varandra. Sensomotoriska utförandet är den nivå i 

modellen som utgör realiserandet av de planerade och programmerade talrörelserna och som ändrar 

rörelsernas utförande vid behov (Caruso & Strand, 1999).  

En bra sensomotorisk funktion kännetecknas av en god koordination. För tal gäller ej endast att 

artikulationen, utan även att respirationen och den laryngeala funktionen samspelar. Olika typer av 

talstörningar, till exempel dysartri, har förknippats med olika typer av koordinationssvårigheter 

(Caruso & Strand, 1999). Talstörningar kan även uppstå på grund av strukturella avvikelser. Detta är 

vanligt vid läpp-käk-gomspalt samt vid bettavvikelser (Lohmander, Persson & Henningsson, 2008). 

Verbal dyspraxi  

Verbal dyspraxi är en talstörning som är svår att särskilja från den orala dyspraxin, vilken kan 

förekomma som en isolerad störning såväl som parallellt med verbal dyspraxi. Oral dyspraxi kan 

definieras som svårigheter att på uppmaning utföra en viljemässig rörelse med den orala 

muskulaturen (Duffy, 2005). Verbal dyspraxi påverkar i sin tur enbart talapparatens rörelser i 

samband med tal. Svårigheterna ligger på planerings- och programmeringsnivå. Drabbade personer 

har därmed svårt att att identifiera nödvändiga motoriska handlingar, i vilken ordning de ska utföras 
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samt hur de ska koordineras med varandra. I störst utsträckning är det de viljemässiga rörelserna som 

drabbas, medan mer inlärda och automatiska motoriska mönster utförs med större precision 

(Velleman, 2003). Dessa svårigheter leder till att personer med verbal dyspraxi har ett tal som kan 

kännetecknas av trevande och osäkra rörelser, inkonsekventa fel, svårigheter att imitera samt att de 

har problem med koartikulation och att göra distinktioner mellan tonande och tonlösa ljud (Webb & 

Adler, 2008). 

Voice onset time 

En perceptuell analys av talet är det vanligaste bedömningsverktyget i klinisk verksamhet. Akustiska 

analyser kan emellertid ge insikter om felmönster som kan förbises eller feltolkas vid en perceptuell 

bedömning (Ballard & Robin, 2002). Voice onset time (VOT) är en akustisk tidsparameter, vilken 

anses vara det mest tillförlitliga akustiska tecknet på huruvida en klusil är tonande eller tonlös. VOT 

definieras som tiden mellan explosionen av det orala hindret vid klusilproduktion och den följande 

starten av stämbandsvibrationer (Auzou et al., 2000). En klusil beskrivs som ett språkljud som inleds 

med att en eller flera artikulatorer (t.ex. tunga och läppar) hindrar luftströmmen från att passera ut 

genom ansatsröret. Sedan, under ”ocklusionsfasen, bildas ett övertryck och det blir för tonlösa 

klusiler helt tyst (Lindblad, 1997). Avsaknaden av ton kommer av att stämbanden då är abducerade. 

Vid tonande klusiler är stämbanden adducerade (Hertegard & Gauffin, 1995). Under 

”explosionsfasen”, sker en snabb öppning av hindret och luften kan därmed passera ut och ljud 

bildas. I vissa fall förekommer även en aspirationsfas där ett brusljud uppstår direkt efter öppningen. 

Detta gäller vanligtvis bara för tonlösa klusiler. De tonlösa klusilerna i det svenska språket är: /p t k/ 

och de har sina tonande motsvarigheter i: /b d g/ (Lindblad, 1997).  

VOT hos vuxna 

De tonlösa klusilerna karaktäriseras av en VOT med en lång försening av ton (voicing lag), vilket 

innebär att ”explosionsfasen” föregår stämbandsvibrationerna. VOT-värdet blir då positivt (Auzou 

et al., 2000). Denna försening av ton brukar vara längre än 40 ms (Duffy, 2005). Förekommer 

aspiration i samband med de tonlösa klusilerna ökar detta VOT-värdet (Karlsson, Zetterholm och 

Sullivan, 2004). Vad gäller försening av ton uppvisar de velara klusilerna längst VOT, följt av de 

dentala och sedan de bilabiala (Helgason & Ringen, 2008). 
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Tonande klusiler kan kännetecknas av ett VOT-mönster med en lång förton (voicing lead) under 

”ocklusionsfasen”, det vill säga att stämbandsvibrationer föregår ”explosionsfasen”. VOT-värdet blir 

då negativt (Auzou et al., 2000). De tonande klusilerna kan dock även sakna förton och ha en kort 

försening av ton och därmed ett positivt VOT-värde (Whiteside & Marshall, 2001). Längden på 

denna försening beror, på samma sätt som de tonlösa klusilerna, på artikulationsstället. Emellertid 

har tonande klusiler i initial position för svenska vuxna talare ofta en VOT med en tydlig förton. 

Denna förton är tydligare för bilabiala och dentala klusiler än för velara (Helgason & Ringen, 2008). 

Fant (1973) skriver att de tonande klusilerna uppvisar ett VOT-värde på mindre än 40 ms.  

Vuxnas uttal av tonande klusiler har, som tidigare nämnt, i stor utsträckning förton och tiden för 

denna skiljer sig ej noterbart mellan vuxna (Zlatin & Koenigsknecht, 1976). Helgason och Ringen 

(2008) erhöll, i en studie av svenska vuxna talare, värden, vilka återges i Tabell 1. Orden 

producerades isolerat, med de tonande och tonlösa klusilerna initialt i ordet. Av deltagarnas samtliga 

utsagor av tonande klusiler erhölls negativa VOT-värden på mer än -10 ms i 93 % av fallen.  

Tabell 1 
Medelvärden och standardavvikelse för VOT hos vuxna 
svenska talare (Helgason & Ringen, 2008) 

  Värden   

Klusil Medel VOT (ms) SD 

/p/ 49 12 

/t/ 65 18 

/k/ 78 14 

/b/ -96 41 

/d/ -90 46 

/g/ -61 38 

 

Utveckling av VOT  

Whiteside och Marshall (2001) har gjort en sammanfattning av vad vetenskapliga studier säger om 

barns utveckling och tillägnande av VOT, och utifrån denna sammanställt en stadiemodell. Man 

tillägger dock att den faktiska åldern när ett barn når de olika stadierna ej är säker. Barn uppvisar ofta 

olika utvecklingsmönster och når de olika faserna vid varierande kronologisk ålder.  

Stadie 1: Från senare delen av det första året fram till cirka 18 månader, uppvisar de flesta barn ingen 

distinktion i produktionen av tonande och tonlösa ljud. I dessa fall uppvisas i regel ett VOT-värde på 
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mellan 0 och 30 ms. Detta mönster kännetecknar de tonande klusilerna och är mindre avancerat att 

producera. 

