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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur en grupp typiskt utvecklade, svenska barn, i 

åldrarna fyra till tio år presterar på tre deltest i VMPAC, för att därmed skapa ett underlag för 

en referens för svenska barn i bedömningen av avvikande utveckling. Studiens 

frågeställningar är: 1. Hur presterar en grupp typiskt utvecklade, svenska barn, i åldrarna fyra 

till tio år, på tre deltest i VMPAC (Focal Oromotor Control, Sequencing Maintenance Control 

och Connected Speech and Language Control)? och 2. Förekommer det några skillnader 

mellan en grupp typiskt utvecklade, svenska barn, jämfört med den amerikanska normeringen 

i VMPAC och barn med verbal dyspraxi (CAS) undersökta inom ramen för en 

magisteruppsats (Björelius-Hort, 2009)? Oral- och talmotorisk förmåga hos 23 svenska barn i 

åldrarna fyra till tio år, som åldersmatchats mot barn med verbal dyspraxi (Björelius-Hort, 

2009), testades med deltest två, tre och fyra ur VMPAC. Prövning av inter- och 

intrabedömarreliabiltet visade statistiskt signifikanta resultat, r =. 923 respektive r =. 913, med 

p <. 001 i båda fallen. Utifrån resultatet kan följande slutsatser dras: 1. att de studerade 

barnen, generellt presterade över 80 % på deltest två, tre och fyra i VMPAC, oavsett ålder, 2. 

att skillnaderna mellan den amerikanska normeringen i VMPAC och studiens deltagare är 

små och 3. att barnen med verbal dyspraxi generellt presterar sämre än den studerade gruppen 

på samtliga deltest. 

 

Nyckelord: Talmotorisk utveckling, Oralmotorisk utveckling, Verbal dyspraxi, VMPAC, 

Typisk utveckling, Barn 

 

Abstract 

The study investigates speech and oral motor skills in typically developed children at different 

ages. The results are intended to serve as a basis for future reference in the assessment of 

atypical development in Swedish children. The questions addressed within the study are: 1. 

How does a group of typically developed, Swedish children, in the ages four to ten years, 

perform on three subtests in VMPAC (Focal Oromotor Control, Sequencing Maintenance 

Control and Connected Speech and Language Control)? and 2. Are there any differences in 

performance between a group of typically developed, Swedish children, and the American 

standardization in VMPAC and also with the children with childhood apraxia of speech 

(CAS) from the study by Björelius-Hort (2009)? Speech and oral motor abilities were assessed 

using subtests two, three and four in VMPAC. The participants were 23 Swedish children, 

aged four to ten years old, who had been age-matched based on the children with CAS from 

the study by Björelius-Hort (2009). Inter- and intra-rater reliability showed statistically 

significant results, r =. 923 and r =. 913, with p <. 001, in both cases. From the results of the 

study the following conclusions can be drawn: 1. that the investigated group of children in 

general performed over 80 % on subtests two, three and four in VMPAC independent of age, 

2. that the differences between the American standardization in VMPAC and the participants 

in this study were almost nonexistent and 3. that children with CAS in general performed 

poorer than the investigated group of children in all subtests. 

 

Keywords: Speech motor development, Oral motor development, Childhood apraxia of 

speech, VMPAC, Typical development, Children 
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Bakgrund 

För att exempelvis kunna andas, tala, äta och sjunga är vi beroende av fungerande muskler i 

kinder, läppar, munbottnen, tunga, mjuka gommen och käkarna samt ett fungerande 

samarbete mellan dessa muskler (Falch-Andersen & Nordenram, 1982, s.53). Barn skiljer sig 

från vuxna både anatomiskt och fysiologiskt i det orofaciala området. Till exempel har små 

barn mindre munhåla i förhållande till tungans storlek jämfört med vuxna. Då detta medför en 

begränsning i tungans rörelser påverkar detta vilka ljud som barnet kan producera (Evans 

Morris & Dunn Klein, 2000, s.50f). I takt med barnets anatomiska, fysiologiska och kognitiva 

mognad sker successiva förändringar i barnets ljudproduktion mot ett allt mer vuxenlikt tal 

(Green, Moore, Higashikawa & Steeve, 2000; Green, Moore & Reilly, 2002; Seikel, King & 

Drumright, 2005, s.377ff). Dysfunktion i planeringen eller programmeringen av medvetna 

talmotoriska rörelser kallas för verbal dyspraxi (Duffy, 2005, s.307). American Speech and 

Hearing Association (ASHA) benämner tillståndet verbal dyspraxi hos barn som childhood 

apraxia of speech, CAS (ASHA, 2007). Det finns få oralmotoriska test som både uppfyller 

kraven för validitet och reliabilitet (Reilly, Skuse, & Wolke, 2007). VMPAC är ett test som 

uppfyller dessa krav, men än så länge har testet endast normerats för amerikanska barn mellan 

fyra och tolv år (Hayden & Square, 1999). 

 

Orofacial muskulatur 

För att ett fullgott tal samt en fullgod andning, tuggförmåga och mimik ska kunna uppnås 

krävs en välfungerande motorisk förmåga, vilken i sin tur är beroende av en adekvat 

muskelinteraktion.(Lännergren, Ulfendahl, Lundeberg & Westerblad, 1998, s. 186ff) 

 

Muskler runt munnen 

Musculus orbicularis oris medför läppslutning vid svag sammandragning och läpptrutning vid 

starkare sammandragning (Falch-Andersen & Nordenram, 1982, s.53; Castillo Morales, 

Brondo & Haberstock, 1998, s.22). Muskeln utgör läpparnas muskulära del och består av 

grenarna orbicularis oris superior, som svarar för överläppen, och orbicularis oris inferior, 

som svarar för underläppen. Muskeln interagerar även med omkringliggande muskulatur för 

att producera komplexa mimiska rörelser och har en viktig artikulatorisk funktion (Seikel et 

al., 2005, s.322ff) då muskeln möjliggör läpprundningen hos alla rundade vokaler (Engstrand, 

2004, s.100). De muskler som ansvarar för höjning av mungiporna är m. levator anguli oris, 

m. zygomaticus major och m. zygomaticus minor. M. buccinator och m. risorius aktiveras när 
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mungiporna dras bakåt, där främst den senare möjliggör att vi kan le (Castillo Morales et al., 

1998, s.23; Seikel et al., 2005, s.324ff). Musklerna bidrar även till att forma munnen vid 

produktion av orundade vokaler (Engstrand, 2004, s.100). M. depressor anguli oris sänker 

mungipan, medan m. depressor labii inferioris skjuter ner underläppen (Castillo Morales et 

al., 1998, s.24). Kontraktion av m. mentalis leder till att hakan lyfts samt att underläppen 

trycks ut (Castillo Morales et al., 1998, s.24; Seikel et al., 2005, s.327). Muskeln möjliggör på 

så sätt produktion av labiala konsonanter (Engstrand, 2004, s.100). Platysma är en muskel 

som assisterar vid käkens öppnande (Castillo Morales et al., 1998, s.26). M. buccinator är av 

stor betydelse vid tuggning eftersom den vid kontraktion medför stabilitet i kinderna som i sin 

tur gör att maten stannar kvar mellan tänderna (Falch-Andersen & Nordenram, 1982, s.53; 

Castillo Morales et al., 1998, s.23). Buccinatormekanismen är en ytterst viktig funktion där 

följande tre muskler samspelar: m. orbicularis oris (framtill), m. buccinator (åt sidan) och m. 

constrictor pharyngeus superior (baktill). Buccinatormekanismen spelar en betydande roll vid 

bland annat amning, tuggning och sväljning (Castillo Morales et al., 1998, s.27) 

 

Muskler i munnen 

Tungan består av tre delar: tungspetsen, tungryggen och tungroten som fäster vid tungbenet. 

Det faktum att tungan består av ett flertal muskler som endast har ett benfäste samt att den har 

en rik innervation medför att tungan får en unik möjlighet till rörlighet och dynamik. Tungans 

muskler delas även in i inre och yttre tungmuskler (Castillo Morales et al., 1998, s.33). De 

yttre tungmusklerna styr tungans position i munnen och de inre musklerna möjliggör de fina 

rörelser som krävs för vår artikulation. Tungans primära funktion är att föra maten till rätt 

position för tuggning respektive sväljning. Tungan är även förbunden till munbottnen via 

tungbandet, vilket tycks ha en stabiliserande funktion vid rörelse (Seikel et al., 2005, s.330f). 

De inre tungmusklerna kontrollerar tungans form och små, komplexa rörelser hos denna. M. 

longitudinalis superior ansvarar för att föra tungspetsen bakåt, uppåt, medan m. longitudinalis 

inferior för tungspetsen bakåt, nedåt. Horisontell sammandragning av tungan ansvarar m. 

transversus linguae för. När det gäller de yttre tungmusklerna sker sträckning av tungan 

genom liksidig kontraktion av m. genioglossus. Vid sammandragning av endast ena sidan dras 

tungan mot den andra, passiva sidan (Castillo Morales et al., 1998, s.34f). M. genioglossus är 

även till stor del ansvarig för tungkroppens förflyttning (Seikel et al., 2005, s.334) och för att 

placera tungryggen i rätt position för produktion av [i] (Engstrand, 2004, s.99). Den muskel 

som för tungkroppen bakåt, nedåt vid kontraktion är m. hyoglossus (Seikel et al., 2005, 

s.336). Denna muskel för tungan mot rätt position för produktion av [a] (Engstrand, 2004, 
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s.99). M. styloglossus lyfter tungkroppen och för den bakåt i munnen (Seikel et al., 2005, 

s.337). Muskeln för även tungan mot rätt position vid produktion av [u] (Engstrand, 2004, 

99). Vid produktion av dentala och velara klusiler har tungan en aktiv roll genom att stoppa 

luftflödet från lungorna (Engstrand, 2004, s.132). M. palatoglossus spelar en viktig roll vid 

sväljning då den vid kontraktion stänger av svalget från munhålan och på så vis stoppar 

återflöde av bolus till munhålan (Castillo Morales et al., 1998, s.36). 

 

De muskler som fungerar som munöppnare är m. mylohyoideus, m. geniohyoideus och m. 

digastricus (Falch-Andersen & Nordenram, 1982, s.52). När det gäller gomsegelmuskulatur 

åstadkommer kontraktion av m. tensor veli palatini och m. levator veli palatini en höjning och 

utvidgning av gomseglet, vilket medför att gomseglet då möter bakre svalgväggen. Med hjälp 

av m. uvulae kopplas nässvalget bort från munhålan (Castillo Morales et al., 1998, s.38f). En 

sådan aktivering av gomsegelmuskulaturen krävs vid produktion av alla språkljud förutom 

[m], [n] och [ŋ]. M. palatopharyngeus hjälper till att minska svalgets storlek, sänka mjuka 

gommen, samt att höja larynx (Seikel et al., 2005, s.344ff). 

 

Oralmotorisk utveckling 

Den orofaciala och faryngala anatomin hos ett nyfött barn skiljer sig på många punkter åt från 

den vuxnes eftersom spädbarnets anatomi är anpassad efter de behov barnet har som nyfött. 

