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Voice Onset Time among Swedish Children and Adults 
– a Developmental Perspective 

Abstract 

Voice onset time (VOT) is a temporal acoustic parameter, which reflects the timing of speech 

motor control. VOT is said to be the most reliable acoustic cue of whether a plosive is voiceless 

or voiced.  

The aim of the present study was to investigate and compare VOT among Swedish children (8, 9, 

10, 11 years) and adults to examine the development of VOT and to obtain Swedish normative 

data. Audio recordings were performed on 150 children and 36 adults when pronouncing the 

Swedish plosives in minimal pairs. Acoustic analyses were then carried out.  

The results indicated that the voiceless plosives seemed to be produced with adult like VOT-

values around the age of nine. The voiced plosives in turn, appeared to be produced with adult 

like values at approximately ten years of age. By the age of ten, also prevoicing was found in a 

fully adult like extent. Though, the results indicate that not all Swedish adults produce voiced 

plosives with prevoicing. No evident gender differences were found.  

The normative data for VOT that have been obtained in the present study can be used as 

normative data when assessing children with speech disorders.  
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Sammanfattning 

Voice onset time (VOT) är en akustisk tidsparameter som reflekterar den tidsmässiga 

samordningen av talmotoriken. VOT betraktas som det mest pålitliga akustiska kännetecknet på 

huruvida en klusil är tonlös eller tonande. 

Föreliggande studies syfte var att studera och jämföra VOT hos svenska barn (8, 9, 10, 11 år) och 

vuxna för att se hur utvecklingen sker samt för att ta fram svenska normvärden. Ljudinspelningar 

genomfördes på 150 barn och 36 vuxna vid uttal av de svenska klusilerna i minimala par. 

Akustiska analyser av materialet utfördes sedan. 

Resultatet visade att de tonlösa klusilerna föreföll produceras med vuxenlika VOT-värden från 

och med cirka nio års ålder. De tonande motsvarigheterna producerades med vuxenlik VOT 

omkring tio års ålder. I tioårsåldern förekom dessutom förton i helt vuxenlik utsträckning. 

Resultaten tyder dock på att svenska vuxna ej nödvändigtvis behöver producera tonande klusiler 

med förton. Inga tydliga könsskillnader erhölls. 

De normvärden för VOT som har tagits fram i föreliggande studie kan nyttjas som 

referensmaterial vid utredning av barn med talstörningar. 
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Förord 

Framförallt vill vi tacka alla fantastiska deltagare som har ställt upp på våra ljudinspelningar, utan 

er hade studien inte varit möjlig att genomföra! Vi vill även tacka alla enhetschefer för snabb 

respons och positiv inställning. Dessutom ett stort tack till alla tillmötesgående lärare vilka har 

givit oss mycket goda förutsättningar för att genomföra våra ljudinspelningar. 

Tack också till Örjan Dahlström för ovärderlig statistisk vägledning. 

Därtill vill vi självklart sända ett enormt tack till vår handledare Inger Lundeborg för ditt stora 

stöd och den tillgänglighet du har visat oss under hela studiens gång. Med hjälp av dina 

synpunkter och råd har vi kunnat vidareutveckla vårt arbete från kandidatuppsatsen i denna 

magisteruppsats. 

Sist, men inte minst, vill vi tacka varandra för ett mycket gott samarbete samt många glada 

stunder, men även för ett stort mått av förståelse och empati vid oförutsedda händelser. 

 

 

 

Linköping, maj 2011 

Maria Larsson och Sara Wiman 
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Inledning 

Den motoriska kontroll som är nödvändig för att producera tal är ytterst komplex. För att 

åstadkomma ett visst språkljud krävs att flertalet skilda strukturer samarbetar och koordineras 

(Raphael, Borden & Harris, 2007). Utöver de artikulatoriska strukturerna måste även 

respirationen och den laryngeala funktionen samverka (Caruso & Strand, 1999). Därtill är det 

viktigt med en precisionssäker neurologisk styrning av talproduktionen (Raphael et al., 2007), 

vilken i de flesta fall sker automatiskt och utan svårigheter (Ravizza, 2001). Barn når en god 

talmotorisk kontroll omkring nio års ålder, men den blir ej vuxenlik förrän i tolvårsåldern (Kent, 

1976). 

En aspekt av talmotorisk kontroll är voice onset time (VOT). VOT är en akustisk tidsparameter 

som speglar den motoriska kontrollen samt den tidsmässiga samordningen av talet (Auzou, 

Özsancak, Morris, Eustache & Hannequin, 2000). VOT anses dessutom vara det mest tillförlitliga 

akustiska kännetecknet på huruvida en klusil är tonlös eller tonande (Hewlett & Beck, 2006). Om 

ett barn ej följer den typiska talutvecklingen kan det bero på en talstörning (Caruso & Strand, 

1999). Just VOT är något som kan vara problematiskt för individer med talstörningen verbal 

dyspraxi (Freeman, Sands & Harris, 1978). 

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

utvecklingen fortgår av betydelse (Grigos, Saxman & Gordon, 2005). Det finns dock få studier 

om när och hur barn tillägnar sig VOT och ingen studie som visar värden för svenska skolbarn 

finns att tillgå. Föreliggande studie syftar till att undersöka utvecklingen av VOT hos svenska 

barn samt att presentera normvärden för VOT hos svenska barn och vuxna. 

Bakgrund 

Talproduktion 

Målet för talproduktion är att frambringa lingvistiskt meningsfulla kombinationer av ljud 

(Raphael et al., 2007). Ljudbildning kan uppstå genom att en luftström passerar från lungorna till 

larynx där den hackas sönder genom att stämbanden sätts i svängning (Zemlin, 2011). För att 

sedan kunna uttala ett önskat språkljud krävs att läppar, käke, tunga, mjuka gommen, svalg och 

stämband har rätt inställning och koordineras korrekt när luftströmmen passerar svalg och 

munhåla ut mot atmosfären (Raphael et al., 2007). Talproduktionen sker med koartikulation, 

vilket innebär att de artikulatoriska rörelserna anpassas till och utförs delvis samtidigt som 

intilliggande ljud (Guenther & Perkell, 2007). Koartikulation kräver således ett mycket 
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komplicerat samspel mellan de olika involverade strukturerna i talapparaten (Guenther & Perkell, 

2007). 

Den neurologiska kontrollen av rösten och talet berör många delar av hjärnan, som exempelvis 

basala ganglierna, motorcortex och cerebellum, och kräver en god samverkan dessa delar emellan 

(Murdoch, 2007). Via nervceller skickas signaler från hjärnan ut till talapparaten, vilket förutsätter 

en noggrann koordination av både tids- och styrkemässiga neuromotoriska kommandon (Raphael 

et al., 2007). Från det sensoriska systemet får hjärnan sedan upplysningar om det motoriska 

utförandet genom ständigt inkommande taktil och proprioceptiv information. Med detta menas 

information om form, kraft och tryck hos artikulatorerna och deras position i förhållande till 

övriga strukturer i talapparaten samt i vilken riktning de eventuellt kommer att röras (Caruso & 

Strand, 1999). Efter att hjärnan har tagit emot den sensoriska informationen måste den snabbt 

kunna anpassa sina motorkommandon och ändra dem (Raphael et al., 2007). Oftast sker denna 

neurologiska styrning automatiskt och utan svårigheter (Ravizza, 2001). 

Artikulatorisk utveckling 

För att ett barn ska kunna producera tal krävs en tillräcklig kognitiv, perceptuell, social, lingvistisk 

och fysiologisk utveckling, aspekter som dock ej utvecklas simultant. Dessutom måste barnet 

förhålla sig till den föränderliga anatomin i talapparatens delar (Moore, 2007).  