Stadie 2: En distinktion mellan tonande och tonlösa klusiler börjar här utvecklas. De tonlösa 

klusilerna produceras med ett längre VOT-värde, men förändringen är ännu för subtil för att kunna 

uppfattas av lyssnaren. För vissa barn startar denna utveckling runt 18 månaders ålder, men det kan 

dröja fram till 28 månaders ålder.  

Stadie 3: Under den fortsatta utvecklingen blir barnets VOT-värden för de tonlösa klusilerna längre 

än de vuxnas. Runt 4 års ålder sjunker dessa värden för att senare komma att anta mer vuxenlika 

värden. 

Stadie 4: Vid 6 års ålder är en distinktion mellan tonande och tonlösa ljud etablerad även om viss 

överlappning kan förekomma. Variabiliteten beror på att barnet ej tillägnat sig en vuxenlik kontroll 

över talproduktionen. 

Stadie 5: Från 6 års ålder produceras klusilerna med vuxenlika VOT-värden utan överlappande 

fördelning. Noteras bör dock att variabiliteten för VOT-värden fortsätter även efter att den typiska 

fonologiska utvecklingen är avslutad. VOT är inte fullt utvecklat förrän runt 8 år. 

Nittrouer (1993) menar också att barnets VOT-utveckling uppvisar ett u-format mönster. Till en 

början produceras samtliga klusiler, både tonande och tonlösa, med en kort försening av ton, något 

som normalt kännetecknar de tonande klusilerna. Sedan förlängs denna försening för de tonlösa 

klusilerna tills dess att klusilerna blir konsekvent längre än för vuxna. Till sist, runt 9-11 år, förkortas 

förseningen av ton för tonlösa klusiler och barnen uppvisar vuxenlika VOT-mönster för såväl de 

tonande som tonlösa klusilerna.  

Whiteside, Dobbin och Henry (2003) har jämfört VOT-värden hos 46 barn mellan 5 och 13 år. 

Resultaten visade att barnen i 5-, 7-, och 9- årsåldern hade signifikant längre värden för VOT än 

barnen i 11- och 13-årsgrupperna för såväl tonande som tonlösa klusiler. De båda sistnämnda 

grupperna hade även den minsta standardavvikelsen, vilket tyder på att variabiliteten för VOT 

minskar i denna ålder för att sedan uppvisa vuxenlika värden.  

Nittrouer (1993) kunde ej påvisa en signifikant skillnad i VOT mellan vuxna och barn (5 och 7 år 

gamla) vid uttalande av tonlösa klusiler, men menar att barnens VOT tenderade till att vara längre.  
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Könsskillnader för VOT 

Helgason och Ringen (2008) kunde uppvisa signifikanta skillnader i VOT mellan svenska män och 

kvinnor för initiala tonande klusiler där män hade en längre förton. Detta menar de skulle kunna 

bero på att männens större ansatsrör bättre lämpar sig för förton under ”ocklusionsfasen”, än 

kvinnornas lite mindre ansatsrör. Dock erhölls ej någon signifikant skillnad för de tonlösa klusilerna.  

Karlsson et al. (2004) visar, vad gäller barn, att flickor har signifikant längre VOT för aspirerade 

tonlösa klusiler än vad pojkar har och att detta gäller för 3-åringar såväl som för barn i 8-9 års ålder. I 

en studie av Whiteside, Henry och Dobbin (2004) undersöktes om könsskillnader hos 46 flickor och 

pojkar mellan 5;8 och 13;2 år förelåg. Där signifikanta skillnader förekom var samtliga värden för 

VOT längre hos flickor, med endast ett undantag där pojkar hade längre värde för VOT. För 

gruppen 5;8 gjordes inga statistiska beräkningar till följd av det lilla antalet deltagare, men då 

skillnader mellan de anatomiska och fysiologiska funktioner som påverkar fonation under denna 

ålder är små spekuleras i att könsskillnader i denna ålder ej ska föreligga.  

VOT och verbal dyspraxi 

VOT har varit särskilt intressant vid studier av individer med verbal dyspraxi. Detta på grund av att 

VOT är ett akustiskt mått som kan ge information angående koordinationen mellan respiratoriska, 

laryngeala och supralaryngeala mekanismer samt därmed öka förståelsen för hur individer med verbal 

dyspraxi kompenserar för sina svårigheter vid tal. Personer med verbal dyspraxi uppvisar ofta ett 

atypiskt VOT-mönster där värdena för VOT hos tonande respektive tonlösa klusiler överlappar 

varandra. Det kan leda till att personen perceptuellt uppfattas som om denne har en fonologisk 

språkstörning, vilket i de flesta fall emellertid ej är fallet. Snarare verkar det, efter studier av värden 

för VOT, som om individerna har rätt målfonem, men att de ej lyckas koordinera respiratoriska, 

laryngeala och supralaryngeala aktiviteter. Denna slutsats dras eftersom att VOT-mönstren för de 

produktioner, vilka kan uppfattas som substitutioner, ej används på ett konsekvent sätt (Duffy, 

2005).  

Att mäta VOT 

För att kunna avläsa VOT krävs en akustisk analys av ett inspelat material. Denna genomförs på så 

sätt att tiden i millisekunder (ms) mellan ”explosionsfasen” för klusilen, vilken representeras av de 

första tecknen på energi, och det första tecknet på ton, mäts i spektrogrammet alternativt i ljudvågen. 
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Det första tecknet på ton är i ett spektrogram en synlig lågfrekvent periodisk aktivitet (Zlatin & 

Koenigsknecht, 1976). I ljudvågen är det första tecknet på ton den första punkt där nollinjen korsas i 

en periodisk aktivitet. Är det svårt att avgöra VOT är det bra att använda sig av både ljudvågen och 

spektrogrammet (Auzou et al., 2000).  

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka VOT hos barn i åldrarna 3, 4 och 5 år, om någon 

förändring sker mellan åldrarna, om könsskillnader föreligger samt att jämföra VOT-värden för de 

olika åldersgrupperna med publicerade vuxenvärden. 

Frågeställningar 

 Vilka VOT-värden har svenska barn i åldrarna 3-5 år?  

 Sker någon förändring av VOT-värden mellan 3 och 5 års ålder? 

 Föreligger det könsskillnader i VOT-värden för barn i 3-5-årsåldern?  

 Skiljer sig 3-5-åriga barns VOT från vuxnas? 