Utrymmet i munhålan är begränsat i storlek och tungan upptar nästan all plats från 

munbottnen till gommen. (Evans Morris & Dunn Klein, 2000, s.50f). Stora förändringar i 

spädbarnets anatomi sker i åldern från fyra till sex månader fram till tvåårsåldern. Därefter 

fortsätter tillväxten kontinuerligt upp i tonåren. I spädbarnsåldern ökar munhålan i storlek då 

bland annat tillväxt av underkäken sker, vilket innebär att tungan får mer utrymme och att den 

neurologiska kontrollen av tungan då successivt utvecklas (Evans Morris & Dunn Klein, 

2000, s.52ff). Vid tre månaders ålder börjar barnets reflexiva oralmotoriska beteende 

utvecklas mot ett mer medvetet beteende (Evans Morris & Dunn Klein, 2000, s.90).  Genom 

sensorisk och motorisk återkoppling förfinas de orofaciala nätverken, vilket medför att barnet 

efter nio månaders ålder börjar uppvisa ett mer vuxenlikt ätande, sugande och tal (Green et 

al., 2000; Steeve et al., 2008). Vid nio månaders ålder börjar tungan kunna arbeta 

självständigt från käken (Evans Morris & Dunn Klein, 2000, s.91; Carruth & Skinner, 2002). 
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I en magisteruppsats av Hartstein och Heinonen (1995) undersöktes oralmotorik hos barn 

mellan 4:0 till 5:5 år. I magisteruppsatsen framkom att de barn som undersöktes klarade av att 

slicka mot hakan med öppen mun, blåsa upp kinderna och bita ihop framtänderna i under- och 

överkäke. Barnen klarade av att föra tungan från ena mungipan till den andra och att föra upp 

tungan i riktning mot näsan, dock med kompensatoriska rörelser. Däremot uppvisade barnen 

svårigheter när det gäller att slicka sig innanför läpparna. Könsskillnader framkom i de 

uppgifter där barnen ombads att placera tungan mot höger respektive vänster kind och att 

slicka sig innanför läpparna. Fler flickor än pojkar klarade dessa uppgifter. I samband med 

utformandet av det oralmotoriska testet ORIS undersökte Holmberg & Bergström (1996) 

oralmotorisk förmåga hos 140 svenska barn i åldrarna 3:0 till 6:11 år. I normeringen i 

anslutning till testets tillblivelse bedömdes barnen vid utförande av ett antal oral- och 

talmotoriska uppgifter. Bedömningarna för respektive uppgift skedde efter utförlig träning av 

den aktuella uppgiften. Uppgifterna innebar bland annat att barnen ombads att utföra 

läpptrutning, läppspridning, blåsa ut ljus, repetition av stavelsesekvenser samt växling av 

artikulationsställe i stavelser och ord. Majoriteten av barnen klarade av att utföra de oral- och 

talmotoriska uppgifterna efter träning, dock förekom viss individuell variation i utförandet av 

uppgifterna. (Holmberg & Bergström, 1996). 

 

Bristande oralmotorisk förmåga kan predicera språkstörning hos barn. Detta starka samband 

återfinns inte hos barn med normal oralmotorisk förmåga. Fynden tyder på att god 

oralmotorisk förmåga krävs, men inte är tillräckligt, för en god språkförmåga (Alcock, 2006). 

 

Artikulation 

Artikulatorerna kan delas in i två grupper: rörliga och orörliga artikulatorer. De rörliga 

artikulatorerna utgörs av tungan, underkäken, velum och läpparna (Seikel, 2005, s.267). När 

det gäller underkäken har den en mycket viktig stödjande funktion för det artikulatoriska 

systemet och för talets förståelighet. Läpparnas funktion vid artikulation är bland annat att 

sluta läpparna vid labiala ljud. Tungans inre och yttre muskler har ett nära samarbete som 

möjliggör en stor mängd olika rörelser av betydelse för ljudbildning (Seikel et al., 2005, 

s.370ff). Vid till exempel produktion av [s] samarbetar tungan och tandvallen för att skapa en 

förträngning, samtidigt som en skåra i tungryggen formas (Engstrand, 2004, s.139f). Vid 

främre tremulanter möter tungryggen och tungspetsen tandvallen (Engstrand, 2004, s.148). 

Velum spelar en viktig roll för resonansen vid artikulation. Velum är normalt öppen vid 
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produktion av de nasala språkljuden, dvs. [m], [n] och [ŋ] och stängd vid produktion av de 

övriga språkljuden.  Velum fungerar även som en ventil för att bygga upp det tryck som krävs 

vid bildandet av frikativor och klusiler (Seikel, 2005, s.376). De orörliga artikulatorerna är 

tänderna, hårda gommen och tandvallen. Vid tal flyttar vi automatiskt de rörliga 

artikulatorerna i förhållande till de orörliga (Seikel et al., 2005, s.267). Den timing som kan 

observeras hos artikulatorerna tyder på att talrörelserna är organiserade i talmotoriska 

program som är större än den enskilde artikulatorn. De olika kinematiska mönster som 

uppvisas hos vokaler och konsonanter tyder på att ljud har olika neuromotoriska 

utgångspunker. De muskler som ska aktiveras vid tal och deras relaterade spatiotemporala 

konfiguration visar på att varje språkljud tycks kunna relateras till en specifik neuromotorisk 

representation. De talmotoriska programmen lägger grunden till talproduktionen (Gracco & 

Löfqvist, 1994). 

 

Artikulatorisk utveckling 

Spädbarnet är från början helt reflexstyrt i sina rörelser och har ingen möjlighet att påverka 

dem. Genom att barnet successivt uppnår större kontroll över de hjärnbarksområden som styr 

medvetna rörelser kommer det vidare i sin motoriska utveckling och därmed närmare 

startpunkten för dess artikulatoriska utveckling. Därefter förfinas de nya rörelserna i riktning 

cephalo-caudalt och proximo-distalt. I det orofaciala området innebär det att barnets 

käkrörelser först är väldigt oprecisa för att sedan bli allt mer finjusterade och att 

huvudkontroll etableras före bålstabilitet samt att barnet kan styra bakre delen av tungan före 

den främre delen. Då stabilitet i underkäken uppnåtts kan barnet separera tungans rörelser från 

käken och får därmed möjlighet att variera tungans läge och form (Seikel et al., 2005, 

s.377ff). Vid ett års ålder kan barnet i allmänhet utföra käkrörelser relativt väl, men barnet har 

fortfarande svårt att kontrollera käkrörelsernas styrka. Käkrörelserna hos barnet vid denna 

ålder liknar till stor del den vuxnes käkrörelser. Mellan två och sex års ålder fortsätter 

läpparnas och käkens spatiotemporala samverkan att förfinas. Från sex års ålder fram till 

vuxen ålder sker en fortsatt förfining av artikulatorisk kontroll och koordination (Green et al., 

2000; 2002).  Kontrollprocesser för talmotorik blir inte vuxenlika förrän efter 14 års ålder hos 

båda könen. Fram till fem års ålder uppvisar pojkar generellt en långsammare talmotorisk 

mognadsprocess än flickor. Mellan sju och tolv års ålder kan man se en stagnation i 

utvecklingen av samordnade synergier för talproduktion (Smith & Zelaznik, 2004). 
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Diadochokinesi 

Diadochokinesi (DDK) är förmågan att snabbt alternera mellan rörelser av motsatt riktning 

(Aquilonius & Fagius, 2000, s.69). Vid bedömning av motorisk förmåga kan testning av 

DDK-hastighet användas. Anledningen till att DDK-hastighet testas är att utreda patientens 

talkoordination genom att undersöka patientens förmåga att utföra snabba, alternerande 

rörelser i läppar, tungspets och tungrygg. Undersökning av DDK-hastighet vid produktion av 

vokaler ger även en bra indikation vad gäller koordinationen av andning och fonation vid tal. 

Vid DDK-testning av stavelserna /pa/, /ta/ och /ka/ undersöks även om patienten uppvisar 

påtoningsproblematik. En annan faktor som påverkar DDK-resultatet är fonationstrycket vid 

utförandet av uppgifterna (Yorkston, Beukelman, Strand & Bell, 1999, s. 219f).  Metoden 

används ofta kliniskt bland annat för att påvisa sjukdomar i CNS och avvikande eller sent 

utvecklad talförmåga samt för att påvisa neurologiska störningar som påverkar talförmågan 

(Prathanee, Thanaviratananich & Pongjanyakul, 2003). Fletcher (1972) undersökte verbal 

DDK-hastighet hos typiskt utvecklade barn i åldrarna sex till 13 år. I studien kunde man inte 

observera några signifikanta könsskillnader i DDK-hastighet, men däremot fanns 

åldersskillnader. Ju äldre barnen var desto snabbare klarade de av att utföra 

rörelsesekvenserna. Till exempel tog det 10,3 sekunder för sexåringar att säga /pataka/ tio 

gånger medan det endast tog 5,7 sekunder för 13-åringar att yttra samma ljudsekvens tio 

gånger (Fletcher, 1972). Williams och Stackhouse (2000) undersökte hastighet, variabilitet 

och precision i oral och verbal DDK hos 30 barn i åldrarna tre till fem år. Barnen i 

treårsåldern presterade generellt sämre än fyraåringarna när det gäller precision. Dock var 

barnen konsekventa i sin produktion. Därför är det enligt Williams och Stackhouse (2000) 

bättre att undersöka hur konsekventa treåringar är i sin produktion snarare än hur precisa de är 

vid bedömning av talsvårigheter. Vid fyra års ålder förbättrades precisionen i barnens 

produktion varför Williams och Stackhouse (2000) föreslår att precisionen är ett bra 

bedömningsinstrument av barnens tal i denna åldersgrupp. Vid fem års ålder började 

takeffekter att uppvisas när det gäller precision och regelbundenhet, vilket enligt Williams och 

Stackhouse (2000) medför att det först efter fem års ålder är mer relevant att undersöka 

barnens DDK-hastighet. I studien framkom att barnen uppvisade stor spridning när det gäller 

precision i DDK-övningarna Enligt Williams och Stackhouse (2000) bör denna spridning tas i 

beaktande vid bedömning av barn med talsvårigheter.  
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Verbal dyspraxi (CAS) 

Apraxi innebär att den drabbade har svårigheter att utföra medvetna rörelser trots frånvaro av 

pares eller svaghet i muskulaturen (Seikel et al., s.383). Verbal apraxi är en neurologisk 

talstörning som karakteriseras av en nedsatt förmåga att planera eller programmera 

artikulatoriska rörelser, vilket resulterar i ett fonetiskt och prosodiskt avvikande tal (Duffy, 

2005, s.307). ASHA (2007) definierar verbal dyspraxi hos barn som en neurologisk, 

pediatrisk störning av barnets språkljud i vilken precision och regelbundenhet av 

underliggande talrörelser är nedsatt. Verbal dyspraxi förekommer utan att neuromuskulär 

nedsättning kan observeras. (ASHA, 2007) Orsakerna till verbal dyspraxi är inte helt 

klarlagda, men en förklaring kan vara en mutation i FOXp2-genen (Liégeois, Baldeweg, 

Connelly, Gadian, Mishkin & Vargha-Khadem, 2003). För att bättre förstå hur olika typer av 

avvikelser påverkar talet kan talproduktion delas in i flera nivåer. Då en idé föds inleds 

processen på den kognitiva nivån. Därefter fortsätter processen till den språkliga nivån där 

sökning i ordförrådet sker och syntaktiska regler tillämpas för att kunna uttrycka idén. På 

nästa nivå startar den talmotoriska processen med den sensorimotoriska planeringen, följt av 

den sensorimotoriska programmeringen varefter det sista steget, det sensorimotoriska 

utförandet, följer. När det gäller verbal dyspraxi anses orsaken till problemet ligga på det 

sensorimotoriska planeringsstadiet. I detta steg ska den kognitiva/lingvistiska informationen 