Under barnets första levnadsår arbetar läppar och käke som en enhet, men de kan mot slutet av 

året arbeta mer skilt från varandra (Moore, 2007). Förhållandet mellan talapparatens olika delar 

förändras successivt under barnets första tre levnadsår (Caruso & Strand, 1999), till exempel blir 

farynx längre och larynx position sjunker (Zemlin, 2011). Mellan tre och sju års ålder sker en 

generell tillväxt i barnets ansikte. I sjuårsåldern utvecklas sedan en vuxenlik precision i 

käkrörelserna och en relativt vuxenlik talandning, även om talandningen ej är fullt utvecklad 

förrän barnet är cirka 10 år. Underkäke, läppar och tunga fortsätter att växa fram tills att barnet 

når de tidiga tonåren och i takt med att det tillägnar sig en förfinad motorisk kontroll blir 

rörelserna bättre koordinerade och talet uppfattas då som mer konsekvent och riktigt (Caruso & 

Strand, 1999). Barn tillägnar sig en god talmotorisk kontroll mellan nio och elva års ålder och når 

en vuxenlik kontroll vid tolv års ålder (Kent, 1976). 

Vad gäller själva uttalsutvecklingen kan bland annat sägas att barnet tränar sin fonation och 

artikulation under jollerutvecklingen, vilken tar plats under det första året, och att barnet säger 

sina första ord runt ettårsåldern (Nettelbladt, 2007). Före fyra års ålder är de vanliga svenska 

tonlösa klusilerna /p/, /t/ och / k/ etablerade hos de allra flesta barn och mellan fyra och sex 
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års ålder produceras de tonande klusilerna /b/, /d/ och /g/ med vuxenlik precision (Nettelbladt, 

2007). Talmotoriken fortsätter emellertid att utvecklas (Kent, 1976) och barn kan fortfarande låta 

barnsliga i fem- till sjuårsåldern, trots att de nu behärskar samtliga fonemkontraster (Nettelbladt, 

2007).  

Voice onset time 

Ett sätt att undersöka talmotorisk kontroll är en beräkning av den akustiska tidsparametern voice 

onset time (VOT) (Auzou et al., 2000). VOT definieras som tiden i millisekunder (ms) mellan 

starten av en klusils ”explosionsfas” samt det första tecknet på ton (Auzou et al., 2000; Grigos et 

al., 2005; Helgason & Ringen, 2008; Lisker & Abramson, 1964; Whiteside & Marshall, 2001; 

Zlatin & Koenigsknecht, 1976). VOT anses dessutom vara det mest tillförlitliga akustiska måttet 

vid distinktionen mellan initiala tonande och tonlösa klusiler (Hewlett & Beck, 2006).  

Klusilproduktion 

En klusil är ett språkljud som kännetecknas av ett tillfälligt avbrott i luftströmmen, vilket orsakas 

av en total tillstängning av ansatsröret (Raphel et al., 2007). I det svenska språket finns två typer 

av klusiler; de tre tonlösa: /p/, /t/, /k/ samt de tre tonande: /b/, /d/, /g/ (Engstrand, 2004).  

Produktion av både tonande och tonlösa klusiler innefattar tre faser: tillstängningsfasen, 

ocklusionsfasen och explosionsfasen. I den första fasen sker en tillstängning av ansatsröret, vilken 

genomförs av orala artikulatorer såsom läppar och tunga, men även en tillstängning av den nasala 

kaviteten sker. I den andra fasen, ocklusionsfasen, bildas ett intraoralt övertryck på grund av att 

en ocklusion hindrar luften i sin passage. Under explosionsfasen blir luftvägen åter fri, i och med 

att ocklusionen hävs. Detta leder till ett explosionsartat utflöde av luftströmmen (Raphael et al., 

2007).  

Produktion av tonande klusiler kännetecknas av att stämbanden är adducerade redan vid klusilens 

explosionsfas (Hertegard & Gauffin, 1995). Stämbandens adducerade position är nödvändig för 

att de ska kunna vibrera och därmed skapa ett tonande ljud (Hewlett & Beck, 2006). Denna 

vibration sker ofta före explosionen för de tonande klusilerna (Engstrand, 2004).  

Tonlösa klusiler karaktäriseras i sin tur av abducerade stämband och har således ingen 

stämbandsvibration (Hertegard & Gauffin, 1995). Vid produktion av tonlösa klusiler sker 

öppningen av glottis när det orala hindret skapas och stämbanden hinner nå sin maximala 

öppning samt återgå till en lite mer adducerad position, vilken dock inte är lika adducerad som 

vid tonande klusiler, innan explosionsfasen (Ladefoged & Maddieson, 1996).  
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En aspirationsfas kan förekomma vid produktion av tonlösa klusiler, vilket innebär att ett 

brusljud uppstår direkt efter explosionen av det orala hindret (Raphael et al., 2007). Aspiration 

förekommer ej i alla språk, men i många germanska. I exempelvis svenska och engelska finns 

både aspirerade och icke-aspirerade tonlösa klusiler, vilka ej är betydelseskiljande för respektive 

artikulationsställe (Engstrand, 2004). För aspirerade tonlösa klusiler sker öppningen av glottis, likt 

för icke-aspirerade tonlösa klusiler, då det orala hindret bildas, men den maximala öppningen är 

större för aspirerade klusiler och når sitt maximum först vid starten av explosionsfasen 

(Ladefoged & Maddieson, 1996). Detta innebär att stämbanden är helt abducerade vid 

explosionsfasen. Aspirationen hörs sedan som turbulent luft som passerar i ansatsröret 

(Engstrand, 2004; Lisker & Abramson, 1964). I svenska förekommer aspiration främst i ordinitial 

position (Engstrand, 2004). 

Tonande och tonlösa klusiler kan på ett tillförlitligt sätt skiljas åt med hjälp av en akustisk 

mätning av VOT (Hewlett & Beck, 2006). 

Att mäta och tolka VOT  

VOT för ett inspelat material mäts i ett spektrogram, alternativt i ett akustiskt programs 

framställning av ljudvågen (Zlatin & Koenigsknecht, 1976). Vid svårigheter att avgöra VOT är 

spektrogrammet och ljudvågen bra komplement till varandra (Auzou et al., 2000). Enligt bland 

andra Lisker och Abramson (1964) analyseras VOT som den tid, i millisekunder (ms), det tar 

mellan starten av klusilens explosionsfas samt det första tecknet på ton. I spektrogrammet syns 

explosionsfasen som de första tecknen på energi, där klusilens föregående ocklusionsfas markeras 

som helt, eller nästan helt, avsaknad av energi. Det första tecknet på ton i ett spektrogram märks, 

i sin tur, som en lågfrekvent periodisk aktivitet (Lisker & Abramson, 1964). I ett akustiskt 

programs framställning av en ljudvåg syns explosionsfasen, liksom i spektrogrammet, som de 

första tecknen på energi. Det första tecknet på ton i ljudvågen markeras som den första punkt där 

nollinjen korsas i en periodisk aktivitet (Auzou et al., 2000).  

Tonlösa klusiler karaktäriseras av att klusilens explosionsfas föregår stämbandsvibrationerna, 

vilket innebär att ton först kommer på efter explosionsfasen. Detta ger en VOT med en lång 

voicing lag, i föreliggande studie kallat försening av ton, vilket ger ett positivt VOT-värde (se 

figur 1) (Auzou et al., 2000). I de fall där aspiration förekommer ökar VOT-värdet (Karlsson, 

Zetterholm & Sullivan, 2004). Aspirationen syns i spektrogrammet som icke-periodisk aktivitet 

på, framför allt, andra och tredje formanterna (Lisker & Abramson, 1964).  
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Figur 1. Åskådliggörande av ljudvåg och spektrogram för tonlös klusil /k/. 
VOT tydliggörs av pilen. Den framåtriktade pilen från starten av 
explosionsfasen till starten av ton visar på försening av ton (positivt VOT-värde) 
(Larsson & Wiman, 2010). 