Metod och material 

Inhämtande av godkännande 

Kontakt togs via e-brev med enhetscheferna (se Appendix A) för lämpliga förskolor. Dessa förskolor 

valdes utifrån ett bekvämlighetsurval. Tre enhetschefer godkände vidare kontakt med respektive 

förskolor. Avdelningarna på dessa förskolor besöktes för muntlig information samt för utlämning av 

informationsbrev (se Appendix B) till personalen. Sammanlagt 15 förskoleavdelningar besöktes och 

samtliga var positiva till medverkan i studien. Berörda förskolelärare ombads dela ut informations- 

och medgivandebrev (se Appendix C) till aktuella barns vårdnadshavare. Informationsbrevet innehöll 

kontaktuppgifter samt information gällande själva studien, inspelningssituationen samt den 

garanterade anonymiteten och även en möjlighet att tacka nej. Vårdnadshavarna svarade sedan på 

huruvida de godkände sitt barns medverkande eller ej genom att fylla i en svarstalong, vilken de 

lämnade till förskolan.  
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Urval och urvalskriterier 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier för i studien deltagande barn var att: 

 de skulle vara mellan 2;9 och 5;8 

 de skulle ha godkännande från vårdnadshavare 

Exklusionskriterier 

Barn med: 

 fonologisk språkstörning 

 allmän utvecklingsförsening 

 hörselnedsättning 

exkluderades ur studien. 

Bortfall och deltagande barn 

Figur 1 visar ett flödesdiagram över processen med de utlämnade medgivandebreven, hur bortfallet 

föll sig samt hur många barn som slutligen medverkade i studien. 

 

Figur 1. Flödesdiagram över orsaker till bortfall samt antal barn i studien. 
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De i studien slutligen medverkande 83 barnen är fördelade i tre åldersgrupper med följande 

åldersspann: 3-åringar (2;9-3;8), 4-åringar (3;9-4;8) och 5-åringar (4;9-5;8), se Tabell 2. För medelålder 

se Tabell 3. Inget av barnen hade någon känd allmän utvecklingsförsening eller hörselnedsättning. 

Tabell 2  
Ålders- och könsfördelning av de 83 deltagande barnen 

  Grupp       

  3-åringar 4-åringar 5-åringar Totalt 

Pojkar 7 18 7 32 

Flickor 8 19 24 51 

Totalt 15 37 31 83 

 

Tabell 3 
Medelåldersfördelning för de olika åldersgrupperna samt könen 

  Grupp         

  3-åringar 4-åringar 5-åringar Pojkar Flickor 

Medelålder 03;03 04;01 05;04 04;03 04;06 

Datainsamling 

Ljudinspelningarna skedde enskilt i avskilda rum på förskolorna. I rummen befann sig, förutom 

barnet, de båda studieförfattarna. Barnen fick uttala minimala par för klusilerna /p/ och /b/, /t/ 

och /d/ samt /k/ och /g/. Bil-pil, Dennis-tennis och kula-gula valdes som minimala par. Samtliga 

barn fick uttala samma ord i samma kontext för att minska risken för att den lingvistiska uppgiften 

skulle påverka barnens VOT, vilket kan vara fallet enligt Auzou et al. (2000). Orden eliciterades 

genom bildbenämning och barnen fick benämna bilderna minst två gånger. Barnen visades bilderna 

en i taget och författarna inledde en mening som barnet sedan fick avsluta (t.ex. ”Det här är ju 

en…”) alternativt ställde en fråga (t.ex. ”De här bollarna är ju inte gröna, utan...?”, ”Tror du den här 

pojken heter Sara eller Dennis?”). Vid behov fick orden eliciteras genom repetition. Illustrationer till 

målorden hämtades från bildprogrammet Boardmaker (se Appendix D).  

Inspelningarna genomfördes med en bandspelare av märket Marantz PMD660 med en 

samplingsfrekvens på 44,1 kHz och en mikrofon av typen MB 3k. Mikrofonen fästes på ett stativ 

och placerades med ett avstånd på 40 cm från barnet. 



11 

 

Bearbetning av insamlad data 

Akustisk analys  

De utvalda sekvenserna i inspelningen klipptes ut och bearbetades i Praat 

(http://www.fon.hum.uva.nl/praat/). Mätningen av VOT genomfördes på så sätt att tiden i  

millisekunder (ms) mellan explosionsfasen för klusilen och det första tecknet på ton mättes i en 

ljudvåg med spektrogrammet som stöd (se Figur 2a och b). Den punkt i ljudvågen där nollinjen 

korsades i en periodisk aktivitet har definierats som det första tecknet på ton. Även spektrogrammen 

har studerats för att uppnå ett mer tillförlitligt resultat. I ett spektrogram har en synlig lågfrekvent 

periodisk aktivitet definierats som första tecknet på ton.  

Figur 2a och b. Visar ljudvåg och spektrogram för a: initial tonlös velar klusil och b: initial tonande bilabial 
klusil. Grön pil visar den del av ljudvågen som speglar VOT. I 2b finns en tydlig förton, vilken tydliggörs av 
pilens rikting.   

Samtliga analyser genomfördes av de båda författarna tillsammans. För att undersöka 

intrabedömarreliabiliteten kopierades slumpmässigt nio av de 83 inspelade barnens ljudfiler, det vill 

säga 10,8 %. Dessa 54 ljudfiler (sex stycken per barn) bearbetades sedan återigen och intra-

bedömarreliabiliteten räknades ut med Cronbach´s Alfa och visade en överensstämmelse på 99 %. 

Statistisk analys 

Resultaten från den akustiska bearbetningen av VOT jämfördes mellan åldersgrupperna, mellan 

könen samt med publicerade vuxenvärden. Vid den statistiska analysen genomfördes analysen av 

negativa VOT-värden (förton) separerat från de positiva.  

Demografisk data analyserades med deskriptiv statistik med datorprogramvaran Microsoft Excel 

2003. Skillnader mellan åldersgrupperna analyserades med envägs oberoende ANOVA. Eventuella 
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könsskillnader i barngruppen som helhet analyserades med Student´s t-test för oberoende mätningar. 

Dessa statistiska analyser genomfördes med programvaran SPSS© Windows version 17. Vad gäller 

jämförelsen med de publicerade vuxenvärdena skedde ingen statistisk analys utan resultaten ställdes 

enbart mot varandra. Statistiskt signifikanta betraktades p-värden som var mindre än eller lika med 

0,05. 

Etiska överväganden 

I breven framkom syfte, undersökningsutformning och det faktum att deltagandet var frivilligt och 

kunde avbrytas även under inspelningen om barnet så önskade samt att de deltagande garanterades 

anonymitet. Då studien omfattade så pass många barn, samt att alla resultat presenterades på 

gruppnivå ansågs risken för att anonymiteten skulle röjas minimal. Därtill framfördes i breven att 

inspelningar såväl som resultatet i studien kan komma att nyttjas i framtida studier och/eller 

vetenskapliga artiklar. Vad gäller förvaring och tillgång av materialet erhöll endast studiens författare 

tillgång till det under studiens gång. Efter studiens avslutande kommer råmaterialet att arkiveras av 

logopedprogrammet i Linköping. 