översättas till talrörelser. Det akustiska uttrycket planeras och vilka inställningar och rörelser 

hos artikulatorerna, som krävs för att producera de tänkta ljudkombinationerna, avgörs. För en 

van talare är denna process effektiviserad i form av färdiga program som gör att mindre 

medvetenhet krävs (Caruso & Strand, 1999, s.2ff). Det finns dock en oenighet kring hur 

kliniker bör förhålla sig till verbal dyspraxi hos barn, om begreppet bör ses som en klinisk 

företeelse och vilka symptom som ska inkluderas i diagnoskriterierna. Det finns även 

osäkerhet kring om paralleller kan dras mellan verbal dyspraxi och förvärvad verbal apraxi 

med hänsyn till symptom (Kent, 2000). Enligt Kent (2000) och Davis, Jakielski och 

Marquardt (1998) är en viktig del i forskningen kring verbal dyspraxi om diagnosen med 

säkerhet kan differentieras från andra mer generella talmotoriska störningar hos barn. Yoss 

och Darley (1974) var de första att beskriva verbal dyspraxi. I deras studie identifierades ett 

antal barn med bland annat låg DDK-hastighet och avvikande prosodi. Yoss och Darley 

(1974) ansåg att begreppet verbal dyspraxi kunde tillämpas på dessa barn med hänsyn till att 

svårigheterna som barnen uppvisade till stor del liknade symtomen som personer med 

förvärvad apraxi uppvisar. Det råder viss enighet om att det vid verbal dyspraxi förekommer 

tre segmentella och suprasegmentella drag som överensstämmer med en nedsatt planering och 
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programmering av talrörelser, enligt ASHA (2007). Dessa drag är att det vid verbal dyspraxi 

förekommer inkonsekventa fel vid upprepad produktion av vokaler och konsonanter i 

stavelser eller ord, att det förekommer en förlängd och avvikande koartikulatorisk övergång 

mellan fonem och stavelser, samt att barn med verbal dyspraxi uppvisar avvikande prosodi, i 

synnerhet i ord- och satsintonation. Dock ska de segmentella och suprasegmentella dragen 

inte ses som nödvändiga och tillräckliga indikationer för verbal dyspraxi, eftersom dessa är 

relaterade till bland annat uppgiftens svårighetsgrad och barnets ålder (ASHA, 2007). Barn 

med verbal dyspraxi kan även uppvisa svårigheter vid verbala DDK-övningar i form av låg 

DDK-hastighet och/eller sekvenseringsproblem. Låg DDK-hastighet ses ofta som ett 

diagnostiskt kriterium för verbal dyspraxi (Williams & Stackhouse, 2000). Barn med verbal 

dyspraxi uppvisar problem med komplexa motoriska rörelser för talproduktion eftersom de 

har svårigheter att adekvat sekvensera rörelser i deras spatiala och temporala inbördes 

förhållanden (Yorkston, Beukelman, Strand & Bell, 1999, s.52). I en studie av McNeill, 

Gillon och Dodd (2007) uppvisade barn med verbal dyspraxi en sämre fonologisk 

medvetenhet än typiskt utvecklade barn och barn med språkstörning. Barnen med verbal 

dyspraxi uppvisade även större svårigheter med läsuppgifter, i synnerhet vid läsning av non-

ord, än de andra barnen i studien. Detta indikerar att barn med verbal dyspraxi kan få problem 

med fonologisk medvetenhet och läsning. I en studie av Highman, Hennessey, Sherwood och 

Leitão (2008) fick föräldrar till barn med verbal dyspraxi svara på en enkät om barnets 

utveckling. Från enkäterna framkom att barnen med verbal dyspraxi vokaliserade i mindre 

utsträckning som spädbarn, att de jollrade mindre samt att de inte producerade lika mycket 

icke-reduplicerat stavelsejoller som barn med språkstörning eller barn med typisk utveckling. 

Dessutom började barnen med verbal dyspraxi använda tvåordssatser senare än barn med 

språkstörning och barn med typisk utveckling. Skillnader kunde även observeras i 

grovmotorisk utveckling; barnen med verbal dyspraxi nådde generellt viktiga milstolpar i den 

grovmotoriska utvecklingen senare. 

 

Orofaciala test 

Det finns en rad olika oralmotoriska test på svenska som till exempel SOMA, ORIS, NOT-S 

och STORM. SOMA (Schedule for Oral Motor Assessment) har utarbetats för barn mellan 9 

och 24 månader och undersöker oralmotoriska färdigheter hos små barn genom att observera 

barnets ätande (Reilly et al., 2007). ORIS är ett annat oralmotoriskt test som är utarbetat för 

barn från 3 år. Uppgifterna i ORIS är ett resultat av mångårig klinisk erfarenhet (Holmberg & 

Bergström, 1996). NOT-S (Nordiskt Orofacialt Test- Screening) är en oralmotorisk screening 
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som är utarbetad för barn och vuxna från 3 år. NOT-S är anpassat för att även kunna användas 

vid testning av personer med gravt funktionshinder (Bakke, Bergendal, McAllister, Sjögreen 

& Åsten, 2007). STORM (Stockholms oralmotoriska bedömningsprotokoll) är ett test som har 

utarbetats för barn och vuxna. Testet finns i två versioner, en lång och en kort version. Den 

korta versionen är en komprimerad version av den långa och är tänkt att användas vid 

misstänkt dysfunktion men vid normal anatomi (Henningsson, McAllister & Hartstein, 2008). 

 

VMPAC 

VMPAC (The Verbal Motor Production Assessment for Children) utformades för att ge 

kliniker en möjlighet att systematiskt undersöka talmotorik hos barn. VMPAC kan användas 

för att utreda huruvida en talmotorisk störning förekommer hos ett barn, på vilken nivå i 

barnets talmotoriska system som störningen ligger och för att planera barnets intervention 

utifrån vilka modaliteter som passar barnet bäst. De olika modaliteterna som undersöks är 

auditiv, visuell och taktil modalitet. VMPAC hjälper även klinikern att utvärdera barnets 

framsteg. VMPAC bör inte vara det enda bedömningsinstrumentet som används, utan fungera 

som ett komplement till en helhets bedömning av barnet. Barnets resultat i VMPAC bör 

utvärderas med hänsyn till barnets kognition, fonologi, artikulation, hörsel, expressiv och 

impressiv språkförmåga, psykosociala faktorer och orofacial anatomi. VMPAC kan tillämpas 

vid utredning av barn med bland annat artikulationsstörning, fonologisk störning, dysartri, 

verbal dyspraxi, försenad språkutveckling, språkstörning orsakad av förvärvad hjärnskada och 

språkstörning orsakad av medfödda orofaciala missbildningar. Testet bygger på Hayden:s 

modell (1999) över den talmotoriska hierarkin. Modellen utvecklades för att underlätta 

bedömning av talmotorik och för att underlätta planering av eventuell intervention. Testet 

består av fem delar, där deltest ett, två och tre bygger på den talmotoriska hierarkin, medan 

deltest fyra och fem är tillägg i testet. Skillnaden mellan deltest två och tre är att barnets oral- 

och talmotoriska kontroll bedöms i deltest två, medan barnets variabilitet i utförandet av 

sekvensrörelserna bedöms i deltest tre. Till uppgift 61 till 66 i deltest två och tre används 

stimulibilder och till deltest fyra används sekvensbilder. Uppgifterna utformades utifrån 

väldokumenterad forskning kring spädbarns och barns talmotoriska utveckling. Testet 

uppfyller kraven för validitet och reliabilitet. 
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Figur 1. Modell över den talmotoriska hierarkin av Hayden (1999) 
 

Deltest ett heter Global Motor Control och fokuserar på barnets fysiologi i helhet. I deltestet 

undersöks överkroppens, halsens, huvudets och det orofaciala områdets neuromotoriska 

funktion eftersom de har en stor betydelse för barnets tal. Deltestet består av 20 uppgifter som 

undersöker barnets tonus, andning/fonation, om neonatala reflexer kvarstår, tugg- och 

sväljförmåga och symmetrin i de orofaciala strukturerna och rörelserna. Barnet kan antingen 

få noll eller ett poäng på uppgifterna. Deltest ett representeras av Stage I och Stage II i 

Haydens modell. 

 

Deltest två heter Focal Oromotor Control och består av 46 uppgifter som bedömer barnets 

viljemässiga oralmotoriska rörelser i tre områden. Det första området undersöker barnets 

mandibulära kontroll, det andra området undersöker barnets labiala-facialakontroll, medan det 

tredje undersöker barnets kontroll av tungrörelser. Deltest två inkluderar både oral- och 

talmotoriska rörelser. De orala rörelserna testar först en rörelse i taget, sedan en sekvens av 

två rörelser, medan talrörelserna består av en, två och tre stavelsesekvenser och ord. Exempel 

på oralmotorisk uppgift i deltest två är att barnet ska ”blåsa och sedan le”, medan barnet i den 

talmotoriska uppgiften ska säga ”a-m-u”. Vid bedömning av uppgifterna i deltest två måste 
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klinikern noggrant uppmärksamma precision, symmetri och mjukhet i rörelserna. Även 

lämpligheten i rörelsernas storlek och styrka bedöms. Vid bedömning av de språkliga 

uppgifterna uppmärksammar klinikern även artikulatorernas rörelser noggrant. Deltest två 

representerar Stage III, stage IV och stage V i Hayden:s modell. 

 

Deltest tre heter Sequencing Maintenance Control och består av 23 uppgifter. Uppgifterna 

bedömer barnets förmåga att producera språkliga och icke-språkiga rörelser i rätt sekvenser. 

För att barnet ska få full poäng på uppgifterna ska det klara av att upprepa sekvensen 

konsekvent och i rätt ordning. Ett exempel på icke-språklig uppgift i deltest tre är att barnet 

ska ”blåsa och sedan le” i angiven ordning. I den språkliga delen ska barnet till exempel säga 

”a-m-u” konsekvent fyra gånger efter varandra. Upprepar barnet sekvensen fler eller färre 

gånger än fyra bedöms det enligt bedömningskriterierna som inkorrekt och barnet får lägre 

poäng på uppgiften. På samtliga uppgifter i deltestet kan barnet antingen få noll, ett eller två 

poäng. Deltest tre representeras av Stage VI och Stage VII i Hayden:s modell. 

 

Deltest fyra heter Connected Speech and Language Control och här får barnet beskriva ett 

händelseförlopp i en bildserie med egna ord. Klinikern bedömer i barnets motoriska precision 

och koordination av käke, läppar och tunga och deras kooartikulation i tal. Denna uppgift 

ställer högre krav på talproduktionen. I uppgiften bedöms barnets talmotoriska kontroll och 

grammatiska förmåga. Klinikern observerar även om barnet kan lägga bilderna i rätt sekvens 

självständigt eller om barnet behöver hjälp med uppgiften. Barnet kan få mellan noll till sex 

poäng på den grammatiska delen av deltestet och noll till sju poäng på den talmotoriska delen 

av deltestet. 

 

Det sista deltestet, deltest fem, heter Speech Characteristics och här undersöker klinikern om 

barnets talrörelser är likartade vid automatiserade yttranden som vid okända yttranden. 

Uppgiften består av att barnet ska antingen räkna till tio eller gå igenom alfabetet. I deltestet 

undersöks även olika röstparametrar, så som intonation, röstläge, talhastighet och röstkvalitet 

hos barnet. På uppgifterna i detta deltest kan barnet få antingen noll eller ett poäng. 