För tonande klusiler kan istället stämbandsvibrationerna föregå explosionsfasen. VOT-mönstret 

blir då en lång voicing lead, i föreliggande studie benämnt förton, under ocklusionsfasen och 

VOT-värdet blir då negativt (se figur 2) (Auzou et al., 2000). Tonande klusiler kan även, likt 

tonlösa klusiler, ha en försening av ton och i och med det ha ett positivt VOT-värde, men denna 

försening är då betydligt kortare än vid tonlösa klusiler (Whiteside & Marshall, 2001).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Åskådliggörande av ljudvåg och spektrogram för tonande klusil 
/b/. VOT tydliggörs av pilen. Den bakåtriktade pilen från starten av 
explosionsfasen till starten av ton visar på förton (negativt VOT-värde) 
(Larsson & Wiman, 2010). 

Lisker och Abramson (1964) fann, i en studie av engelsktalande vuxna, ej några signifikanta 

skillnader i VOT mellan klusiler producerade i initial position i isolerade ord och klusiler 

producerade i ordinitial position i en mening. Däremot skriver Auzou och medarbetare (2000) att 

VOT kan påverkas av till exempel den lingvistiska strukturen i ordet samt typ av uppgift. 

Dessutom förefaller VOT påverkas av talarens talhastighet (Beckman, Helgason, McMurray & 

Ringen, 2011; Lisker & Abramson 1964; Theodore, Miller & DeSteno, 2009). Exempelvis visar 
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Beckman och medarbetare (2011) i en studie av svenska vuxna talare att en reducerad talhastighet 

resulterade i en förlängd försening av ton för de tonlösa klusilerna samt en förlängning av förton 

för de tonande klusilerna. Kessinger och Blumstein (1998) kunde dock ej visa signifikanta 

skillnader vid uttal av tonande klusiler i olika talhastigheter vid en undersökning av VOT hos 

engelsktalande vuxna. Inte heller förefaller VOT påverkas av socioekonomiska förhållanden 

(Helgason & Ringen, 2008). 

VOT hos vuxna 

VOT-mönstret kan se olika ut för olika språk (Engstrand, 2004). För engelsktalande vuxna 

brukar tonlösa klusiler ha en försening av ton som är längre än +40 ms (Duffy, 2005). Längden 

på försening av ton beror på artikulationsstället där den bilabiala klusilen ger kortast VOT, följt 

av den dentala och sedan den velara klusilen (Lisker & Abramson, 1964). Detta mönster 

överensstämmer med resultaten i en studie av VOT hos svenska vuxna (Helgason & Ringen, 

2008). Resultaten visar dessutom att svenska vuxna ofta har aspiration vid produktion av initiala 

tonlösa klusiler. När det kommer till variationen av VOT mellan individerna för tonlösa klusiler i 

studien förelåg ej några signifikanta skillnader (Helgason & Ringen, 2008). 

Vad gäller tonande klusiler uppvisar vuxna svenska talare ofta en VOT med tydlig förton vid 

produktion av initiala tonande klusiler. Förtonen är som tydligast för den bilabiala och den 

dentala klusilen jämfört med den velara (Helgason & Ringen, 2008). Keating, Linker och 

Huffman (1983) kunde dock ej påvisa någon förton för svenska vuxna vid produktion av tonande 

klusiler. Detta, menar Helgason och Ringen (2008), kan bero på att deltagarna i studien av 

Keating och medarbetare (1983) levde i en engelskspråkig miljö. Hemspråkets VOT-mönster hos 

en individ kan påverkas av den språkmiljö som personen lever i (Nielsen, 2006) och engelska 

saknar i stor utsträckning förton för initiala klusiler (Lisker & Abramson, 1964). Emellertid kan 

tonande klusiler uppvisa förton likväl som en försening av ton (Duffy, 2005; Lisker & Abramson, 

1964). Detta skriver Engstrand (2004) är fallet för de svenska tonande klusilerna, vilka uppfattas 

som tonande även med en viss försening av ton. 

Tonande klusiler med försening av ton uppvisar en VOT mellan 0 och +40 ms (Fant, 1973) 

medan tonande klusiler med förton i regel har stora negativa värden (Helgason & Ringen, 2008). 

Det kan därmed vara missvisande att, vad gäller normvärden för tonande klusiler, enbart redovisa 

medelvärden för positiva och negativa VOT-värden ihop på grund av deras olika stora omfång 

(Lisker & Abramson, 1964; Yang, 1993). 
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Huruvida VOT för tonande klusiler är individberoende eller ej råder det delade meningar om. 

Exempelvis skriver Zlatin och Koenigsknecht (1976) att VOT ej skiljer sig mellan engelsktalande 

vuxna, medan Helgason och Ringens (2008) studie av svenska vuxna visade på signifikanta 

skillnader mellan individer för de tonande klusilerna. 

I tabell 1 återges de värden, vilka Helgason och Ringen (2008) erhöll i sin studie av sex vuxna 

svenska talare. Studiens deltagare fick producera klusilerna initialt i isolerade ord och i 93% av 

deltagarnas samtliga produktioner av tonande klusiler uppvisade de en förton på mer än -10 ms. 

Helgason och Ringen skriver vidare att vuxna svenska talare nyttjar hela det fonetiska 

spelrummet i och med den långa förseningen av ton för de tonlösa klusilerna samt den långa 

förtonen för de tonande klusilerna. Denna kontrast är, enligt Lisker och Abramson (1964), 

ovanlig. 

Tabell 1 
Vuxna svenska talares VOT, mätt i ms och uttryckt i medelvärde  
samt standardavvikelse (Helgason & Ringen, 2008) 

  VOT-värden   

Klusiler  Medelvärde SD 

/p/ +49 12 

/t/ +65 18 

/k/ +78 14 

/b/ -96 41 

/d/ -90 46 

/g/ -61 38 

Utveckling av VOT  

I en studie av Whiteside och Marshall (2001) gjordes en sammanställning, i form av en 

stadiemodell, av vad som rapporterats om tillägnandet av VOT hos engelskspråkiga barn. 

Whiteside och Marshall (2001) tillägger emellertid att dessa stadier ej är absoluta och att det inte 

är klarlagt vid vilken faktisk ålder barnen når de olika stadierna. Stadiemodellen presenteras i 

tabell 2. 
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Tabell 2 
Stadiemodell över engelskspråkiga barns utveckling av VOT från cirka 1 år till cirka 8 år (efter Whiteside & Marshall´s (2001) 
sammanställning av vad som tidigare skrivits om engelskspråkiga barns utveckling av VOT)  

Även enligt Nittrouer (1993) går engelskspråkiga barns VOT-utveckling till på samma sätt, likt en 

u-formad kurva, men hon skriver att barn uppvisar vuxenlika värden först runt 9-11 år. Whiteside 

och Marshall (2001) drar, i sin egen studie, slutsatsen att barn uppnår vuxenlik VOT vid elva års 

ålder. 

Larsson och Wiman (2010) undersökte VOT hos sammantaget 83 svenska barn i åldrarna 3, 4 

och 5 år och fann att en utveckling av VOT sker i dessa åldrar, men att vuxenlik VOT ej uppnås 

(se tabell 3). Resultaten visade på längst VOT för treåringarna, följt av fyra- och sedan 

femåringarna för samtliga klusiler. Skillnaderna mellan tre- och femåringarna var signifikanta för 

samtliga klusiler, bortsett från /p/ och /d/. I de fall då barnen uppvisade förton var det till störst 

del förekommande för klusilerna /b/ och /d/. Treåringarna uppvisade dock ingen förton och 

skillnaden i förekomst av förton mellan åldersgrupperna var signifikant mellan tre- och 

femåringarna. 

Stadium Ungefärlig ålder Karaktäristika 

1 Från cirka 1 år Uppvisar ofta ej distinktion mellan tonande och tonlösa ljud i klusilproduktion. 

   Samtliga VOT-värden ligger mellan 0 och +30 ms.  

     

2 Från 18 månader En distinktion mellan de tonlösa och de tonande klusilerna börjar utvecklas.  

   Producerar längre VOT-värden för de tonlösa klusilerna jämfört med de tonande,  

   dock ej hörbar skillnad.  