Samtliga barn, vars vårdnadshavare hade godkänt deltagande i studien, spelades in oavsett språklig 

förmåga. Exkluderandet av de inspelade barn som ej uppfyllde studiens inklusionskriterier skedde 

inför den akustiska analysen. Detta för att författarna ansåg det mest rättvist, och därmed mest etiskt 

korrekt, att låta samtliga barn med godkännande från vårdnadshavare deltaga vid inspelningstillfället. 

Resultat  

VOT-värden för de olika åldersgrupperna och könen 

Resultat för samtliga klusiler för de tre åldersgrupperna presenteras i Tabell 4 (tonlösa klusiler) samt i 

Tabell 5 (tonande klusiler). I tabellerna presenteras också värden för pojkar och flickor samt 

publicerade vuxenvärden. De tonlösa klusilerna uppvisar längre VOT-värden än deras tonande 

motsvarigheter. Beträffande de tonlösa klusilerna är VOT för /p/ något längre än /t/ i 3- och 5-

årsgruppen samt hos flickorna. Övriga grupper följer vuxengruppens värden där VOT för p<t<k. 

Vad gäller de tonande ljuden är VOT för klusilen /b/ kortast och /g/ längst i samtliga åldersgrupper 

samt hos de båda könen.  
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Tabell 4  
Medelvärde, standardavvikelse samt minimum- och maximumvärden för VOT, mätt i ms, för de tonlösa klusilerna /p t k/ 
utifrån åldersgrupp samt kön 

  Grupp           

Tonlösa klusiler 

3-åringar 4-åringar 5-åringar Pojkar Flickor Vuxna 

(n = 15) (n = 37) (n = 31) (n = 32) (n = 51) (n = 6) 

/p/        

Medelvärde 83,6 72,96 63,22 64,56 75,44 49 

Standardavvikelse 52,82 31,22 21,58 23,52 38,22 12 

Min- och maxvärde 10,55-212,33 25-204,6 27,34-97,43 10,55-111,67 25-212,33 - 

         

/t/        

Medelvärde 82,37 73,91 61,41 68,17 72,4 65 

Standardavvikelse 39,49 31,67 17,77 19,64 34,7 18 

Min- och maxvärde 30,92-191,78 40,83-210,8 30,86-87,78 30,92-113,96 30,86-210,8 - 

         

/k/        

Medelvärde 100,57 83,18 79,45 85,35 84,66 78 

Standardavvikelse 30,34 24,31 18,91 28,4 22,18 14 

Min- och maxvärde 59,16-146,55 35,95-139,47 43,51-80,5 35,95-146,55 41,24-145,31 - 

 



14 

 

Tabell 5 
Medelvärde, standardavvikelse samt minimum- och maximumvärde för VOT, mätt i ms, för de tonande klusilerna /b d g/ 
utifrån åldersgrupp samt kön. Förton redovisas, för de deltagande barnen, enbart i hur stor andel individer som har negativa 
VOT-värden. För de publicerade vuxenvärdena är förton inkluderat i alla redovisade värden 

  Grupp           

Tonande klusiler 

3-åringar 4-åringar 5-åringar Pojkar Flickor Vuxna 

(n = 15) (n = 37) (n = 31) (n = 32) (n = 51) (n = 6) 

/b/         

Medelvärde 17,55 14,11 13 15,05 14 -96 

Standardavvikelse 10,19 6,72 4,26 6,38 7,39 41 

Min- och maxvärde 4,3-43,21 3,98-32,67 6,58-21,36 4-32,67 3,97-43,21 - 

Negativa VOT-värden - 8,11% 16,13% 6,25% 11,76% 93% 

          

/d/         

Medelvärde 22,25 18,6 17,46 19,93 18,28 -90 

Standardavvikelse 10,16 5,36 9,04 7,91 7,98 46 

Min- och maxvärde 4,3-43,34 8,94-26,69 5,26-45,31 4,3-37,19 5,61-45,31 - 

Negativa VOT-värden - 8,11% 16,13% 6,25% 11,76% 93% 

          

/g/         

Medelvärde 35,15 28,25 26,4 28 29,67 -61 

Standardavvikelse 13,34 13,06 10,81 12,03 13,15 38 

Min- och maxvärde 12,68-59,2 8,55-72,5 10-48,15 10-59,94 8,55-72,5 - 

Negativa VOT-värden - 2,70% 16,13% - 11,76% 93% 

 

Åldersskillnader för VOT 

I Tabell 4 och 5 samt i Figur 3 går att utläsa att 3-åringarna genomgående uppvisar de högsta 

medelvärdena för VOT och att 5-åringarna uppvisar de lägsta av de olika barngrupperna. För den 

tonlösa klusilen /p/ påträffades inga signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna. För /t/-ljudet 

visade analysen signifikanta skillnader mellan 3-årsgruppen och 5-årsgruppen, p = 0,024. För /k/-

ljudet uppvisades en signifikant differens mellan 3-årsgruppen och såväl 4-åringarna, p = 0,019, som 

5-åringarna, p = 0,006. För det tonande ljudet /b/ var skillnaden mellan 3-årsgruppen och 5-

årsgruppen signifikant (p = 0,045). För /d/ erhölls inga signifikanta skillnader. För /g/ fanns en 

signifikant skillnad mellan 3-årsgruppen och 5-årsgruppen där, p = 0,033. För signifikansvärden för 

åldersskillnader vad gäller VOT, se Tabell 6. 
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Figur 3. VOT-värden för de olika klusilerna för respektive åldersgrupp.  

Tabell 6  
P-värden för jämförelse av VOT mellan de olika  
åldersgrupperna. De fetstilta värdena visar på statistisk  
signifikans 

  Gruppjämförelse   

Klusil 3 vs 4 år 3 vs 5 år 4 vs 5 år 

/p/ p = 0,299 p = 0,055 p = 0,231 

/t/ p = 0,344 p = 0,024 p = 0,081 

/k/ p = 0,019 p = 0,006 p = 0,520 

/b/ p = 0,111 p = 0,045 p = 0,538 

/d/ p = 0,139 p = 0,064 p = 0,579 

/g/ p = 0,075 p = 0,033  p = 0,565 

Förekomst av förton hos de olika åldersgrupperna 

I 3-årsgruppen uppvisade inget av barnen förton. I 4-årsgruppen uppvisade 8,11 % (n = 3) av barnen 

förton för /b/ och /d/ samt 2,70 % (n = 1) för /g/. Sammantaget förekom förton för något av 

ljuden hos 13,51 % av barnen (n = 5) i 4-årsgruppen. I 5-årsgruppen uppvisade 16,13 % (n = 5) av 

barnen förton i samtliga fall för respektive tonande klusil /b d g/. Sammanlagt uppvisade 25,81 % av 

barnen (n = 8) i 5-årsgruppen förton för något av ljuden. Detta att jämföra med de vuxna där 93 % 

av försökspersonerna uppvisade förton för de tonande klusilerna. Se Figur 4 för jämförelse av 
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förtonsförekomst mellan åldersgrupperna för respektive tonande klusil. En signifikant skillnad 

visades mellan 3-årsgruppen och 5-årsgruppen, p = 0,014. Se Tabell 7 för signifikansvärden. 