 

VMPAC har normerats genom testning av 1040 amerikanska barn i åldrarna tre till tolv år 

utarbetats. I normeringen ingår 190 barn i treårsåldern, 200 barn i fyraårsåldern, 200 barn i 

femårsåldern, 200 barn i sexårsåldern samt 250 barn i mellan 7:0 till 12:11 år. I testmanualen 
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ges noggranna instruktioner för varje uppgift vad gäller bedömning och tillvägagångssätt. Till 

testet medföljer även en träningsvideo som behandlar hur klinikern ska gå till väga vid 

instruerande av de olika modaliteterna. VMPAC:s bedömningsformulär är utförligt skrivet 

och innehåller tillvägagångssätt och bedömningskriterier. I bedömningsformuläret ges en 

generell beskrivning av varje område i deltesten. På näst sista sidan i bedömningsformuläret 

fyller klinikern i barnets poäng. Dessa poäng räknas ihop och konverteras till procentuella 

resultat. Här beräknas även procentsatsen för de olika modaliteterna. 

 

Square, Hayden, Cioll, Wilkins och Bose (2001) undersökte tillägnandet av förmågor 

kopplade till talproduktion hos typiskt utvecklade barn och hos barn med måttliga till grava 

talstörningar. Undersökningen utfördes av kliniker med de tre första deltesten i VMPAC. 

Resultatet visade att vid 3 års ålder hade typiskt utvecklade barn tillägnat sig grundläggande 

färdigheter associerade till huvud- och bålstabilitet samt andning och fonation. Vid 4 års ålder 

hade precision i förmågan att medvetet kontrollera oralmotoriska rörelser utvecklats betydligt. 

Denna förmåga förfinades fram till 6-7 års ålder. Förmågan att sekvensera växlande 

talrörelser tillägnades sist hos typiskt utvecklade barn och fortsatte att förfinas under 

barndomen. Det skedde dock överlappning i utvecklingen av dessa förmågor (Square et al., 

2001). 

 

Magisteruppsats av Björelius-Hort (2009) 

Vid utförandet av datainsamlingen för den magisteruppsats (Björelius-Hort, 2009) som ligger 

till grund för föreliggande studie användes VMPAC för första gången i Sverige. Syftet med 

Björelius-Horts magisteruppsats var att undersöka om det finns ett samband mellan tal- och 

oralmotorik och fin- och grovmotorik hos barn med verbal dyspraxi. Vid bedömning av tal- 

och oralmotorik användes deltest två, tre och fyra ur VMPAC. Endast uppgift 61 till 66 i 

VMPAC översattes och dokumenterades av författaren, en logoped och handledarna Gunilla 

Henningsson och Anita McAllister. Översättningarna testades sedan på en grupp typiskt 

utvecklade barn, för att se om översättningen var adekvat för svenska barn. Översättningarna 

för de övriga uppgifterna i deltest två, tre och fyra i VMPAC redovisades inte i 

magisteruppsatsen. I magisteruppsatsen (Björelius-Hort, 2009) testades 16 barn mellan fyra 

och tio år med diagnosen verbal dyspraxi. Samtliga barn, förutom tre barn i åldrarna 7:06 och 

8:10, behandlades för verbal dyspraxi hos logoped vid tidpunkten för testningarna i 

magisteruppsatsen. De tre barn som inte behandlades hos logoped hade redan avslutat sin 
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behandling. Vid testning av intrabedömarreliabilitet användes Spearman´s rho. Vid analys av 

deltest två, tre och fyra i VMPAC tillämpades Wilcoxon signed-ranks test på gruppnivå. 

Deltagarnas resultat jämfördes med den amerikanska normeringen för respektive ålder i 

deltest två, tre och fyra i VMPAC. Magisteruppsatsens slutsats är att barn med verbal dyspraxi 

även uppvisar svårigheter inom andra motoriska områden, än tal- och oralmotorik, eftersom 

resultatet i magisteruppsatsen påvisade ett samband mellan deltest tre och fyra i VMPAC och 

deltestet ”Fine manual control” i BOT-2. Studien visade även att 75 % av deltagarna låg under 

normvärdena för fin- och grovmotorik. När det gäller VMPAC uppvisade deltagarna störst 

svårigheter med deltest tre. I magisteruppsatsen framkom även tydliga indikationer på att tal- 

och oralmotoriska förmågor förbättras med åldern hos barn med verbal dyspraxi. 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur en grupp typiskt utvecklade, svenska barn, i 

åldrarna fyra till tio år presterar på tre deltest i VMPAC, för att därmed skapa ett underlag för 

en referens för svenska barn i bedömningen av avvikande utveckling. Syftet är även att 

jämföra en grupp typiskt utvecklade, svenska barns prestation på deltest två, tre och fyra i 

VMPAC mot barnen med verbal dyspraxi som testades inom ramen för en magisteruppsats 

(Björelius-Hort, 2009) och mot den amerikanska normeringen för deltest två, tre och fyra i 

VMPAC. 

 

Frågeställningar 

 Hur presterar en grupp typiskt utvecklade, svenska barn, i åldrarna fyra till tio år, på tre 

deltest i VMPAC (Focal Oromotor Control, Sequencing Maintenance Control och 

Connected Speech and Language Control)? 

 Förekommer det några skillnader mellan en grupp typiskt utvecklade, svenska barn, 

jämfört med den amerikanska normeringen i VMPAC och barn med verbal dyspraxi 

(CAS) undersökta inom ramen för en magisteruppsats (Björelius-Hort, 2009)? 

 

Metod 

Magisteruppsatsen av Björelius-Hort (2009) styrde metodval och utförande för studien. Ett 

brev med information kring studien och samtyckesformulär (se Appendix I, II och III) 

skickades till enhetschefer på tio förskolor och sex skolor i Linköpingsområdet. När det gäller 

förskolorna samtyckte fem enhetschefer till studien. Utav skolorna samtyckte en skola till 
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studien. Förskollärarna valde själva ut barn till studien enligt de inklusions- och 

exklusionskriterierna som utformades för studien. Testledarna förmedlade sedan 

informationsbrev, samtyckesformulär och frågeformulär (se Appendix IV, V och VI) till 

föräldrarna via förskolepersonalen. Frågeformuläret fungerade som en screening för att 

säkerställa att studiens deltagare utgjordes av en grupp typiskt utvecklade, svenska barn. 

Frågeformuläret tog upp olika aspekter kring barnets tal-, oral- och språkutveckling och 

utformades specifikt av testledarna för studien. En diskussion med handledaren fördes för att 

säkerställa att frågorna inte skulle kunna missförstås av föräldrarna samt att frågorna skulle 

bedöma relevanta aspekter hos barnet. Med skolans rektor bestämdes en tid för möte där 

testledarna fick presentera studien och besvara frågor. Därefter gavs testledarna tillgång till 

klasslistorna där de fick välja ut barn utifrån barnens födelsedata. Sedan skickades 

informationsbrev, samtyckesformulär samt frågeformulär (se Appendix IV, V och VI) till de 

utvalda barnens vårdnadshavare. Om vårdnadshavarna samtyckte till deras barns deltagande i 

studien skickades samtyckesformuläret och frågeformuläret till Institutionen för logopedi i 

bifogat svarskuvert. När det hade kommit in några samtycken kontaktades skolan återigen för 

bokning av tid för testning. 

 

Urval 

Barnen i studien åldersmatchades mot barnen i magisteruppsatsen (Björelius-Hort, 2009). De 

barn som skulle åldersmatchas fick skilja  en månad i ålder om barnet var under sex år och  

två månader om barnet var över sex år. Sammanlagt erfordrades tolv förskolebarn mellan fyra 

och sex års ålder och 20 skolbarn mellan sex och tio års ålder. De inklusionskriterier som 

gällde var att barnets förstaspråk var svenska, att barnet inte hade eller hade haft 

logopedkontakt, att barnet inte skulle ha haft återkommande infektioner eller perioder av 

nedsatt hörsel samt att barnet inte skulle ha någon sjukdomsdiagnos av betydelse eller 

oralmotorisk avvikelse. Frågeformuläret (se Appendix VI) som skickades hem till föräldrarna 

tog upp dessa aspekter. I studien beaktades inte faktorer som socioekonomisk och psykosocial 

bakgrund.  Alla barn som ville vara med och vars föräldrar hade lämnat samtycke testades. 

 

Bortfall 

För att erhålla en säkerhetsmarginal när det gäller antalet deltagare till studien skickades 

informationsbrev, samtyckesbrev och frågeformulär till 87 vårdnadshavare, varav 40 

skickades till vårdnadshavare för skolbarn och 47 gavs till vårdnadshavare för förskolebarn. 
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Totalt inkom 36 samtycken och frågeformulär. Av de barn, vars vårdnadshavare samtyckt till 

studien inkluderades 23 barn i föreliggande studie. Av dessa 23 barn var sju barn pojkar och 

16 barn flickor (se Tabell 1). Bortfallet utgjordes av 13 barn, varav sex fall berodde på 

sjukdom eller ledighet vid testningstillfällena. Vad gäller resterande sju fall närvarade dessa 

barn vid testningstillfällena men de kunde inte inkluderas i studien på grund av att de inte 

uppfyllde studiens inklusionkriterier. Bortfallet medförde att könsrepresentationen i 

föreliggande studie inte blev komplett i alla åldersgrupper och att barn i åldersgrupperna 7:01 

och 10:01 saknas helt. På grund av bortfallet i åldersgrupperna 7:01 och 10:01, i föreliggande 

studie, beslutade författarna att utesluta resultaten från barnen med verbal dyspraxi i de 

aktuella åldrarna från Björelius-Horts magisteruppsats (2009). Detta gjordes eftersom en 

jämförelse mellan studierna inte var möjlig i de åldersgrupperna. Det medförde att endast 

resultaten från 13 av barnen med verbal dyspraxi från Björelius-Horts magisteruppsats vid 

jämförelsen mellan studierna. 

 

Tabell 1. Studiens slutgiltiga deltagare, n=23 

Ålder Antal barn och kön 

4 år och 5 månader 1 pojke och 3 flickor 

4 år och 10 månader 1 flicka 

5 år och 0 månader 2 flickor 

5 år och 7 månader 1 pojke och 1 flicka 

5 år och 11 månader 2 pojkar och 2 flickor 

6 år och 2 månader 1 pojke och 1 flicka 

7 år och 6 månader 1 pojke 

7 år och 10 månader 2 flickor 

8 år och 2 månader 2 flickor 

8 år och 10 månader 1 pojke och 1 flicka 

10 år och 7 månader 1 flicka 

 

Material 

Det test som användes för att undersöka barnens tal- och oralmotorik var VMPAC (Verbal 

Motor Production Assessment for Children). Vid testningarna användes tre av testets fem 

deltest; deltest 2: Focal Oromotor Control, deltest 3: Sequencing Maintenance Control och 

deltest 4: Connected Speech and Language Control (Hayden & Square, 1999). Eftersom 

VMPAC är utformat på engelska översatte författarna samtliga uppgifter som användes, 



16 
 

förutom uppgift 61-66, i VMPAC till svenska för att möjliggöra testning av svenska barn i 

olika åldrar. Till uppgift 61-66 användes de svenska översättningar och bilder som redan 

framtagits till magisteruppsatsen (Björelius-Hort, 2009). 

 

Testningen 

Testningen tog cirka 15 minuter för varje barn. Varje barn testades enskilt med testledarna i ett 

avskilt rum på förskolan respektive skolan. Rummet var skyddat från insyn och störande ljud.  