     

3 Runt 4 år Fortsätter förlänga VOT-värdena för de tonlösa klusilerna, blir längre än typiska 

   vuxenvärden. Vid fyra års ålder börjar VOT för de tonlösa klusilerna sjunka mot 

   mer vuxenlika värden.  

     

4 Till och med 6 år Etablerar en distinktion mellan tonlösa och tonande klusiler, men en viss  

   överlappning kan fortfarande förekomma.  

     

5 Från 6 år Producerar klusiler med vuxenlik VOT. Detta görs utan överlappande fördelning  

   mellan tonlösa och tonande klusiler. Fortfarande en variabilitet i VOT-värden då 

    VOT ej är fullt utvecklad förrän vid åtta års ålder .  
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Tabell 3  
Svenska förskolebarns VOT mätt i ms och uttryckt i medelvärde och standardavvikelse. Förton (negativa VOT-värden) redovisas 
enbart i hur stor andel individer som uppvisade detta (Larsson & Wiman, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en studie av Whiteside, Dobbin och Henry (2003) jämfördes VOT hos sammanlagt 46 

engelskspråkiga barn i åldrarna 5, 7, 9, 11 och 13 år. Barnen mellan 5 och 9 år uppvisade 

signifikant längre VOT, för såväl tonlösa som tonande klusiler, jämfört med 11- och 13-

åringarna. I ovan nämnda studie undersöktes även den individuella standardavvikelsen, vilken 

minskade signifikant i och med en ökad ålder (5-11 år). 11- och 13-åringarna uppvisade, likt 

vuxna, stabila VOT-värden, vilket Whiteside och medarbetare (2003) menar beror på att barn i 

dessa åldrar utvecklat en mer mogen kontroll över talapparaten. Detta är en viktig faktor vid 

utvecklingen av VOT (Zlatin & Koenigsknecht, 1976). Flera studier visar på att små barn (2-5 år) 

har en större standardavvikelse för VOT jämfört med vuxna (Koenig, 2001; Larsson & Wiman, 

2010; Okalidou, Petinou, Theodorou & Karasimou, 2010), något som kan vara till följd av att 

barnet ej tillägnat sig en stabil kontroll över talproduktionen än (Zlatin & Koenigsknecht, 1976). 

Könsskillnader för VOT 

Relativt få studier har undersökt huruvida könsskillnader förekommer för VOT. Detta trots att 

det föreligger anatomiska skillnader i talapparaten, så som exempelvis mäns längre och tjockare 

stämband, större larynx (Zemlin, 2011) samt längre ansatsrör (Fant, 1966). De studier som finns 

att tillgå uppvisar emellertid varierande resultat. Ryalls, Zipprer och Baldauff (1997) fann, i sin 

studie av engelsktalande vuxna, signifikanta skillnader mellan könen vad gäller både tonlösa och 

tonande klusiler. Männen i studien producerade signifikant kortare försening av ton för de 

  Tonlösa klusiler   Tonande klusiler      

Ålder och typ av VOT-

värde /p/ /t/ /k/ /b/ /d/ /g/ 

Treåringar             

Medelvärde 

SD 

+83,6  

52,82 

+82,37  

39,49 

+100,57  

30,34 

+17,55  

10,19 

+22,25  

10,16 

+35,15  

13,34 

Procentuell andel förton - - - 0% 0% 0% 

           

Fyraåringar           

Medelvärde 

SD 

+72,96 

31,22 

+73,91  

31,67 

+83,18  

24,31 

+14,11  

6,72 

+18,6  

5,36 

+28,25  

13,06 

Procentuell andel förton - - - 8,11% 8,11% 2,7% 

           

Femåringar           

Medelvärde 

SD 

+63,22 

21,58 

+61,41 

17,77 

+79,45  

18,91 

+13  

4,26 

+17,46  

9,04 

+26,4 

10,81 

Procentuell andel förton - - - 16,13% 16,13% 16,13% 
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tonlösa klusilerna samt uppvisade signifikant längre förton för de tonande ljuden än kvinnorna. 

Vad denna skillnad beror på kan Ryalls och medarbetare (1997) ej förklara, utan de skriver att 

mer forskning behövs inom området. Några författare har emellertid funnit att signifikant 

skillnad ej föreligger mellan könen hos engelskspråkiga vuxna talare för varken tonlösa eller 

tonande klusiler (Koenig, 2000; Morris, McCrea & Herring, 2008). Morris och medarbetare 

(2008) drog därmed slutsatsen att de aerodynamiska och artikulatoriska skillnader hos män och 

kvinnor som föreligger ej är tillräckligt stora för att ha någon påverkan på VOT initialt i en 

isolerad stavelse.  

Både Karlsson och medarbetare (2004) samt Helgason och Ringen (2008) undersökte 

könsskillnader i VOT hos vuxna svenska talare och fick liknande resultat vad gäller de tonlösa 

klusilerna, där inga signifikanta skillnader hittades. De båda studierna skiljer sig emellertid åt vad 

gäller de tonande klusilerna. Männen i studien av Karlsson och medarbetare (2004) uppvisade 

signifikant kortare förton än kvinnorna, vilket i studien tolkades som att mäns kraftigare lufttryck, 

vilket tvingar stämbanden mer isär, skulle kunna leda till en senare igångsättning av ton. I studien 

av Helgason och Ringen (2008) uppvisar männen, i sin tur, längre förton för de initiala tonande 

klusilerna än kvinnorna. Detta skulle kunna bero på att männens ansatsrör, med större 

dimensioner än kvinnor, bättre lämpar sig för förton under ocklusionsfasen (Helgason & Ringen, 

2008). 

Vad gäller könsskillnader hos barn undersökte Karlsson och medarbetare (2004) VOT hos åtta 

svenska barn vid tre års ålder och åtta barn vid åtta till nio års ålder. Flickorna uppvisade 

signifikant längre VOT för initiala tonlösa klusiler än pojkarna i de båda åldersgrupperna. I 

Larsson och Wimans (2010) studie jämfördes könsskillnader mellan 83 flickor och pojkar i tre till 

fem års ålder med svenska som modersmål och inga signifikanta skillnader erhölls. Whiteside, 

Henry och Dobbin (2004) undersökte om könsskillnader förelåg hos 46 flickor och pojkar mellan 

5;8 och 13;2 år med engelska som modersmål. Signifikanta skillnader förekom för åtta av de 60 

möjliga fallen (sex klusiler * två kontexter * fem åldersgrupper), varav tre av dessa erhölls för den 

äldsta åldersgruppen. I de flesta fallen där könsskillnaden var statistiskt signifikant översteg 

flickornas VOT-värden pojkarnas. Whiteside och medarbetare (2004) diskuterar i studien om de 

könsskillnader som förelåg i den äldsta gruppen skulle kunna vara ett resultat av de skillnader i 

larynx, alternativt de supralaryngeala skillnader, som uppstår i puberteten.  
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Avvikande VOT  

VOT speglar den talmotoriska kontrollen (Auzou et al., 2000) och en god talmotorisk funktion 

kännetecknas av en god koordination mellan artikulation, respiration och röstfunktion (Raphael 

et al., 2007). Ett exempel på en talstörning som förknippas med olika former av 

koordinationssvårigheter är verbal dyspraxi (Duffy, 2005). Individer med verbal dyspraxi har 

problem med planering och programmering av motoriska rörelser, vilket leder till att 

identifikationen av de nödvändiga motoriska handlingarna, ordningen för utförandet samt 

koordinationen av dessa blir påverkad (Duffy, 2005; Velleman, 2003). Talstörningen 

karakteriseras av ett tal med trevande och osäkra motoriska rörelser samt inkonsekventa fel 

(Webb & Adler, 2008).  