 

Figur 4. Förekomst av förton för de tonande klusilerna hos de olika åldersgrupperna. 

Tabell 7 
P-värden för jämförelse av förton för de tonande klusilerna hos de  
olika åldersgrupperna. Det fetstilta värdet visar på statistisk 
signifikans 

  Gruppjämförelse   

  3 vs 4 år 3 vs 5 år 4 vs 5 år 

Förtonsförekomst p = 0,231 p = 0,014 p = 0,085 

 

Könsskillnader för VOT 

Samtliga könsskillnader presenteras för den totala barngruppen. Medelåldern för flickorna var 4;6 år 

och för pojkarna 4;3 år. Flickorna uppvisade längre VOT-värden beträffande de tonlösa klusilerna 

/p/ och /t/ samt för den tonande klusilen /g/. Pojkarna uppvisade därmed längre VOT-värden för 

den tonlösa klusilen /k/ samt de tonande klusilerna /b/ och /d/. Se Figur 5 för könsskillnader för 

respektive klusil. Ingen av dessa skillnader var statistiskt signifikanta. Även skillnader i förekomst av 

förton testades utifrån kön och visade att pojkarna hade förton för 6,25 % (n = 2) av /b/- och /d/-

ljuden, men att ingen av pojkarna uppvisade förton för /g/-ljudet. Sammantaget förekom förton hos 
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9,38 % av pojkarna (n = 3). 11,76 % (n = 6) av flickornas produktioner hade förton för /b/ såväl 

som för /d/ och /g/. Sammantaget förekom förton hos 21,57 % (n = 11) av flickorna. Ingen 

signifikant skillnad mellan flickor och pojkar påträffades. 

 

Figur 5. VOT-värden för de olika klusilerna hos respektive kön. 

Diskussion  

I föreliggande studie kunde ses att en utveckling av VOT sker mellan 3 och 5 år samt att inga 

signifikanta könsskillnader förekommer. Vid jämförelse med publicerade vuxenvärden visades att 

vuxna i avsevärt större utsträckning använde sig av förton för de tonande klusilerna än vad 

föreliggande studies deltagande barn gjorde.  

Metoddiskussion 

Valet av förskolor genomfördes med ett bekvämlighetsurval. Antagandet som ligger till grund för 

detta är att VOT ej påverkas av socioekonomiska förhållanden eller en eventuell flerspråkig 

bakgrund, enligt det resonemang som förts fram av Helgason och Ringen (2008). Urvalet av barn till 

studien genomfördes av berörd förskolepersonal. Denna hade ej nödvändigtvis kunskap om 

huruvida barnen borde ha exkluderats på grund av exklusionskriterierna eller inte, vilket kan vara en 

möjlig felkälla. Emellertid har de barn, vilka under inspelning uppvisat misstanke om fonologiska 
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problem, gällande de i studien aktuella språkljuden, uteslutits ur studien. Detta innebär att risken att 

barn med fonologiska språkstörningar inkluderats i studien torde vara liten. 

Beträffande antalet barn i de olika åldersgrupperna så är de två äldre grupperna tillräckligt stora för 

att generella slutsatser ska kunna dras (n = 37 respektive n = 31). Dock är antalet barn i den yngsta 

åldersgruppen väl litet (n = 15). Anledningen till att denna grupp blev mindre var att föräldrar till 3-

åringar i större utsträckning tackade nej alternativt ej lämnade tillbaka medgivandebreven. Vad detta 

beror på är okänt. Dessutom var de flesta av de sju barn som ej ville deltaga 3-åringar samtidigt som 

att här återfanns de flesta som exkluderats på grund av misstanke om fonologiska svårigheter. 

I 5-årsgruppen var könsfördelningen skev, men eftersom inga signfikanta skillnader mellan könen 

kunde påvisas torde detta ej ha påverkat resultaten.  

Vid varje inspelning var båda studieförfattarna närvarande. Detta motiverades av att fokus var 

nödvändigt att hållas på barnet likväl som på den tekniska utrustningen samt på andra faktorer som 

skulle ha kunnat påverka inspelningen, exempelvis samtidigt tal, buller utifrån och så vidare. Dessa 

två roller växlades mellan författarna för att kunna bemöta alla barn med likvärdig entusiasm. Detta 

bör dock ej ha påverkat inspelningarna då författarna genomförde inspelningstillfällena snarlikt efter 

att ha diskuterat fram ett lämpligt tillvägagångssätt. Att författarna var främmande för barnen skulle 

ha kunnat påverka inspelningssituationen. Barnen gav emellertid ett intryck av att tycka att 

situationen var rolig och medverkade väl. Generellt sett genomfördes ljudinspelningarna smidigt och 

varje inspelning tog endast några få minuter. De barn, vilka krävde större engagemang för att, till 

exempel uttala orden tillräckligt starkt, var i de flesta fall 3-åringar. Detta skulle kunna bero på att 

dessa barn var mer blyga eller inte riktigt förstod vad som förväntades av dem. Ett ytterligare 

utmärkande drag, som författarna noterade i stort hos 3-åringarna, var att deras språkliga och 

motoriska förmåga var mindre utvecklad än hos de äldre barnen, vilket är i enlighet med Sjögreen 

och Lohmanders fynd (2008). Inte heller var deras förmåga att samspela på samma nivå som de äldre 

barnen.  

Då inspelningar skedde på tre förskolor har tre olika inspelningsrum nyttjats, men eftersom rummen 

samt deras lägen var likartade antas det ej ha påverkat inspelningarna. Att inspelningarna skedde på 

barnens egna förskola torde ha bidragit till att barnen upplevdes trygga i situationen. Något som 

dock kan ha påverkat barnens resultat är under vilken tidpunkt på dagen som just barnen på deras 
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avdelning spelades in. Åldersgrupperna var spridda över alla avdelningar, vilket innebar att både 

yngre och äldre barn spelades in under alla tidpunkter på dagarna och det sammantagna resultatet 

bör därmed ej vara påverkat. En ytterligare möjlig inverkande faktor är att talsituationen var konstlad 

och att värdena för VOT möjligtvis blivit annorlunda om spontantal hade spelats in. Emellertid 

genomfördes analyserna av de publicerade vuxenvärdena på ett liknande sätt, vilket gör dessa två 

studier jämförbara. 