Den ena testledaren agerade undersökningsledare och den andra ansvarade för 

videodokumentationen. Den testledare som ansvarade för videodokumentationen höll sig i 

bakgrunden under testningen och fokuserade endast på videodokumentation av barnets oral- 

och talmotoriska rörelser. Efter en kort presentation av testledarna och testningsförfarandet 

inleddes testningen. Eventuell prompting gavs i de fall det var tillåtet utifrån VMPAC:s 

bedömningsformulär och barnets prestation. Barnets svar bedömdes enligt VMPACs 

bedömningskriterier av båda testledarna tillsammans. Bedömningen gjordes utifrån 

videoinspelningarna och tog cirka 30 minuter per barn. 

 

Inter- och intrabedömarreliabilitet 

Alla videoinspelningar bedömdes först gemensamt av testledarna. Efter två veckor valdes åtta 

av videoinspelningarna ut för ännu en bedömning med syfte att testa studiens inter- och 

intrabedömarreliabilitet. Hälften av dessa åtta videoinspelningar bedömdes gemensamt av 

testledarna för att säkra intrabedömarreliabiliteten. För att säkra interbedömarreliabiliteten 

användes de resterande fyra videoinspelningarna. Dessa bedömdes sedan enskilt av varje 

testledare. Inter- och intrabedömarreliabilitet kontrollerades med hjälp av Spearman´s rho 

correlation coefficient i SPSS. Interbedömarreliabiliteten testades genom att undersöka om 

testledarnas enskilda bedömningar av de fyra videoinspelningarna korrelerade. 

Interbedömarreliabiliteten mellan testledarna var god och det fanns en statistiskt signifikant 

korrelation mellan bedömningarna (r = .923, p < .001). Intrabedömarreliabiliteten testades 

genom att undersöka om testledarnas gemensamma bedömningar korrelerade vid första och 

andra bedömningen av inspelningarna. Testledarnas intrabedömarreliabilitet var god, eftersom 

det fanns en statistiskt signifikant korrelation mellan bedömningarna (r = .913, p < .001). 

Inter- och intrabedömarreliabiliteten testades även med Cronbach’s Alpha. Cronbach’s Alpha 

för interbedömarreliabiliteten var .918, medan den för intrabedömarreliabiliteten var .948. 
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Analys 

Resultaten illustreras på gruppnivå i stapeldiagram, låddiagram och linjediagram. I 

linjediargammen redovisas och jämförs resultat från varje deltest, i förhållande till ålder, med 

respektive barn i magisteruppsatsen (Björelius-Hort, 2009) samt med den amerikanska 

normeringen i VMPAC (Hayden & Square, 1999).  Andel av totalpoäng i procent för barnen i 

VMPAC:s amerikanska normering för barn i åldrarna 4:0 till 4:11, 5:0 till 5:11, 6:0 till 6:11 

samt 7:0 till 12:11 (n=850) och för barnen med verbal dyspraxi (CAS) (n=13), användes i den 

statistiska analysen. Testledarna erhöll uppgifterna från författaren till magisteruppsatsen, 

Helena Björelius-Hort. I de åldersgrupper där fler än ett barn ingick beräknades medelvärdet 

av testdeltagarnas resultat på de olika deltesten. Medelvärdet representerade resultatet för 

respektive åldersgrupp. Medelvärde beräknades både för barnen i föreliggande studie, det vill 

säga barn i åldersgrupperna: 4:05, 5:00, 5:07, 5:11, 6:02, 7:10, 8:02 och 8:10, och för barn i 

åldersgrupperna: 5:00 och 8:10 i magisteruppsatsen (Björelius-Hort, 2009). Poängen för varje 

åldersgrupp i de olika deltesten konverterades till andel av totalpoäng. 

 

Statistisk analys 

De studerade barnens poäng, i form av andel av totalpoäng, jämfördes och prövades statistiskt 

för signifikans på gruppnivå med Wilcoxon signed-ranks test för att se om någon skillnad 

mellan de olika barngrupperna förelåg.  

 

Etiska överväganden 

För att säkerställa barnens anonymitet betecknas de endast utifrån ålder och kön. Eftersom 

studiens genomförande inte fordrade barnens fullständiga personnummer noterades endast 

barnens födelsedata. Alla barn som hade fått samtycke till att delta i studien från sina föräldrar 

testades, även de som senare inte inkluderades i studien, eftersom testledaren inte ville ge 

upphov till oro eller besvikelse hos barnet. Barnet fick när som helst under testningen avbryta 

denna om barnet inte ville delta. Barnet och vårdnadshavarna hade även under hela studiens 

genomförande möjlighet att avbryta sitt deltagande i studien utan att orsak behövde anges. 

Videodokumentation, samtycken, frågeformulär och bedömningsformulär sparas i säkert 

förvar i minst fem år på Institutionen för logopedi vid universitetssjukhuset i Linköping. 
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Resultat 

Testdeltagarnas resultat på deltest två, tre och fyra i VMPAC 

Figur 2 visar testdeltagarnas resultat i poäng omräknat till procent för de tre använda deltesten 

i VMPAC. När det gäller deltest två, Focal Oromotor Control, var testdeltagarnas 

maximumvärde 100 procent, minimumvärde 85 procent och medianvärde 96 procent. 

Medianvärdet i den övre kvartilen var 99 procent medan motsvarande värde i den nedre 

kvartilen var 87 procent. I deltest tre, Sequencing Maintenance Control, var maximumvärdet 

för testdeltagarna 100 procent, minimumvärdet 71 procent och medianvärdet 95 procent. 

Medianvärdena i övre och nedre kvartilerna var 99 respektive 80 procent. Slutligen i deltest 

fyra, Connected Speech and Language Control var maximumvärdet för testdeltagarna 100 

procent, minimumvärdet 91 procent och medianvärdet 98 procent. Medianvärdet i den övre 

kvartilen var 100 procent och i den nedre kvartilen var det 94 procent. 

 

Figur 2. Studiens 23 testdeltagares maximum-, minimum- och medianvärden i de tre olika 

deltesten, angivet i procent 

 

Figur 3 visar att barn från 7:06 och uppåt fick full poäng eller nästintill full poäng på deltest 

två, tre och fyra i VMPAC. Figuren visar även att fyraåringarna generellt presterade lika bra 

som eller bättre än femåringarna på alla deltest. En tydlig trend är också att testdeltagarna 

generellt presterade sämre på deltest tre än på de övriga deltesten. I figuren kan man även se 

att det var på deltest fyra som majoriteten av testdeltagarna fick högst poäng. 
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Figur 3. Testdeltagarnas resultat i de olika deltesten i VMPAC redovisat utifrån ålder 

 

Testdeltagarnas resultat jämfört med den amerikanska normeringen i VMPAC 

Testdeltagarnas (n=23) resultat jämfört med den amerikanska normeringen i VMPAC (n=850) 

redovisas nedan i Figur 4, 5 och 6 för respektive deltest, angett i procent. I deltest två, Focal 

Oromotor Control (Figur 3) låg testdeltagarnas resultat som mest nio procent under den 

amerikanska normeringen (åldersgrupp 6:02) och som mest sex procent över den amerikanska 

normeringen (åldersgrupp 4:10). Spridningen var störst hos barnen under sju år. En statistisk 

analys på gruppnivå med Wilcoxon signed-ranks test visade ingen statistiskt signifikant 

skillnad mellan grupperna (Z = -.942, p = .346). 

 

Figur 4. Medelpoäng i procent relaterat till ålder för de 850 barnen i VMPAC:s amerikanska 

normering och studiens 23 testdeltagare i deltest två, Focal Oromotor Control 

 

I deltest tre, Sequencing Maintenance Control (Figur 5), presterade testdeltagarna som mest 

tolv procent under den amerikanska normeringen (åldersgrupp 5:07) och som mest 26 procent 

över amerikanska normeringen (åldersgrupp 4:10). Skillnaderna var störst fram till sju års 

ålder. Wilcoxon signed-ranks test kunde inte påvisa en statistiskt signifikant skillnad mellan 

grupperna, (Z = -.665, p = .506). 
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Figur 5. Medelpoäng i procent relaterat till ålder för de 850 barnen i VMPAC:s amerikanska 

normering och studiens 23 testdeltagare i deltest tre, Sequencing Maintenance Control 

 

När det gäller deltest 4, Connected Speech and Language Control (Figur 6), låg 

testdeltagarnas resultat som mest fyra procent under den amerikanska normeringen 

(åldersgrupp 5:00) och som mest sex procent över den amerikanska normeringen (åldersgrupp 

4:05). Ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna kunde påvisas med Wilcoxon 

signed-ranks test (Z = -1.259, p = .208). 

Figur 6. Medelpoäng i procent relaterat till ålder för de 850 barnen i VMPAC:s amerikanska 

normering och studiens 23 testdeltagare i deltest fyra, Connected Speech and Language 

Control 

 

Testdeltagarnas resultat jämfört med barnen med verbal dyspraxi (CAS) 

Studiens testdeltagares (n=23) resultat jämfört med resultaten från barnen med verbal 

dyspraxi (CAS) (n=13) redovisas nedan i Figur 7, 8 och 9 för respektive deltest, angett i 

procent. Samtliga barn med verbal dyspraxi behandlades för denna hos logoped vid 

tidpunkten för magisteruppsatsens (Björelius-Hort, 2009) testningar, förutom barnen i 

åldrarna 7:06 och 8:10 som fullföljt behandlingen (Björelius-Hort, 2009). I deltest två, Focal 
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Oromotor Control (Figur 6) hade testdeltagarna genomgående högre resultat än barnen med 

verbal dyspraxi (CAS) förutom i en åldersgrupp, 6:02, där testdeltagaren låg fyra procent 

under barnet med verbal dyspraxi (CAS). Som mest låg barnen med verbal dyspraxi (CAS) 22 

procent under testdeltagarna i studien (åldersgrupp 4:05). Vid statistisk analys av resultaten 

med Wilcoxon signed-ranks test påvisades en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna 

(Z = -2.797, p = .005). 

 

Figur 7. Medelpoäng i procent relaterat till ålder för de 13 barnen med verbal dyspraxi 

(CAS) och studiens 23 testdeltagare i deltest två, Focal Oromotor Control. Pilarna markerar 

de barn med verbal dyspraxi (CAS) som avslutat sin logopedbehandling 

 

I deltest tre, Sequencing Maintenance Control (Figur 8) hade testdeltagarna högre resultat än 

barnen med verbal dyspraxi (CAS) i alla åldersgrupper, med undantag för åldersgruppen 8:10, 

där resultaten var lika. Som mest låg resultatet för barnen med verbal dyspraxi (CAS) 41 

procent under studiens testdeltagares resultat. Wilcoxon signed-ranks test kunde påvisa en 

statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna, (Z = -3.180, p = .001). 

Figur 8. Medelpoäng i procent relaterat till ålder för de 13 barnen med verbal dyspraxi 

(CAS) och studiens 23 testdeltagare i deltest tre, Sequencing Maintenance Control. Pilarna 

markerar de barn med verbal dyspraxi (CAS) som avslutat sin logopedbehandling 
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När det gäller deltest fyra, Connected Speech and Language Control (Figur 9), hade barnen 

med verbal dyspraxi (CAS) lägre resultat än testdeltagarna, främst barnen med verbal 

dyspraxi (CAS) under sex år. Som mest låg barnen med verbal dyspraxi (CAS) 27 procent 

under studiens testdeltagares resultat (åldersgrupp 4:05). I en åldersgrupp (8:10) hade barnen 

med verbal dyspraxi (CAS) och studiens testdeltagare samma resultat. En statistiskt 

signifikant skillnad mellan grupperna kunde påvisas med Wilcoxon signed-ranks test (Z = -

2.936, p = .003). 