Kent och Rosenbek (1983) visade genom analyser av tal hos individer med verbal dyspraxi att de 

uppvisar fonetiska förvrängningar, i synnerhet inom områden som berör timing och 

koordination. Just dessa parametrar anses påverka VOT (Auzou et al., 2000) och personer med 

dyspraxi har ofta svårigheter att artikulatoriskt skilja på tonlösa och tonande ljud, vilket kan bero 

på en avvikande VOT (Freeman et al., 1978). Enligt Freeman och medarbetare (1978) uppvisade 

en person med verbal dyspraxi längre VOT-värden än normalt för de tonande klusilerna och 

kortare värden än normalt för de tonlösa klusilerna. Detta innebär att gränserna för den tonlösa 

respektive tonande kategorin komprimeras och att en överlappning i värdena uppstår, vilket 

liknar barns produktion av VOT i yngre år (Freeman et al., 1978). Perceptuellt kan denna 

överlappning leda till att individen med verbal dyspraxi uppfattas som att han eller hon har en 

fonologisk språkstörning, vilket dock ofta ej är fallet (Duffy, 2005). Svårigheterna verkar istället 

ligga i den temporala programmeringen, där personen ej förmår att koordinera de respiratoriska, 

laryngeala och supralaryngeala aktiviteterna, snarare än förmågan att välja de korrekta fonemen. 

(Itoh, Sasanuma, Tatsumi, Murakami, Fukusako & Suzuki, 1982). Denna slutsats dras eftersom 

att VOT-mönstren för de yttranden som uppfattas som substitutioner ej används på ett 

konsekvent vis (Duffy, 2005). 

Undersökningar av VOT hos personer med verbal dyspraxi är därmed av särskilt intresse 

eftersom det är ett akustiskt mått som kan ge upplysningar beträffande samordningen för 

respiratoriska, laryngeala och supralaryngeala processer. Studier av VOT kan ge insikt i hur 

individer med verbal dyspraxi kompenserar för sina talsvårigheter (Duffy, 2005).  
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Syfte  

Syftet med föreliggande studie var att studera voice onset time (VOT) hos svenska barn (8, 9, 10, 

11 år) och svenska vuxna för att utröna vid vilken ålder barn tillägnar sig vuxenlika värden samt 

för att undersöka huruvida könsskillnader föreligger eller ej.  

Frågeställningar  

 Vilka normvärden för VOT har svenska barn och vuxna? 

 Hur utvecklas VOT för svenska barn?  

 När tillägnar sig svenska barn vuxenlika VOT-värden?  

 Föreligger det några könsskillnader för VOT? 

Metod och material  

Procedur 

Studiens arbete inleddes med att spela in och analysera vuxna deltagare för att få fram 

referensvärden för vuxna. Baserat på ett bekvämlighetsurval togs kontakt med olika typer av 

större grupper, såsom idrottsföreningar och arbetsplatser, i två medelstora städer i södra 

Mellansverige. I de fall där det var aktuellt, kontaktades verksamhetschef/-ansvarig för 

godkännande (se appendix A). De tilltänkta deltagarna erhöll sedan informations- och 

samtyckesbrev (se appendix B) i samband med inspelningen och fick skriftligt godkänna sitt 

deltagande. De vuxna tillfrågades muntligt angående logopedkontakt, hörselnedsättning och 

förstaspråk.  

Tidigare studier har visat att barn uppnår vuxenlika värden vid cirka åtta till elva års ålder 

(Nittrouer, 1993; Whiteside & Marshall, 2001). Med detta som grund valde författarna att spela in 

barn i åldrarna 8-11 år, det vill säga från årskurs ett till årskurs fem. Verksamhetschefer för skolor 

i en medelstor stad kontaktades utifrån samma bekvämlighetsprincip som för de vuxna och de 

erhöll informationsbrev om studien (se appendix C). Efter godkännande delgavs respektive 

skolas berörda lärare skriftlig och muntlig information (se appendix D). Lärarna erhöll även 

informations- och samtyckesbrev, vilka de ombads dela ut till vårdnadshavarna för klassens elever 

(se appendix E). Sammanlagt besöktes 22 skolklasser. 
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Urval och urvalskriterier 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier för, i studien deltagande barn, var att: 

 de skulle vara mellan 8 och 11 år 

 de skulle ha svenska som förstaspråk 

Inklusionskriterier för, i studien deltagande vuxna, var att: 

 de skulle vara mellan 20 och 60 år  

 de skulle ha svenska som förstaspråk  

Exklusionskriterier 

 Vuxna och barn med känd allmän utvecklingsstörning 

 Vuxna och barn med känd fonologisk språkstörning 

 Vuxna och barn med känd hörselnedsättning 

 Barn i målbrottet 

exkluderades ur studien. 

Deltagande vuxna och barn 

I studien medverkade 36 vuxna personer samt 150 barn. Barnen var fördelade på fyra 

åldersgrupper med följande åldersspann: åttaåringar (7;9-8;8), nioåringar (8;9-9;8), tioåringar (9;9-

10;8) och elvaåringar (10;9-11;8). Medelålder samt könsfördelning för de olika åldersgrupperna 

framgår i tabell 4. 

Tabell 4 
Medelålder och könsfördelning för de olika åldersgrupperna 

  Totalt   Pojkar/män  Flickor/kvinnor   

Grupp Antal Medelålder Antal Medelålder Antal Medelålder 

Åttaåringar 32 08;03 16 08;02 16 08;04 

Nioåringar 39 09;02 16 09;01 23 09;02 

Tioåringar 43 10,01 23 10;01 20 10;00 

Elvaåringar 36 11;03 21 11;03 15 11;02 

Vuxna 36 32;09 18 31;08 18 33;09 

Totalt 186 - 94 - 92 - 
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Datainsamling och material 

Alla barn med godkännande från vårdnadshavare fick genomföra en förtestning där de benämnde 

bilder (appendix F) som illustrerade ord med de aktuella språkljuden i initial position. Dessa ord 

var ej samma som de som sedan användes i studien. Förtestningens syfte var att undersöka om 

barnen hade de aktuella språkljuden i sin fonemuppsättning. Detta förtest spelades ej in och barn 

som uppvisade svårigheter eller uppfyllde något annat exklusionskriterium deltog inte i själva 

ljudinspelningen. Förtestet genomfördes enbart på barnen, i övrigt var testningsförfarandet 

detsamma för barn såväl som för vuxna.  

Ljudinspelningarna genomfördes enskilt i avskilda rum på respektive verksamhet. Samtliga 

testningar genomfördes av samma studieförfattare, men båda studieförfattarna närvarade vid 

majoriteten av inspelningarna. Testmaterialet utgjordes av minimala par för klusilerna /p/ och 

/b/ (pil-bil), /t/ och /d/ (tennis-Dennis) samt /k/ och /g/ (kula-gula). Studieförfattarna 

uppmanade deltagarna att uttala orden med en normal talhastighet, men detta kontrollerades ej 

instrumentellt. Orden presenterades för deltagarna i form av bilder (se appendix G) med 

illustrationer från bildprogrammet Boardmaker version 6 (http://www.mayer-

johnson.com/pdf/printableResources/BMv6_PI_sheet.pdf). Deltagarna fick benämna bilderna 

minst två gånger. De minimala paren presenterades ej i följd utan så långt ifrån varandra i tid som 

det var möjligt. Vid det första försöket eliciterades orden genom ifyllnadsstrategi, där deltagarna 

visades en bild och testledaren antingen inledde en mening (t.ex. ”Här är en…”) eller ställde en 

fråga (”De här bollarna är inte gröna utan...?”). Vid resterande försök eftersträvades 

bildbenämning. Varje inspelning tog cirka fem minuter. 

Ljudinspelningarna genomfördes med en bandspelare av märket Marantz PMD660, med en 

samplingsfrekvens på 44,1 kHz. Mikrofonen var av typen MB 3k och fäst på ett stativ med en 

placering på cirka 30 cm ifrån deltagarens mun. 