Utrustningen som använts under inspelningarna är högkvalitativ och ljudvågor och spektrogram var i 

de flesta fall tydliga. De filer där störande bakgrundsljud förekommit under inspelningen, vilket 

omöjliggjort en akustisk analys, har uteslutits ur studien för att minska risken för felaktiga resultat.  

Då analyserna genomfördes av de båda författarna tillsammans eliminerades risken att inspelningarna 

bedömdes olika av författarna. Dessutom kunde en dialog kring analyserna föras. 

Intrabedömarreliabiliteten visade också en mycket god överensstämmelse.  

I den statistiska analysen bearbetades barnens negativa VOT-värden (förton) skilt från de positiva 

värdena (försening av ton) enligt samma modell som använts av Whiteside och Marshall (2001). 

Detta av statistiska skäl då de negativa värdena skulle bidra till ett skevt resultat om de behandlades 

tillsammans med övriga värden. Vid statistisk analys angående könsskillnader valdes att se till 

barngruppen som helhet då antalet pojkar respektive flickor i varje åldersgrupp ansågs litet. Detta 

betraktades som lämpligt då medelåldern för de båda könen var snarlik (pojkar: 4;3 & flickor: 4;6). 

Om en könsskillnad förekommit hade det emellertid varit av intresse att studera könsskillnaderna 

inom de olika åldersgrupperna. 

Resultatdiskussion 

VOT-värden för de olika åldersgrupperna och könen 

Beträffande skillnaden mellan VOT-värdena för de tonlösa respektive tonande klusilerna så var de 

tonlösa ljuden genomgående längre än de tonande. Detta gäller för samtliga åldersgrupper samt de 

båda könen. Duffy (2005) menar att de tonlösa klusilerna har en försening av ton på mer än 40 ms, 

vilket överensstämde med föreliggande studies medelvärden för VOT, där det lägsta uppvisade 61,41 

ms för 5-åringarnas /t/-ljud. Fant (1973) menar vidare att de tonande klusilerna uppvisar en VOT på 

mindre än 40 ms, vilket även det stämde överens med denna studies resultat. Det högsta medelvärdet 



20 

 

för en tonande klusil var 3-åringarnas /g/ på 35,15 ms. Även publicerade vuxenvärden visade på 

samma mönster. 

Hos vuxna hade de velara klusilerna längst VOT, följt av de dentala och sedan de bilabiala klusilerna. 

Detta gällde såväl för tonlösa som för tonande klusiler, i de fall då förton ej förekom (Helgason och 

Ringen, 2008). Barnen i föreliggande studie följde detta mönster för tonande klusiler. Det vill säga att 

de velara klusilerna hade längst VOT, följt av de dentala och sedan de bilabila klusilerna. Vad gäller 

de tonlösa klusilerna överensstämde även 4-åringarnas och pojkarnas värden med detta mönster. För 

3- och 5-åringarna samt flickorna var visserligen/k/-ljudets VOT längst, men VOT för /p/-ljudet 

var något längre än vad VOT för /t/-ljudet var. Detta skulle kunna vara en följd av aspiraton, vilket 

enligt Karlsson et al. (2004) ökar VOT-värdet. 

När det kommer till förton var det till störst del förekommande för /b/- och /d/-ljuden, vilket är i 

enlighet med Helgason och Ringen (2008). 

Åldersskillnader för VOT 

Signifikant längre VOT-värden kunde ses hos 3-åringarna jämfört med 5-åringarna för följande ljud: 

/t/, /k/, /b/ samt /g/. För /p/- samt /d/-ljuden närmar sig p-värdet (p: p = 0,055, d: p = 0,064) 

signifikansnivån. Skillnaden mellan 3-åringarnas och 4-åringarnas /k/-ljud var även den signifikant. 

Dessa resultat visar på att det finns en skillnad i VOT-mönstret hos 3- respektive 5-åringar. 

Skillnaderna mellan 3-åringarna och 4-åringarna samt 4-åringarna och 5-åringarna var ej statistiskt 

signifikanta, men följer samma mönster som skillnaden mellan 3-åringarna och 5-åringarna. Att 

VOT-värdena genomgående var högre för yngre åldersgrupper är i enlighet med resultaten från 

Whiteside et al. (2003). 

Enligt stadiemodellen av Whiteside och Marshall (2001) skulle, de i studien deltagande barnen, 

åldersmässigt befinna sig i stadie 3. Detta stadie kännetecknas av VOT-värden, vilka inledningsvis är 

högre än vuxnas, men som runt 4 års ålder sjunker för att så småningom närma sig vuxenlika värden. 

Även Nittrouers (1993) undersökning av skillnader mellan barn (5 & 7 år gamla) och vuxna för VOT 

för tonlösa klusiler visade på att barn har en längre VOT än vuxna. Barnen i föreliggande studie 

visade på detta mönster och hade längre VOT än de publicerade vuxenvärdena. Ett undantantag är 

dock 5-åringarnas /t/-ljud, vilket var lägre än det publicerade vuxenvärdet. Utvecklingen mot 

vuxenlika värden hos de, i föreliggande studie, deltagande barnen var tydlig i Figur 3 där barnens 
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värden sjunker till följd av ökad ålder. Det i stadiemodellen (Whiteside & Marshall, 2001) 

efterföljande stadiet tar vid i 6-årsåldern. Då har barnet etablerat en distinktion mellan tonande och 

tonlösa ljud. Dock är värdena för VOT ej helt stabila på grund av att en vuxenlik kontroll ej har 

utvecklats. Det är möjligt att ett antal av barnen i föreliggande studie har nått detta stadie, men detta 

kunde ej fastställas med säkerhet. 

De deltagande barnen visade störst likhet med de publicerade vuxenvärdena vad gäller de tonlösa 

klusilerna. Detta skulle kunna vara en följd av att dessa klusiler är de som först etableras, enligt 

Nettelbladt (2007). 

Nittrouer (1993) menar att utvecklingen av VOT har formen av en u-formad kurva, i vilken VOT 

först har låga värden för att sedan öka och därefter minska igen. Detta var ej tydligt för 

åldersgrupperna i denna studie. Emellertid skulle det kunna vara så att dessa åldersgrupper befann sig 

i toppen samt i den nedåtgående delen av kurvan alternativt enbart i den nedåtgående delen. Data för 

yngre barn är nödvändigt för att bekräfta denna tolkning. 