Figur 9. Medelpoäng i procent relaterat till ålder för de 13 barnen med verbal dyspraxi 

(CAS) och studiens 23 testdeltagare i deltest fyra, Connected Speech and Language Control. 

Pilarna markerar de barn med verbal dyspraxi (CAS) som avslutat sin logopedbehandling 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Testdeltagarnas resultat på deltest två, tre och fyra i VMPAC 

Ett av studiens syften var att undersöka hur en grupp typiskt utvecklade, svenska barn, i 

åldrarna fyra till tio år, presterade på tre deltest i VMPAC. Figur 3 till 9 visar en tydlig 

åldersrelaterad ökning av prestationen i deltesterna efter fem års ålder hos studiens deltagare. 

På deltest två, tre och fyra i VMPAC kan en försämring av prestationen observeras hos 

testdeltagarna i fyra- och femårsåldern. Som kan observeras i Figur 3 presterade studiens 

testdeltagare generellt sämre på deltest tre än på deltest två och fyra. En förklaring kan vara 

att färdigheter som krävs för detta deltest fulländas senare än de färdigheter som testas i de 

övriga deltesten (Fletcher, 1972; Square et al., 2001). Deltest tre testar bland annat verbal 

diadochokinesi, vilket enligt Fletcher (1972) gradvis förfinas under barnets utveckling och 

barnen kan därför successivt växla mellan talrörelser med större precision och snabbhet ju 

äldre de blir. Studiens resultat överensstämmer med fynden från Square et al. (2001) som 
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observerade att typiskt utvecklade barn hade störst svårigheter med deltest tre i VMPAC. 

Enligt Green et al. (2000; 2002) utvecklas samverkan mellan läpparna och käken betydligt 

mellan två och sex års ålder och därefter förfinas barnets artikulatoriska kontroll. Detta kunde 

observeras hos testdeltagarna då uttalslättnader och mindre preciserade rörelser förekom mer 

frekvent hos förskolebarnen än skolbarnen vid verbal diadochokinesi. Barnen kunde oftast 

producera målsekvensen åtminstone en gång men ett flertal barn uppvisade svårigheter med 

att upprepa den korrekt flera gånger. Även vid oral diadochokinesi kunde man se en skillnad 

mellan skolbarnen och förskolebarnen då förskolebarnens rörelser stundtals var trevande och 

odistinkta. I deltest två var en av uppgifterna att barnen skulle placera tungspetsen bakom 

framtänderna. Främst barnen i förskoleåldern uppvisade svårigheter med denna uppgift medan 

majoriteten av barnen i skolåldern klarade av uppgiften utan problem. Enligt Seikel et al. 

(2005) förvärvas kontroll över tungans främre del senare än över tungans bakre del, vilket är 

en aspekt av den generella cephalo-caudala och proximo-distala utvecklingen. Majoriteten av 

studiens testdeltagare uppvisade inga större svårigheter med resterande oralmotoriska delar av 

deltest två, vilket överensstämmer med fynden från Hartstein och Heinonens studie (1995). 

Som kan observeras i Figur 1 är resultatets spridning störst i deltest tre, vilket tyder på en stor 

variabilitet i barnens prestationer. Detta kan dock bero på att några få testdeltagare presterade 

sämre på deltest tre, men de flesta testdeltagares resultat var minst 80 procent. Som kan ses i 

Figur 3 är det främst testdeltagarna i åldrarna fem till sex år som bidrar till resultatets 

spridning. Figur 3 visar även att testdeltagarna generellt presterade över 80 procent på de tre 

deltesten i VMPAC.  

 

Testdeltagarnas resultat jämfört med den amerikanska normeringen i VMPAC 

Skillnaderna mellan resultaten hos studiens testdeltagare och den amerikanska normeringen i 

VMPAC är få. En anledning till variationen hos studiens testdeltagare jämfört med den 

amerikanska normeringen i VMPAC kan vara den stora skillnaden i deltagarantal mellan 

studierna (n=23 respektive n=850), vilket leder till att individuella prestationer i föreliggande 

studie får alltför stor betydelse. Från åldersgruppen 7:06 och uppåt är skillnaderna i princip 

obefintliga (se Figur 4, 5 och 6). Däremot kan variation observeras i de lägre åldersgrupperna. 

Variationen var tydligast i deltest tre, vilket även var det test där spridningen var störst för 

studiens testdeltagare. Även om variation i de lägre åldrarna finns i deltest två och fyra är den 

inte lika anmärkningsvärd som för deltest tre. Barnen i denna studie presterade både bättre 

och sämre jämfört VMPAC:s amerikanska normering. Den statistiska analysen kunde inte 

påvisa någon statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna på de olika deltesten. Studiens 
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testdeltagare följer den amerikanska normeringen i VMPAC relativt väl på deltest två och 

fyra. Detta tyder på att gruppen svenska barn som studerades i studien och amerikanska barn 

presterar på samma nivå, främst på deltest två och fyra. Resultatet innebär att det skulle vara 

möjligt att tillämpa den amerikanska normeringen för deltest två och fyra i VMPAC vid 

testning av typiskt utvecklade, svenska barn. Dock behövs fler studier med ett större 

deltagarantal för att säkerställa studiens resultat. 

 

Testdeltagarnas resultat jämfört med barnen med verbal dyspraxi (CAS) 

Skillnader mellan studiens testdeltagares resultat och resultaten från barnen med verbal 

dyspraxi (CAS) kan observeras i samtliga deltest. Dessa skillnader är även statistiskt 

säkerställda, trots att spridningen i resultatet hos testdeltagarna i föreliggande studie är stor. 

Generellt presterar barnen med verbal dyspraxi (CAS) sämre än testdeltagarna i studien. De 

största skillnaderna kan ses i deltest 3 där skillnader upp till 41 procent kan observeras mellan 

åldersgrupperna. Men även skillnader på upp till 22 procent respektive 27 procent observeras 

i deltest två och fyra. Resultaten på deltest tre bekräftade Zieglers (2002) fynd om att barn 

med verbal dyspraxi (CAS) uppvisar svårigheter med diadochokinetisk förmåga, eftersom 

skillnaderna mellan barngrupperna var störst i detta deltest. En tydlig trend är att de barn med 

verbal dyspraxi (CAS) som avslutat sin behandling presterar i nivå med de typiskt utvecklade 

testdeltagarna i samma ålder. 

 

Metoddiskussion 

Svårigheten att hitta barn till studien berodde dels på kraven på åldersmatchning, men även på 

svårigheter att erhålla samtycken från vårdnadshavare för barn i skolåldern. På grund av en 

fastställd tidsram hade författarna inte möjlighet att kontakta fler vårdnadshavare eller invänta 

fler svar från vårdnadshavare för barn i skolåldern. En anledning till att det inte förekom 

svårigheter med att erhålla samtycken från vårdnadshavare för barn i förskoleåldern kan vara 

att förskollärarna erbjöd sig att förmedla informationsbrev, samtycken och frågeformulär till 

vårdnadshavarna samt ta emot formulären från föräldrarna. Eftersom förskollärarna i regel 

redan har en vardaglig kontakt med föräldrarna kunde de påminna de föräldrar som inte hade 

lämnat in formulären. Denna vardagliga interaktion mellan lärare och vårdnadshavare finns i 

regel inte på skolor. För att försäkra sig om att formulären nådde föräldrarna för barn i 

skolåldern valde författarna att skicka samtliga formulär och svarskuvert via post. Om man 

istället hade valt att förmedla formulären till vårdnadshavarna via skolan och barnen fanns 
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risken att barnen glömde att förmedla formulären till vårdnadshavarna och senare tillbaka till 

skolan. Problemet med att erfordra svar via post är att breven ofta glöms bort eller försvinner. 

Svårigheterna med att erhålla svarskuvert tillsammans med bortfallet i studien resulterade i att 

det saknas barn i två åldersgrupper, 7:01 och 10:01, samt att könsrepresentationen inte blev 

komplett i alla åldersgrupper. Underlaget bedömdes ändå som tillräckligt utifrån övriga 

åldersgrupper. Eftersom barnen i skolåldern generellt presterade på en hög och relativt jämn 

nivå bedömdes det som att de saknade åldersgrupperna inte skulle ha påverkat resultatet 

nämnvärt om representationen i de saknade åldersgrupperna hade varit komplett. Kontakten 

mellan författarna och skolorna respektive förskolorna fungerade i övrigt utan problem. 

Skolorna och förskolorna uppgav att de uppskattade tydligheten och den omfattande 

informationen i informationsbreven (se Appendix I och II) som skickades till dem. 

 

Ett problem med frågeformuläret, som fungerade som screening för studien, var att det endast 

förlitade sig på föräldrarnas observationer av barnen och inte på en klinisk bedömning av 

barnen. Det bidrog till att testledarna inte kan vara helt säkra på att de barn som inkluderats i 

studien verkligen är typiskt utvecklade vad gäller bland annat tal, språk och oralmotorik. 

Frågorna i frågeformuläret formulerades dock i syfte att föräldrarna med enkelhet skulle 

kunna tolka och svara på frågorna. Författarna tror därför inte att det för vårdnadshavarna 

inneburit några svårigheter att svara på frågorna. 

 

Testningarna kunde utföras utan större svårigheter och deltagarna medverkade väl. Ibland 

förekom bristande koncentration hos barnet, vilket kan ha påverkat barnets resultat, men 

samtliga barn klarade av att fullfölja testningen. Tack vare upplägget i VMPAC, där bilder 

börjar introduceras från uppgift 61 kunde barnet bibehålla uppmärksamheten under resterande 

testdelar. För att säkerställa att alla barn fick genomgå liknande testningsförfarande var det 

samma testledare som genomförde alla testningar medan den andra testledaren ansvarade för 

videodokumentationen. En faktor som kan ha påverkat testningarna är det faktum att 

testledarna inte fick tillgång till VMPAC:s manual förrän efter att testningarna var avslutade. 

Dock har författarna fört en diskussion kring bedömning och tillvägagångssätt gemensamt, 

med handledare samt med Helena Björelius-Hort och antagandet är att avsaknad av manualen 

inte påverkat vare sig testsituationen eller bedömningarna anmärkningsvärt. En korrelation 

mellan författarnas bedömningar vad gäller inter- och intrabedömarreliabilitet framkom vid 

statistisk analys, dessa var statistiskt signifikanta och resultatet tyder på att barnen bedömts 
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lika av bedömarna och mellan bedömarna. När det gäller VMPAC som test anser författarna 

att det är ett bra test för undersökning av barns tal- och oralmotoriska förmåga. För att 

förenkla bedömningsproceduren är det en stor fördel att videofilma testningarna dels för att 

kunna bedöma samtliga kriterier i varje uppgift noggrant. Däremot kan det vara svårt för 

klinikern att själv videofilma testsituationen eftersom barnen ofta har svårt att sitta still. En 

brist i testet är att det inte tar hänsyn till omständigheterna kring testsituationen. Ett exempel 

är att en testdeltagare som upprepar en stavelse fler gånger än instruerat får sämre poäng även 

om upprepningarna berodde på att barnet ville skoja och inte på att barnet inte kunde 

kontrollera rörelsen eller antalet upprepningar. En annan negativ aspekt hos testet är att barnet 

får sämre poäng om det behöver visuellt stöd för att förstå instruktionen till en uppgift. Det 

bör beaktas om det tycks vara främst språkliga eller motoriska svårigheter som påverkar 

barnets prestation, eftersom VMPAC undersöker motoriska aspekter hos talet. Det borde 

därför finnas utrymme för kvalitativa observationer i testet. En väldigt positiv aspekt hos 

VMPAC är att testet har en stor klinisk relevans då det redan under testsituationen hjälper 

klinikern att planera en eventuell behandling eftersom testet undersöker vilken modalitet för 

lärande som passar barnet bäst och vilka barnets största problemområden är. 