Bearbetning av insamlad data 

Akustisk analys  

De sekvenser där deltagarna uttalade målorden sista gången klipptes ut och analyserades akustiskt 

i dataprogrammet Praat (http://www.fon.hum.uva.nl/praat/). Dessa utsagor var de som i störst 

utsträckning eliciterades genom bildbenämning och valdes därför. VOT avlästes, i enlighet med 

bland annat Lisker och Abramson (1964), genom att tiden i millisekunder (ms) mellan starten av 

klusilens explosionsfas och det första tecknet på ton mättes i Praats framställning av ljudvågen. 
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Det första tecknet på ton definierades som den punkt i ljudvågen där nollinjen korsades i en 

periodisk aktivitet. För att få ett mer tillförlitligt resultat studerades även spektrogrammen, i vilka 

en synlig lågfrekvent periodisk aktivitet definierades som första tecknet på ton. I de fall där 

aspiration förekom räknades den, i enlighet med Helgason och Ringen (2008), in i VOT. Samtliga 

analyser utfördes av föreliggande studies båda författare tillsammans. 

Statistisk analys 

Intrabedömarreliabiliteten kontrollerades genom att 19 (10,2%) av de 186 inspelade deltagarnas 

ljudfiler kopierades och sedan analyserades igen. Bedömarreliabiliteten räknades sedan ut med 

Cronbach´s Alpha och visade en genomsnittlig överensstämmelse på 99,9%. 

Resultaten från den akustiska bearbetningen av VOT jämfördes statistiskt mellan de olika 

åldersgrupperna samt mellan könen inom respektive åldersgrupp. Vad gäller den analytiska 

statistiken för de tonande klusilerna har försening av ton (positiva VOT-värden) analyserats 

tillsammans med förton (negativa VOT-värden). Deskriptiv statistik har emellertid genomförts 

även på de negativa och positiva VOT-värdena separerade från varandra. Den procentuella 

fördelningen av andelen individer med förton respektive försening av ton har även undersökts 

för samtliga klusiler och åldersgrupper.  

Demografiska data samt analytisk statistik beräknades med hjälp av programvaran SPSS för 

Windows, version 19. Skillnader mellan åldersgrupperna analyserades med envägs-ANOVA och 

LSD post hoc-test. χ2-test användes för att undersöka skillnader i förekomst av förton mellan 

åldersgrupperna. Eventuella könsskillnader analyserades med t-test. Signifikansnivån sattes till 

0,05. En Bonferronikorrektion genomfördes för multipla jämförelser till 0,05/5 = 0,01 vid test av 

förekomst av förton. 

Etiska överväganden 

De vuxna deltagarna samt de deltagande barnens vårdnadshavare erhöll samtyckesbrev (se 

appendix B & appendix E) där de delgavs studiens syfte och testningsförfarande. Medverkan var 

frivillig och kunde avbrytas när som helst under studiens gång. På ljudupptagningarna finns inga 

personuppgifter med och deltagarna är avidentifierade och garanteras därmed anonymitet. Efter 

avslutad studie kommer underlaget att arkiveras av logopedprogrammet i Linköping i minst 5 år 

och materialet kan komma att nyttjas för analys i framtida forskning.  
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Resultat 

Vad gäller de tonande klusilerna presenteras de på tre skilda sätt i tabell 6: ”sammanlagda 

värden”, ”enbart förton” och ”enbart försening av ton”. Statistik är dock, som nämnts i metoden, 

enbart beräknad på de ”sammanlagda värdena”. 

Normvärden för VOT hos svenska barn och vuxna 

VOT-värden för de tonlösa klusilerna redovisas i tabell 5. Samtliga åldersgrupper uppvisade en 

VOT med försening av ton där /p/</t/</k/. 

Tabell 5 
Medelvärde och standardavvikelse för VOT, uttryckt i ms, för de olika tonlösa klusilerna hos 
samtliga åldersgrupper  

  Tonlösa klusiler    

Grupp och typ av värde /p/ /t/ /k/ 

Åttaåringar (n = 32)    

Medelvärde +49,77 +60,79 +77,93 

SD 12,67 13,90 17,58 

Nioåringar (n = 39)    

Medelvärde +50,44 +55,84 +72,55 

SD 14,51 13,60 12,05 

Tioåringar (n = 43)    

Medelvärde +46,17 +55,79 +66,92 

SD 8,09 8,37 8,78 

Elvaåringar (n = 36)    

Medelvärde +44,76 +52,79 +66,41 

SD 9,52 9,45 12,80 

Vuxna (n = 36)    

Medelvärde +46,29 +53,82 +70,06 

SD 9,73 9,21 11,89 

Samtliga VOT-värden för de tonande klusilerna tydliggörs i tabell 6. Vad gäller skillnader i VOT 

mellan de olika tonande klusilerna så uppvisade den bilabiala klusilen /b/ genomgående längst 

förton, alternativt kortast försening av ton, följt av den dentala klusilen /d/ och sedan den velara 

klusilen /g/.  
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Tabell 6 
Medelvärde och standardavvikelse för VOT, uttryckt i ms, för de olika tonande klusilerna hos samtliga åldersgrupper samt den 
procentuella andelen individer som uppvisade förton för de tonande klusilerna. Värdena redovisas som de ”sammanlagda värdena” för 
förton och försening av ton samt som ”enbart förton” respektive ”enbart försening av ton” 

 Sammanlagda värden   Enbart förton   Enbart försening av ton   

Grupp och typ av värde /b/ /d/ /g/ /b/ /d/ /g/ /b/ /d/ /g/ 

Åttaåringar          

Antal individer 32 32 32 12 11 11 20 21 21 

Medelvärde -38,57 -19,58 -9,54 -120,88 -90,69 -72,62 +10,82 +17,67 +23,5 

SD 67,63 53,91 48,31 32,26 21,75 22,25 3,83 5,49 5,92 

Andel individer med förton 37,50% 34,38% 34,38% 100% 100% 100% - - - 

Nioåringar          

Antal individer 39 39 39 21 12 10 18 27 29 

Medelvärde -39,77 -12,15 +1,56 -84,87 -81,11 -69,73 +12,85 +18,5 +26,14 

SD 58,47 49,02 45,16 42,98 27,29 30,66 4,84 5,20 5,01 

Andel individer med förton 53,85% 30,77% 25,64% 100% 100% 100% - - - 

Tioåringar          

Antal individer 43 43 43 34 30 24 9 13 19 

Medelvärde -62,34 -47,07 -21,14 -81,67 -75,71 -54,59 +10,70 +19,03 +21,12 

SD 44,23 50,28 41,47 25,36 28,93 20,62 5,43 6,41 9,52 

Andel individer med förton 79,07% 69,78% 55,81% 100% 100% 100% - - - 

Elvaåringar          

Antal individer 36 36 36 32 32 26 4 4 10 

Medelvärde -72,73 -61,91 -37,24 -82,87 -71,62 -60,26 +8,38 +15,75 +22,61 

SD 38,16 34,34 43,51 26,24 21,32 25,60 3,13 3,61 5,65 

Andel individer med förton 88,89% 88,89% 72,22% 100% 100% 100% - - - 

Vuxna          

Antal individer 36 36 36 27 23 23 9 13 13 

Medelvärde -69,49 -45,37 -35,23 -96,31 -80,43 -69,26 +10,97 +16,68 +24,99 

SD 57,60 56,33 49,95 38,34 38,29 24,34 5,20 6,26 6,57 

Andel individer med förton 75% 63,89% 63,89% 100% 100% 100% - - - 

Jämfört med de tonlösa klusilerna hade de tonande motsvarigheterna genomgående en kortare 

försening av ton alternativt att de uppvisade förton. Vad gäller standardavvikelsen så var den, i 

alla åldersgrupper, större för de tonande klusilerna vad gäller de ”sammanlagda värdena” jämfört 

med motsvarande tonlösa klusiler (se tabell 5 & tabell 6). 

Åldersskillnader för VOT 

Tonlösa klusiler 

Vid jämförelse mellan de olika barngrupperna noterades att VOT-värdena för samtliga tonlösa 

klusiler generellt sett sjönk med en stigande ålder på barnet. De vuxnas /p/, /t/, /k/ var 
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dessutom genomgående kortare än åtta- och nioåringarnas. Åldersskillnader för tonlösa klusiler 

presenteras i tabell 5 och figur 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Medelvärde samt standardavvikelse för VOT för de tonlösa klusilerna för respektive åldersgrupp. 