Beträffande standardavvikelsen för VOT-värden för de olika klusilerna kan utläsas i Tabell 4 och 5 

att 3- och 4-åringarnas standardavvikelse för de tonlösa klusilerna var större än hos 5-åringarna. 

Detta innebär att de yngre barnen hade en större variabilitet i VOT för just de tonlösa klusilerna. 

Detta var även tydligt då gruppernas maximum- respektive minimumvärden studeras. 3- och 4-

åringarna uppvisade låga minimumvärden såväl som höga maximumvärden. Att äldre barn har en 

mindre variabilitet för VOT är i enlighet med Whiteside et al. (2003). Vid jämförelse mellan 

standardavvikelsen för publicerade vuxenvärden och de, i studien deltagande barnen, kan sägas att de 

vuxna, med undantag för /t/, där 5-åringarna har en mindre standardavvikelse, genomgående visade 

på en mindre variabilitet i VOT. Vad gäller standardavvikelsen för de publicerade vuxenvärdena över 

tonande klusiler uppvisade de en större variabilitet. Detta beror antagligen på att den statistiska 

analysen (Helgason & Ringen, 2008) omfattade likväl negativa som positiva värden, vilket ger en 

större spridning. Standardavvikelsen för de tonande klusilerna hos barnen var mindre än för de 

tonlösa ljuden. Detta gällde för samtliga åldersgrupper. 3-åringarnas standardavvikelse var 

genomgående störst, men det fanns ej något tydligt mönster avseende ålderns inverkan på 

standardavvikelsen för tonande klusiler. Dock tenderade det till att visa på samma mönster som för 

tonlösa klusiler, det vill säga att standardavvikelsen minskar med ökad ålder. Dessa observationer 

tyder på att barnen, i och med en ökad ålder, når en bättre kontroll över koordinationen av talet. Att 
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3-åringarna uppvisade störst variabilitet kan bero på att barnen, enligt Sjögreen och Lohmander 

(2008), först efter 3 års ålder utvecklat de viktigaste oralmotoriska delarna och först senare förfinar 

dessa. Dessutom upplevdes de yngre barnen som omognare i sin interaktion och sitt samspel med 

omgivningen. Även dessa faktorer är viktiga komponenter i utvecklingen av talmotoriken (Sjögreen 

& Lohmander, 2008). 

Förekomst av förton hos de olika åldersgrupperna 

Vad gäller förekomst av förton uppvisade inget av barnen i 3-årsgruppen någon, medan 13,51 % av 

barnen i 4-årsgruppen hade förton för någon av de tonande klusilerna. I 5-årsgruppen var 

motsvarande andel 25,81 %. Signifikant skillnad erhölls mellan 3-åringarna och 5-åringarna. Hos 

vuxna förekom förton hos 93 %, vilket innebär att även resultaten gällande förtonsförekomst tyder 

på att de första stegen på vägen mot mer vuxenlika värden tas mellan 3 och 5 års ålder. 

Könsskillnader för VOT 

Karlsson et al. (2004) menar att flickor har längre VOT för aspirerade tonlösa klusiler vid 3 års ålder 

såväl som vid 8-9 års ålder. I artikeln av Karlsson et al. (2004) redogörs ej för vilka ord som används, 

hur dessa eliciterats eller hur de rekryterat sina deltagare. Dessutom är antalet medverkande barn 

endast 16 stycken, fördelat på två åldersgrupper, och det lilla antalet barn medger ej någon 

generalisering. Inte heller redovisas några värden för VOT. Flickorna i föreliggande studie uppvisade 

visserligen oftare förton för de tonande klusilerna än vad pojkarna gjorde, men i övrigt uppvisade 

flickorna respektive pojkarna längst VOT för tre klusiler vardera. De skillnader som fanns var ej 

signifikanta. Detta är i enlighet med de tendenser som Whiteside et al. (2004) såg i sin studie. En 

förklaring till att inga signifikanta skillnader erhölls kan vara att flickor och pojkar ej skiljer sig så 

mycket åt anatomiskt eller fysiologiskt i denna ålder. Att män och kvinnor i vuxen ålder däremot 

uppvisar signifikanta skillnader kan bero på att de faktiskt skiljer sig åt anatomiskt och fysiologiskt 

(Helgason & Ringen, 2008). 

Allmän diskussion 

De, i studien deltagande barnen, föreföll vara typiskt utvecklade och utifrån författarnas uppfattning 

under inspelningarna hade barnen som regel heller inga problem att producera tonande eller tonlös 

klusil korrekt i ett minimalt par. Om studien istället omfattat barn med verbal dyspraxi hade detta ej 
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kunnat förväntas. Dessa barn hade förmodligen visat en större variabilitet i VOT där de tonande och 

tonlösa ljuden hade överlappat varandra till följd av att de ej förmår samordna de respiratoriska, 

laryngeala och supralaryngeala aktiviteterna. Detta skulle perceptuellt ha uppfattats som att de ej 

producerade klusilerna korrekt i de minimala paren, det vill säga en fonologisk, och därmed språklig 

problematik, trots att verbal dyspraxi är en störning som berör talet (Duffy, 2005).  

Författarna av föreliggande studie har som förhoppning att de VOT-värden som erhållits för barn 

med typisk utveckling ska komma att bli användbara vid utredning och behandling av talstörningar 

hos barn.  

Framtida studier 

För vidare forskning skulle det vara intressant att titta på hur ännu yngre barns VOT-värden ser ut 

för att undersöka huruvida barns utveckling av VOT antar en u-formad kurva eller ej, vilket ej blev 

synligt i föreliggande studie. Dessutom vore det intressant att samla in data från äldre barn för att se 

hur utvecklingen fortskrider och när barnen tillägnar sig ett vuxenlikt mönster. Vidare skulle det även 

vara intressant att undersöka hur barn med verbal dyspraxi skiljer sig från barn med fonologisk 

språkstörning när det gäller VOT. 

Slutsatser 

Analyser av voice onset time (VOT) hos 83 svenska barn i åldrarna 3, 4 och 5 år har genomförts och 

visat på att VOT sjunker i takt med att barnet blir äldre. Statistiskt signifikanta skillnader erhölls 

mellan 3-åringar och 5-åringar för klusilerna /t k b g/ samt mellan 3-åringar och 4-åringar för /k/. 

Dessutom hade 5-åringar förton för tonande klusiler i signifikant större utsträckning än vad 3-åringar 

hade. Vid jämförelse med publicerade vuxenvärden visade vuxna i regel kortare VOT för tonlösa 

klusiler än vad barnen gjorde. De vuxna hade dessutom förton för de tonande klusilerna i större 

utsträckning än samtliga åldersgrupper i föreliggande studie. Inga signifikanta könsskillnader erhölls.  