 

Framtida studier 

Studiens författare anser att en översättning och normering av VMPAC till svenska skulle 

vara användbart för kliniker som arbetar med tal- och oralmotorik hos barn. Det är även 

intressant att undersöka om de amerikanska normeringarna är giltiga även för svenska barn. 

 

Slutsats 

Resultatet visar att en grupp typiskt utvecklade, svenska barn generellt presterar i nivå med 

den amerikanska normeringen i VMPAC. Efter fem års ålder kan en tydlig åldersrelaterad 

ökning av prestationen i de olika deltesterna observeras. Studiens testdeltagare presterade 

sämre på deltest tre än på deltest två och fyra i VMPAC, vilket kan bero på att deltest tre 

testar oral och verbal diadochokinesi. Dock skall noteras att variation mellan åldersgrupperna 

finns. Barnen med verbal dyspraxi (CAS) presterade generellt sämre än testdeltagarna i 

studien och denna skillnad var statistiskt signifikant. 
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Appendix I – Informationsbrev till rektor på förskola 

 

Till rektorn 

 

Hej, 

Vi är tre logopedstudenter som heter Lovisa Stengård, Amela Gruhonjic och Emilia Asplund 

och studerar 6:e terminen på logopedprogrammet i Linköping. Anledningen till att vi 

kontaktar dig är att vi arbetar med två parallella forskningsstudier till kandidatuppsatser vid 

Linköpings Universitet. Den ena syftar till att undersöka oralmotorisk och talmotorisk 

utveckling hos barn med typisk utveckling i åldrarna 4-10 år och den andra är en 

undersökning inom ämnet barnröst. Vi söker nu deltagare till dessa studier. 

Vi kommer att kontakta er inom snar framtid för att få reda på om vi fått ert samtycke till att 

utföra studierna inom er verksamhet och ge er möjlighet att ställa frågor. 

 

Tillvägagångssätt 

Om ni ger samtycke till att barn från er verksamhet ska erbjudas möjlighet att delta i studien 

och testas i era lokaler ber vi er att underteckna bifogat samtyckesformulär. Vi kommer då att 

informera barn, föräldrar och lärare och sedan sätta upp ett anslag på förskolans anslagstavla 

där vi beskriver våra projekt. Samtidigt kommer skriftlig information, samtyckesformulär och 

frågeformulär att skickas till berörda föräldrar, varefter de erbjuds möjlighet att ställa frågor 

via e-post. Samtyckesformuläret signeras då av vårdnadshavaren/na och överlämnas till 

projektets ansvariga. 

 

Urval 

Val av barn till studien kommer att göras i samråd med er på förskolan. Vid urvalet kommer 

vi att behöva varje barns födelsedata (födelseår och månad). Studien är en viktig 

komplettering till i en tidigare gjord studie kring barn med avvikande oralmotorisk och 

talmotorisk utveckling (Björelius-Hort, 2009). För att den aktuella studien ska kunna 

användas som referensmaterial till den tidigare gjorda studien behöver barnen som ska testas 

att åldersmatchas mot barnen som testades i den förra studien. Vi kommer även att behöva en 

pojke och en flicka för varje barn som ska åldersmatchas. Barnets ålder får skilja ± 1 månad. 

Barnen ska även ha svenska som förstaspråk. 

 

Antal barn Ålder Födda mellan 

1 pojke och 1 flicka 4 år och 5 månader Augusti-oktober 2005 

1 pojke och 1 flicka 4 år och 10 månader Mars-maj 2005 

2 pojkar och 2 flickor 5 år och 0 månader Januari-mars 2005 

1 pojke och 1 flicka 5 år och 7 månader Juni-augusti 2004 

1 pojke och 1 flicka 5 år och 11 månader Februari-april 2004 

 
Testningen 

Varje barn kommer att testas enskilt i två lämpliga lokaler i er förskola. Testningen av 

oralmotorik och talmotorik beräknas ta ca 10 minuter och kommer att videofilmas. Barnet 

kommer då att instrueras att säga ett antal ord och meningar på svenska. Testningen inom 

barnröst kommer att spelas in på band och tar ca 1 minut. Barnet instrueras då att säga tre 

meningar tre gånger. Tidpunkt för testningarna planeras utifrån vad som passar er verksamhet. 
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Frivillighet 

Det är helt frivilligt att delta i studien och även att avbryta deltagandet när som helst under 

förloppet. Vill ni, barnet eller föräldrarna avbryta deltagandet i studien kontaktar ni bara 

någon av oss ansvariga. 

 

Hantering av data och sekretess 

De barn som deltar i studien kommer att avidentifieras och endast anges med kön och ålder. 

Videomaterialet, ljudinspelningen, samtyckesformulären och frågeformulär och 

testformulären kommer att lagras i säkert förvar på Institutionen för logopedi på Linköpings 

Universitetssjukhus i fem år. Därefter förstörs materialet. 

 

Bakgrund till studien inom oralmotorik och talmotorik 

Barn tillägnar sig många oralmotoriska och talmotoriska färdigheter i förskoleåldern i 

synnerhet, men även i skolåldern, i takt med nervsystemets mognad och uppbyggnaden av 

språket. Studien är en viktig komplettering till i en tidigare gjord studie kring barn med 

avvikande oralmotorisk och talmotorisk utveckling (Björelius-Hort, 2009). Syftet med studien 

är att redovisa vilka färdigheter inom området som typiskt utvecklade barn i olika åldrar har 

för att kunna använda det som referens till vad barn med avvikande utveckling klarar av. 

 

Bakgrund till studien inom barnröst 

Struphuvudet förändras under livets lopp i olika avseenden vad avser läge, storlek, form och 

vävnadsstruktur. Detta gör att även rösten förändras. Fonationsfrekvensen, alltså tonläget i tal 

sjunker kontinuerligt under alla barnaåren eftersom stämbandens massa växer (Lindblad, 

2008). Syftet med studien är att se hur fonationsfrekvensen förändras i olika åldrar och hur 

denna förändring skiljer sig åt mellan pojkar respektive flickor. 

 

Kontakta oss gärna om du har några funderingar 
 

 

Ansvariga för studien inom oralmotorik 

Lovisa Stengård, Logopedstudent, Linköpings Universitet, xxxxxxxx@student.liu.se, 073-xxx xx xx 

Amela Gruhonjic, Logopedstudent, Linköpings Universitet,  xxxxxxxx @student.liu.se, 073- xxx xx xx 

 

Ansvarig för studien inombarnröst 

Emilia Asplund, Logopedstudent, Linköpings Universitet,  xxxxxxxx @student.liu.se, 073- xxx xx xx 

 

Handledare 

Anita McAllister, docent Institutionen för logopedi, IKE 

Universitetssjukhuset i Linköping    Tel. 013-xx xx xx 
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Appendix II – Informationsbrev till rektor på skola 

 

Till rektorn 

 

Hej, 

Vi är tre logopedstudenter som heter Lovisa Stengård, Amela Gruhonjic och Emilia Asplund 

och studerar 6:e terminen på logopedprogrammet i Linköping. Anledningen till att vi 

kontaktar dig är att vi arbetar med två parallella forskningsstudier till kandidatuppsatser vid 

Linköpings Universitet. Den ena syftar till att undersöka oralmotorisk och talmotorisk 

utveckling hos barn med typisk utveckling i åldrarna 4-10 år och den andra är en 

undersökning inom ämnet barnröst. Vi söker nu deltagare till dessa studier. 

Vi kommer att kontakta er inom snar framtid för att få reda på om vi fått ert samtycke till att 

utföra studierna inom er verksamhet och ge er möjlighet att ställa frågor. 

 

Tillvägagångssätt 

Om ni ger samtycke till att barn från er verksamhet ska erbjudas möjlighet att delta i studien 

och testas i era lokaler ber vi er att underteckna bifogat samtyckesformulär. Vi kommer då att 

informera barn, föräldrar och lärare och sedan sätta upp ett anslag på skolans anslagstavla där 

vi beskriver våra projekt. Samtidigt kommer skriftlig information, samtyckesformulär och 

frågeformulär att skickas till berörda föräldrar, varefter de erbjuds möjlighet att ställa frågor 

via e-post. Samtyckesformuläret signeras då av vårdnadshavaren/na och överlämnas till 

projektets ansvariga. 

 

Urval 

Val av barn till studien kommer att göras i samråd med er på skolan. Vid urvalet kommer vi 

att behöva varje barns födelsedata (födelseår och månad). Studien är en viktig komplettering 

till i en tidigare gjord studie kring barn med avvikande oralmotorisk och talmotorisk 

utveckling (Björelius-Hort, 2009). För att den aktuella studien ska kunna användas som 

referensmaterial till den tidigare gjorda studien behöver barnen som ska testas att 

åldersmatchas mot barnen som testades i den förra studien. Vi kommer även att behöva en 

pojke och en flicka för varje barn som ska åldersmatchas. Barnets ålder får skilja ± 1 månad. 

Barnen ska även ha svenska som förstaspråk. 

 

Antal barn Ålder Födda mellan 

1 pojke och 1 flicka 6 år och 2 månader November-december 2003 

eller januari 2004 

2 pojkar och 2 flickor 7 år och 1 månad December 2002 eller januari-

februari 2003 

1 pojke och 1 flicka 7 år och 6 månader Juli-september 2002 

1 pojke och 1 flicka 7 år och 10 månader Mars-maj 2002 

1 pojke och 1 flicka 8 år och 2 månader November-december 2001 

eller januari 2002 

2 pojkar och 2 flickor 8 år och 10 månader Mars-maj 2001 

1 pojke och 1 flicka 10 år och 1 månad December 1999 eller januari-

februari 2000 

1 pojke och 1 flicka 10 år och 7 månader Juni-augusti 1999 
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Testningen 

Varje barn kommer att testas enskilt i två lämpliga lokaler i er skola. Testningen av 

oralmotorik och talmotorik beräknas ta ca 10 minuter och kommer att videofilmas. Barnet 

kommer då att instrueras att säga ett antal ord och meningar på svenska. 

Testningen inom barnröst kommer att spelas in på band och tar ca 1 minut. Barnet instrueras 

då att säga tre meningar tre gånger. 

Tidpunkt för testningarna planeras utifrån vad som passar er verksamhet. 

 

Frivillighet 

Det är helt frivilligt att delta i studien och även att avbryta deltagandet när som helst under 

förloppet. Vill ni, barnet eller föräldrarna avbryta deltagandet i studien kontaktar ni bara 

någon av oss ansvariga. 

 

Hantering av data och sekretess 

De barn som deltar i studien kommer att avidentifieras och endast anges med kön och ålder. 

Videomaterialet, ljudinspelningen, samtyckesformulären och frågeformulär och 

testformulären kommer att lagras i säkert förvar på Institutionen för logopedi på Linköpings 

Universitetssjukhus i fem år. Därefter förstörs materialet. 

 

Bakgrund till studien inom oralmotorik och talmotorik 

Barn tillägnar sig många oralmotoriska och talmotoriska färdigheter i förskoleåldern i 

synnerhet, men även i skolåldern, i takt med nervsystemets mognad och uppbyggnaden av 

språket. Studien är en viktig komplettering till i en tidigare gjord studie kring barn med 

avvikande oralmotorisk och talmotorisk utveckling (Björelius-Hort, 2009). Syftet med studien 

är att redovisa vilka färdigheter inom området som typiskt utvecklade barn i olika åldrar har 

för att kunna använda det som referens till vad barn med avvikande utveckling klarar av. 