För /p/ erhölls signifikant skillnad mellan nio- och elvaåringarna (p = 0,026). Vad gäller /t/ 

visade den statistiska analysen att det förelåg en signifikant skillnad mellan åtta- och tioåringarna 

(p = 0,047), mellan åtta- och elvaåringarna (p = 0,002) samt mellan åttaåringarna och de vuxna (p 

= 0,008). Statistiskt signifikant differens återfanns även för nämnda åldersgrupper beträffande 

VOT för /k/ (p = 0,000; 0,000; 0,009). Signifikant skillnad för /k/ erhölls också mellan nio- och 

tioåringarna (p = 0,041) samt mellan nio- och elvaåringarna (p = 0,033) (se appendix H). 

Åtta- och nioåringarna uppvisade överlag en större standardavvikelse för de tonlösa klusilerna i 

jämförelse med de andra åldersgrupperna (se tabell 5 & figur 3). 

Tonande klusiler 

Under ”sammanlagda värden” i tabell 6 kan utläsas att åtta- och nioåringarna hade en mindre 

markant förton jämfört med de äldre åldersgrupperna. Skillnader mellan åldersgrupperna vad 

gäller de tonande klusilerna presenteras i tabell 6 och figur 4.  
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Figur 4. Medelvärde samt standardavvikelse för VOT för de tonande klusilerna för respektive åldersgrupp. 

Analysen för /b/ visade på en statistisk signifikant skillnad mellan åtta- och elvaåringarna (p = 

0,008) och åttaåringarna och de vuxna (p = 0,016) samt mellan nio- och elvaåringarna (p = 0,007) 

och nioåringarna och de vuxna (p = 0,015). För /b/ erhölls även ett p-värde på 0,053 mellan åtta- 

och tioåringarna och ett p-värde på 0,052 mellan nio- och tioåringarna där de yngre 

åldersgrupperna uppvisade en mindre markant förton. Vad gäller /d/ påvisades signifikant 

differens mellan åttaåringarna och tioåringarna (p = 0,015), åttaåringarna och elvaåringarna (p = 

0,000) och åttaåringarna och de vuxna (p = 0,027) samt även mellan nioåringarna och samtliga 

äldre åldersgrupper (p = 0,001; 0,000; 0,003). Signifikant skillnad för /g/ erhölls mellan åtta- och 

elvaåringarna (p = 0,011) och åttaåringarna och de vuxna (p = 0,018) samt mellan nio- och 

tioåringarna (p = 0,021), nio- och elvaåringarna (p = 0,000) och nioåringarna och de vuxna (p = 

0,000). Signifikansvärden åskådliggörs i appendix I. 

Åtta- och nioåringarna hade, med ett undantag, en större standardavvikelse än de äldre 

barngrupperna för de tonande klusilerna. Emellertid hade de, generellt sett, en mindre 

standardavvikelse än de vuxna (se ”sammanlagda värden” i tabell 6 & figur 4). 
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Förekomst av förton 

Flest individer som producerade förton erhölls för klusilen /b/ (126), följt av /d/ (108) och 

sedan /g/ (94). Vad gäller åldersskillnader i förton hade åttaåringarna genomgående längre förton 

(större negativa värden) för samtliga tonande klusiler jämfört med de äldre åldersgrupperna (se 

”enbart förton” i tabell 6). Angående förtonsförekomst kan det utläsas i tabell 6 (”sammanlagda 

värden”) och figur 5 att åtta- och nioåringarna hade en mindre andel individer som uppvisade 

förton jämfört med de äldre åldersgrupperna.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Den procentuella andelen individer som uppvisade förton hos de olika åldersgrupperna 
för de olika tonande klusilerna. 

Den statistiska analysen visade på signifikant skillnad gällande /b/ mellan åttaåringarna och 

tioåringarna (p = 0,000), mellan åttaåringarna och elvaåringarna (p = 0,000) och mellan 

åttaåringarna och de vuxna (p = 0,003) samt mellan nio- och elvaåringarna (p = 0,001). För /d/ 

var differensen signifikant mellan åtta- och tioåringarna (p = 0,002) och åtta- och elvaåringarna (p 

= 0,000) samt mellan nio- och tioåringarna (p = 0,000), nio- och elvaåringarna (p = 0,000) och 

nioåringarna och de vuxna (p = 0,006). De erhållna signifikanta skillnaderna för /g/ var mellan 

åtta- och elvaåringarna (p = 0,003) samt mellan nioåringarna och samtliga äldre åldersgrupper (p 

= 0,007; 0,000; 0,000). Signifikansvärden tydliggörs i appendix J. 
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Könsskillnader för VOT 

Endast en signifikant könsskillnad erhölls. Denna visade sig för elvaåringarnas tonande klusil /g/ 

(p = 0,024) där flickorna uppvisade en kortare förton jämfört med pojkarna.  

Diskussion 

I föreliggande studie framkom att en utveckling av VOT sker mellan åtta och elva års ålder och 

att det förefaller som om barn uppnår vuxenlika värden mellan cirka 9 och 10 år. Inga tydliga 

könsskillnader kunde påvisas varken för barn eller vuxna.  

Resultatdiskussion 

Normvärden för VOT hos svenska barn och vuxna 

I tabell 5 och tabell 6 kan avläsas att personerna i föreliggande studie genomgående uppvisade 

längre VOT för de tonlösa klusilerna jämfört med de tonande motsvarigheterna. En anledning till 

detta kan vara att stämbanden är mer abducerade vid produktion av tonlösa klusiler, vilket leder 

till att adduktionsrörelsen tar längre tid (Engstrand, 2004). Vuxna svenska talare har dessutom 

ofta aspiration vid produktion av tonlösa klusiler (Helgason & Ringen, 2008), vilket ytterligare 

ökar abduktionen av stämbanden (Ladefoged & Maddieson, 1996) och därmed VOT-värdet 

(Karlsson et al., 2004).  

Elvaårsgruppen hade det kortaste VOT-värdet, där /p/ uppvisade en försening av ton på +44,76 

millisekunder (ms). Detta är i enlighet med Duffy (2005), som skriver att de tonlösa klusilerna 

ofta har en försening av ton på över +40 ms.  

De tonande klusilerna har, i föreliggande studie, presenterats på tre olika sätt: ”sammanlagda 

värden”, ”enbart förton” och ”enbart försening av ton”. Oberoende av presentationssätt och 

åldersgrupp uppvisade emellertid ej någon tonande klusil ett medelvärde för VOT med försening 

av ton på över +40 ms. Det högsta medelvärdet för de tonande klusilernas VOT var +26,14 ms, 

vilket är i linje med Fant (1973), som skriver att tonande klusiler med försening av ton uppvisar 

ett värde mellan 0 och +40 ms. I föreliggande studie kan därmed sägas att VOT-värdena för de 

tonlösa respektive tonande klusilerna hade medelvärden som låg separerade från varandra. Detta 

till skillnad från personer med verbal dyspraxi, vilka kan ha en överlappning mellan VOT för 

tonande och tonlösa klusiler på grund av svårigheter med tidsmässig kontroll och koordination i 

de orala strukturerna (Freeman et al., 1978). 



 

22 

 

I tabell 5 kan utläsas att /p/ genomgående uppvisade de kortaste VOT-värdena av de tonlösa 

klusilerna, följt av /t/ och sedan /k/. Detta gällde för samtliga åldersgrupper och stämmer 

överens med de slutsatser Lisker och Abramson (1964) drar; att längden på förseningen av ton är 

avhängig artikulationsstället, där den bilabiala klusilen ger kortast försening av ton, följt av den 

dentala och sedan den velara klusilen. Detta mönster var tydligt även i föreliggande studie sett till 

medelvärden över tonande klusiler med ”endast försening av ton”, där /b/</d/</g/ för 

samtliga åldersgrupper (se ”enbart försening av ton” i tabell 6). I Helgason och Ringens (2008) 

studie, där förton registrerades för en stor andel av individerna, är förtonen som tydligast och 

längst för den bilabiala klusilen, följt av den dentala och sedan den velara klusilen. Detta mönster 

för förton sågs även i föreliggande studie (se ”sammanlagda värden” samt ”enbart förton” i tabell 

6). 