Avslutningsvis kan sägas att barn utvecklas mot mer vuxenlika värden för VOT under år 3, 4 och 5, 

men att vidare studier krävs för att få en helhetsbild av den tidigare samt fortsatta utvecklingen. 
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Appendix A 

Till verksamhetschef 

Hej! 

Vi är två logopedstudenter, Maria Larsson och Sara Wiman, från Linköpings Universitet. Under vintern kommer vi 

att skriva vår kandidatuppsats, vilken har till syfte att undersöka Voice onset time (VOT) hos 90 förskolebarn 

fördelade på tre olika åldersgrupper (3-4-5 år). VOT är, enkelt beskrivit, ett mått på samordningen mellan rösten 

och munnens rörelser vid tal. Det är ej så väl kartlagt hur små barn utvecklar denna samordning och det är därför 

viktigt att undersöka detta område.  

Av denna anledning vänder vi oss nu till er för att få godkännande om att kontakta förskolan xxx. 

För denna undersökning behöver vi spela in barn vid benämning av enkla bilder.  Varje inspelning beräknas ta 

ungefär fem minuter. Vi planerar att genomföra undersökningen på förskolorna någon gång under januari-februari 

månad. På bandet kommer det ej att finnas med några personuppgifter utöver barnets förnamn och studien 

kommer att visa på resultat vad gäller barnen som grupp. Inspelningarna kan även komma att användas för analys i 

vidare forskning och resultat publiceras i vetenskapliga artiklar. Deltagandet kommer att behöva godkännas av 

målsman (se bifogat dokument) och är helt frivilligt.  

Vid godkännande av er kontaktar vi själva berörda förskolor (se bifogat dokument) för att komma överens om när 

vi, utan att störa verksamheten allt för mycket, kan komma och besöka förskolan. 

Vid frågor kring studien är ni välkomna att kontakta: 

Sara Wiman – Tel nr: xxx – E-post: xxx 

Maria Larsson – Tel nr: xxx – E-post : xxx 

Eller vår handledare Inger Lundeborg  – Tel nr: xxx – E-post: xxx 

Med vänliga hälsningar,  

 

Sara Wiman  Maria Larsson 
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Appendix B 

Till förskolepersonal 

Hej! 

Vi är två logopedstudenter, Maria Larsson och Sara Wiman, från Linköpings Universitet. Under vintern kommer vi 

att skriva vår kandidatuppsats, vilken har till syfte att undersöka Voice onset time (VOT) hos 90 barn fördelade på 

tre olika åldersgrupper (3-4-5 år). VOT är, enkelt beskrivit, ett mått på samordningen mellan rösten och munnens 

rörelser vid tal. Det är ej så väl kartlagt hur små barn utvecklar denna samordning och det är därför viktigt att 

undersöka detta område.  

För denna undersökning behöver vi spela in barn vid benämning av enkla bilder.  Varje inspelning beräknas ta 

ungefär fem minuter. Vi planerar att genomföra undersökningen på förskolorna någon gång under januari-februari 

månad. På bandet kommer det ej att finnas med några personuppgifter utöver barnets förnamn och studien 

kommer att visa på resultat vad gäller barnen som grupp. Inspelningarna kan även komma att användas för analys i 

vidare forskning och resultat publiceras i vetenskapliga artiklar. Deltagandet kommer att behöva godkännas av 

målsman, se bifogat dokument, och är helt frivilligt. 

För att genomföra studien behöver vi hjälp med tre saker: 

1. Låta oss komma för att spela in barnen vid ett tillfälle som passar er och verksamheten. 

2. Dela ut informationsbrev till föräldrar till de 3-, 4- och 5-åringar som ni har på er enhet. 

3. Samla in svarstalongerna från föräldrarna 

Vi har redan varit i kontakt med er enhetschef och fått godkännande för att få komma och träffa barn på er enhet. 

Vi hoppas att denna studie intresserar er och vi kommer inom kort att ringa för att komma överens om tid och 

praktiska detaljer kring besöket. 

Vid frågor kring studien är ni välkomna att kontakta: 

Sara Wiman – Tel nr: xxx – E-post: xxx 

Maria Larsson – Tel nr: xxx – E-post : xxx 

Eller vår handledare Inger Lundeborg  – Tel nr: xxx – E-post: xxx 

 

 

Med vänliga hälsningar,  

Sara Wiman  Maria Larsson 
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Appendix C 

Till målsman 

Hej! 

Vi är två logopedstudenter, Maria Larsson och Sara Wiman, från Linköpings Universitet. Under vintern kommer vi 

att skriva vår kandidatuppsats, vilken har till syfte att undersöka Voice onset time (VOT) hos 90 barn fördelade på 

tre olika åldersgrupper (3-4-5 år). VOT är, enkelt beskrivit, ett mått på samordningen mellan rösten och munnens 

rörelser vid tal. Det är inte så väl kartlagt hur små barn utvecklar denna samordning och det är därför viktigt att 

undersöka detta område.  

Vi undrar nu om vi får lov att träffa ert barn på förskolan någon gång under januari-februari månad och göra en 

ljudinspelning under vilken vi ber barnet berätta vad det ser på några enkla bilder. Vi räknar med att inspelningen, 

som planeras att ske i ett avskilt rum på förskolan, inte ska ta mer än några minuter. Vi hoppas att kunna 

genomföra inspelningarna på ett lekfullt sätt, men vill barnet inte delta så slipper det naturligtvis.  

 På bandet kommer det inte att finnas med några personuppgifter utöver barnets förnamn och studien kommer 

dessutom att visa på resultat vad gäller barnen som grupp. Inspelningarna kan även komma att användas för analys 

i vidare forskning och resultat att publiceras i vetenskapliga artiklar.  

Vi önskar att ni, som barnets vårdnadshavare, skriver på medföljande talong och så snart som möjligt lämnar denna 

till förskolan. Deltagandet är givetvis frivilligt. 

Vid frågor kring studien är ni välkomna att kontakta: 

Sara Wiman – Tel nr: xxx  – E-post: xxx 

Maria Larsson – Tel nr: xxx – E-post : xxx 

Eller vår handledare Inger Lundeborg  – Tel nr: xxx – E-post: xxx 

Med vänliga hälsningar,  

Sara Wiman  Maria Larsson 

       

□ Som vårdnadshavare ger jag tillstånd till att mitt barn (förnamn):_____________, med födelsedatum (år och 

månad):______________, deltar i studien. 

□ Som vårdnadshavare ger jag ej tillstånd till att mitt barn (förnamn):___________, deltar i studien.  

Datum:______________     

Vårdnadshavares underskrift:_________________________________________ 

Vårdnadshavares namnförtydligande:________________________________



29 

 

Appendix D 

Bildmaterial 