 

Bakgrund till studien inom barnröst 

Struphuvudet förändras under livets lopp i olika avseenden vad avser läge, storlek, form och 

vävnadsstruktur. Detta gör att även rösten förändras. Fonationsfrekvensen, alltså tonläget i tal 

sjunker kontinuerligt under alla barnaåren eftersom stämbandens massa växer (Lindblad, 

2008). Syftet med studien är att se hur fonationsfrekvensen förändras i olika åldrar och hur 

denna förändring skiljer sig åt mellan pojkar respektive flickor. 

 

Kontakta oss gärna om du har några funderingar 
 

 
Ansvariga för studien inom oralmotorik 

Lovisa Stengård, Logopedstudent, Linköpings Universitet, xxxxxxxx@student.liu.se, 073-xxx xx xx 

Amela Gruhonjic, Logopedstudent, Linköpings Universitet, xxxxxxxx @student.liu.se,  073- xxx xx 

xx 

 

Ansvarig för studien inombarnröst 

Emilia Asplund, Logopedstudent, Linköpings Universitet, xxxxxxxx @student.liu.se, 073- xxx xx xx 

 

Handledare 

Anita McAllister, docent Institutionen för logopedi, IKE 

Universitetssjukhuset i Linköping    Tel. 013-xx xx xx 

 

 

 

 

mailto:xxxxxxxx@student.liu.se
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Appendix III – Samtyckesformulär för rektorer på förskola eller skola 

 

Samtyckesformulär 

Angående deltagande av barn från ____________ i en undersökning av oralmotorik och 

talmotorik hos typiskt utvecklade barn, 4-10 år. Bedömningen görs med Verbal motor 

production assessment for children (VMPAC) och är en pilotstudie. Parallellt görs även en 

studie inom ämnet barnröst som innebär att barnen får upprepa tre meningar tre gånger. 

Meningarna kommer att spelas in, medan undersökningen av oralmotorik och talmotorik 

kommer att videofilmas. 

 

Jag har fått information och möjlighet att ställa frågor om den aktuella studien skriftligt 

muntligt. 

Jag har information om hur vi når de ansvariga vid behov av svar på fler frågor. 

Jag har tagit del av skriftlig information gällande: 

- Syftet med studien 

- Studiens förfarande inom verksamheten på förskolan 

- Hur testningen går till 

- Hantering av data och sekretess 

- Frivillighet 

- Ansvariga 

 - Information om hur inspelningarna hanteras 

 

Jag samtycker att barn från _______________ tillfrågas gällande deltagande i ovan 

nämnda forskningsstudier och att testningarna utförs i förskolans lokaler. 

 

 

 

Datum och ort 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

Namnförtydligande 

 

 
Ansvariga för studien inom oralmotorik 

Lovisa Stengård, Logopedstudent, Linköpings Universitet, xxxxxxxx@student.liu.se, 073-xxx xx xx 

Amela Gruhonjic, Logopedstudent, Linköpings Universitet, xxxxxxxx @student.liu.se,  073- xxx xx 

xx 

 

Ansvarig för studien inombarnröst 

Emilia Asplund, Logopedstudent, Linköpings Universitet, xxxxxxxx @student.liu.se, 073- xxx xx xx 

 

Handledare 

Anita McAllister, docent Institutionen för logopedi, IKE 

Universitetssjukhuset i Linköping    Tel. 013-xx xx xx 
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Appendix IV – Informationsbrev till vårdnadshavare 

 

Till berörda föräldrar 
 
Hej, 
Vi är tre logopedstudenter som heter Lovisa Stengård, Amela Gruhonjic och Emilia Asplund 
och studerar 6:e terminen på logopedprogrammet i Linköping. Anledningen till att vi 
kontaktar er är att vi arbetar med två parallella forskningsstudier till kandidatuppsatser vid 
Linköpings Universitet. Den ena studien syftar till att undersöka oralmotorisk och talmotorisk 
utveckling hos barn i åldrarna 4-10 år och den andra är en undersökning inom ämnet 
barnröst. Vi söker nu deltagare till dessa studier. 
 
Bakgrund till studien om oralmotorik 
Barn tillägnar sig många oralmotoriska och talmotoriska färdigheter i förskoleåldern i 
synnerhet, men även i skolåldern, i takt med nervsystemets mognad och uppbyggnaden av 
språket. Studien är en viktig komplettering till i en tidigare gjord studie kring barn med 
avvikande oralmotorisk och talmotorisk utveckling (Björelius-Hort, 2009). Syftet med studien 
är att redovisa vilka färdigheter inom området som typiskt utvecklade barn i olika åldrar har 
för att kunna använda det som referens till vad barn med avvikande utveckling klarar av. 
Resultatet i studien kommer senare att användas i ett större projekt som arbetar med att 
översätta ett oralmotoriskt test från engelska till svenska. 
 
Bakgrund till studien om barnröst 
Struphuvudet förändras under livets lopp i olika avseenden vad avser läge, storlek, form och 
vävnadsstruktur. Detta gör att även rösten förändras. Fonationsfrekvensen, alltså tonläget i 
tal sjunker kontinuerligt under alla barnaåren eftersom stämbandens massa växer (Lindblad, 
2008). Syftet med studien är att se hur fonationsfrekvensen förändras i olika åldrar och hur 
denna förändring skiljer sig åt mellan pojkar respektive flickor. 
 
Tillvägagångssätt 
Om ni ger samtycke till att ert barn deltar i studien och testas i förskolans lokaler ber vi er att 
underteckna bifogat samtyckesformulär. Vi ber er i så fall även att fylla i bifogat 
frågeformulär, vilket är till för att ge mer bakgrund till barnen som deltar i vår studie. 
 
Testningen 
Varje barn kommer att testas enskilt i två lämpliga lokaler på förskolan. Testningarna består 
av att barnet får säga ett antal ord och meningar på svenska. Detta beräknas ta ca 12 
minuter. Testningarna kommer att videofilmas och spelas in på band för att senare kunna 
analyseras. Tid för testningarna kommer att planeras utifrån vad som passar förskolan. Vill ni 
veta ert barns testresultat på den oralmotoriska och talmotoriska testningen kontaktar ni 
någon av de ansvariga för den oralmotoriska och talmotoriska studien. 
 
Frivillighet 
Det är helt frivilligt för både barn och föräldrar att delta i studien och båda kan även avbryta 
deltagandet när som helst under förloppet. Vill ni avbryta deltagandet i studien kontaktar ni 
bara någon av oss ansvariga. 
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Hantering av data och sekretess 
Ert barn kommer i undersökningen att avidentifieras och endast anges med kön och ålder. 
Videomaterialet, ljudinspelningen, samtyckesformulären och frågeformulär och 
testformulären kommer att lagras i säkert förvar på Institutionen för logopedi på Linköpings 
Universitetssjukhus i fem år. Därefter förstörs materialet. 
 
 

Kontakta oss gärna om du har några funderingar 
 
 
 
Ansvariga för studien inom oralmotorik 

Lovisa Stengård, Logopedstudent, Linköpings Universitet, xxxxxxxx@student.liu.se, 073-xxx xx xx 

Amela Gruhonjic, Logopedstudent, Linköpings Universitet, xxxxxxxx @student.liu.se, 073- xxx xx xx 

 

Ansvarig för studien inombarnröst 

Emilia Asplund, Logopedstudent, Linköpings Universitet, xxxxxxxx @student.liu.se, 073- xxx xx xx 

 

Handledare 

Anita McAllister, docent Institutionen för logopedi, IKE 

Universitetssjukhuset i Linköping    Tel. 013-xx xx xx 
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Appendix V – Samtyckesformulär till vårdnadshavare 

 

Samtyckesformulär 

Angående deltagande av ert barn i en undersökning av oralmotorik och talmotorik. 

Bedömningen görs med testet Verbal motor production assessment for children (VMPAC), 

som är utvecklat för barn i USA. Undersökningen är en pilotstudie. Parallellt görs även en 

studie inom ämnet barnröst som innebär att barnet får upprepa tre meningar tre gånger. 

Meningarna kommer att spelas in, medan undersökningen av oralmotorik och talmotorik 

kommer att videofilmas. 
 

Jag har fått möjlighet att ställa frågor om den aktuella studien via e-mail. 

Jag har information om hur vi når de ansvariga vid behov av svar på fler frågor 

Jag har tagit del av skriftlig information gällande: 

- Syftet med studien 

- Hur testningen går till 

- Hantering av data och sekretess 

- Frivillighet 

- Ansvariga 

- Information om hur inspelningarna hanteras 
 

Jag samtycker att mitt barn vid namn:  

och födelsedata (år, månad, dag):                                                           deltar i ovan 

nämnda forskningsstudier 

 

 

 
Datum och ort 

 

 

 
Vårdnadshavare 1       Vårdnadshavare 2 

 

 

 
Namnförtydligande 1      Namnförtydligande 2 

 

 

 
Ansvariga för studien inom oralmotorik 

Lovisa Stengård, Logopedstudent, Linköpings Universitet, xxxxxxxx@student.liu.se, 073-xxx xx xx 

Amela Gruhonjic, Logopedstudent, Linköpings Universitet, xxxxxxxx @student.liu.se,  073- xxx xx 

xx 

 
Ansvarig för studien inombarnröst 

Emilia Asplund, Logopedstudent, Linköpings Universitet, xxxxxxxx @student.liu.se, 073- xxx xx xx 

 
Handledare 

Anita McAllister, docent Institutionen för logopedi, IKE 

Universitetssjukhuset i Linköping    Tel. 013-xx xx xx 
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Appendix VI – Frågeformulär för vårdnadshavare (screening) 

 

Frågeformulär 

 

Barnets namn:____________________________________    

 

Ålder: (i år och månader) 

 

1. Har ert barn normal hörsel           

    Om nej, sedan när?__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Har ert barn svårigheter att uttala vissa bokstäver eller ljud?     

    Om ja, vilka?______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

3. Är ert barns tal svårt att förstå?          

    Om ja, på vilket sätt?________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Har eller har ert barn haft logopedkontakt?        

    Om ja, när och varför?_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Har ert barn svårt att andas genom näsan?        

    Om ja, av vilken orsak?______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Är det svårt för ert barn att tugga eller svälja?       

    Om ja, på vilket sätt? Är det vid någon viss typ av mat?_____________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Dreglar ert barn?           Nej   

    Om ja, hur ofta och hur mycket? (Rinner det exempelvis ner på kläderna?)_____________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Har ert barn svårt med tandborstning?         

    Om ja, på vilket sätt?________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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9. Har ett barn en normal grovmotorik?         

   (t.ex. kan springa, hoppa, stå på ett ben) Om nej, på vilket sätt?_______________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Har ert barn en normal finmotorik?         

      (t.ex. kan klippa, rita och skriva) Om nej, på vilket sätt?___________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Har ert barn någon kronisk sjukdom?         

    Om ja, vilken?_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

12. Får ert barn ofta infektioner?     

    Om ja, vilken/vilka infektionstyp/er?____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13. Har ert barn opererats i öron-näsa-hals-området?        

    (exempelvis tonsillerna) Om ja, i så fall när och varför?_____________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14. Snarkar ert barn?            

    Om ja, ofta eller då och då?___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15. Övriga upplysningar 

   __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för Er medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