VOT för vuxna 

VOT för föreliggande studies vuxna deltagare jämfördes med de resultat Helgason och Ringen 

(2008) redovisar. De skillnader som finns skulle kunna bero på det faktum att Helgason och 

Ringen (2008) enbart inkluderade sex personer i sin studie medan föreliggande studie omfattade 

36 vuxna deltagare.  

Vad gäller de tonlösa klusilerna uppvisade de vuxna deltagarna i föreliggande studie genomgående 

kortare försening av ton jämfört med de vuxna deltagarna i Helgason och Ringens studie (2008) 

(/p/: +46,29 mot +49; /t/: +53,82 mot +65; /k/: +70,06 mot +78). Medelvärdena följde dock 

samma mönster där /p/</t/</k/. Vid jämförelse av dessa båda studier gällande de tonande 

klusilerna kan en skillnad ses även där. Föreliggande studies vuxna deltagare uppvisade en kortare 

förton för samtliga tonande klusiler (/b/: -69,49 mot -96; /d/: -45,37 mot -90; /g/: -35,23 mot -

61). Även för de tonande klusilerna hade emellertid medelvärdena för VOT samma mönster 

studierna emellan där förtonen var längst för /b/, följt av /d/ och slutligen /g/. Angående 

förekomst av förton kan sägas att Helgason och Ringen (2008) visar att förton förekom för 93% 

av deltagarnas produktioner för samtliga klusiler. Detta att jämföra med föreliggande studie där 

andelen individer som uppvisade förton var 75% för /b/, 63,89% för /d/ och 63,89% för /g/. 

Det vill säga att flera vuxna, i föreliggande studie, ej uppvisade förton för de tonande klusilerna 

utan istället visade på en försening av ton.  

Tonande klusiler kan uppvisa både försening av ton och förton (Duffy, 2005; Lisker & 

Abramson, 1964) och det råder oenighet gällande huruvida förton förekommer i det svenska 

språket eller ej (Helgason & Ringen, 2008; Keating et al., 1983). I föreliggande studie föreföll det 
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dock som om vissa svenska vuxna talare ej producerar tonande klusiler med förton utan med en 

kort försening av ton. Studieförfattarna uppfattade dessutom perceptuellt produktioner av 

tonande klusiler genomgående som just tonande klusiler oberoende av om de hade förton eller 

försening av ton. Detta tyder på att svenska tonande klusiler kan produceras med förton likväl 

som med försening av ton, vilket är i enlighet med Engstrand (2004).  

Åldersskillnader för VOT 

Tonlösa klusiler 

Sett till graden av utveckling för de tonlösa klusilerna mellan de olika åldersgrupperna för barnen 

i föreliggande studie (8, 9, 10, 11 år) jämfört med utvecklingen mellan barnen (3, 4, 5 år) i Larsson 

och Wimans (2010) studie kan sägas att utvecklingen åldersgrupperna emellan föreföll vara 

tydligare hos de yngre barnen (se tabell 3 & tabell 5). Vid jämförelse av föreliggande studies 

åttaåringar med femåringarna i studien av Larsson och Wiman (2010) kan dessutom sägas att 

skillnaderna överlag ej var särskilt stora (/p/: +49,77 mot +63,22; /t/: +60,79 mot +61,41; /k/: 

+77,93 mot +79,45), men att åttaåringarna genomgående uppvisade kortare försening av ton än 

femåringarna. Detta kan tolkas som om utvecklingen avstannar något i tempo och ej förefaller 

vara lika påtaglig efter fem års ålder. 

För de fyra barngrupperna i föreliggande studie sjönk VOT-värdena generellt sett för tonlösa 

klusiler (se tabell 5), likt deltagarna i studien av Larsson och Wiman (2010), i takt med att barnets 

ålder ökade. Detta fenomen kan härledas till Whiteside och Marshalls (2001) stadiemodell (se 

tabell 2), vilken utgår ifrån vad författare tidigare redovisat om VOT-utveckling. I modellen går 

att utläsa att barns värden först förlängs till att bli längre än typiska vuxenvärden för att senare 

sjunka och anta vuxenlika värden. Enligt denna modell uppnår barn vuxenlika värden vid åtta års 

ålder. Whiteside och Marshall (2001) hävdar dock själva att barn uppnår vuxenlika värden först i 

elvaårsåldern och Nittrouer (1993) skriver i sin tur att detta sker mellan nio och elva års ålder. I 

föreliggande studie föreföll åttaåringarna ej ha utvecklat helt vuxenlika värden för tonlösa klusiler 

då signifikant skillnad förelåg för /t/ och /k/ mellan åttaåringarna och de vuxna. Emellertid 

erhölls ej några signifikanta skillnader mellan nioåringarna och de vuxna, vilket tyder på att barn 

har utvecklat vuxenlika värden i nioårsåldern. Det kan dock tolkas som att denna utveckling 

startar tidigare då ingen signifikant skillnad förelåg mellan åttaåringarna och de vuxna för /p/. 

Probabilitetsvärden återfinns i appendix H. Detta är därmed något tidigare än vad som 

framkommer i Whiteside och Marshall (2001), där vuxenlika värden sägs utvecklas först i 
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elvaårsåldern, men i linje med Whiteside och Marshalls (2001) stadiemodell samt med Nittrouer 

(1993).   

Vad gäller standardavvikelsen uppvisade åtta- och nioåringarna generellt sett en större 

standardavvikelse än de äldre åldersgrupperna. Att standardavvikelsen minskade i takt med en 

ökad ålder är i enlighet med Larsson och Wiman (2010). Dessutom visar flertalet studier på att 

barn uppvisar en större standardavvikelse för VOT jämfört med vuxna (Koenig, 2001; Okalidou 

et al., 2010). Skillnaderna i standardavvikelse mellan de olika åldersgrupperna skulle kunna bero 

på att barn först vid nio till elva års ålder tillägnar sig en god talmotorisk kontroll (Kent, 1976; 

Zlatin & Koenigsknecht, 1976).  

Tonande klusiler 

Vad gäller de tonande klusilerna uppvisade de två yngre åldersgrupperna genomgående en mindre 

markant förton jämfört med de tre äldre åldersgrupperna (se ”sammanlagda värden” i tabell 6 

och figur 4). För /b/ erhölls signifikant skillnad för VOT mellan åttaåringarna och elvaåringarna 

och åttaåringarna och de vuxna samt mellan nioåringarna och elvaåringarna och nioåringarna och 

de vuxna. Då signifikant skillnad förelåg för de två yngsta åldersgrupperna i jämförelse med 

elvaåringarna samt de vuxna indikerar detta att barn ej uppnår vuxenlika värden för /b/ förrän i 

tioårsåldern.  

Även för /d/ visade resultaten att stabila vuxenvärden uppnås först i tioårsåldern. Detta baseras 

på det faktum att ingen signifikant skillnad erhölls mellan åtta- och nioårsgruppen och inte heller 

inbördes mellan de tre grupperna med tioåringar, elvaåringar och vuxna. Däremot erhölls 

signifikanta skillnader för såväl åttaåringarna som nioåringarna gentemot de tre äldre grupperna. 

Ett liknande mönster noterades även för /g/. Åskådliggörande av probabilitetsvärden finnes i 

appendix I. 

Sammanfattningsvis tyder dessa resultat för de tonande klusilerna på att vuxenlika värden 

utvecklas någon gång omkring tio års ålder, då barnen i tioårsgruppen i föreliggande studie 

uppvisade värden där en signifikant skillnad ej förelåg jämfört med de vuxna, men som i flera fall 

signifikant skiljde sig från åtta- och nioåringarna. Detta resultat sammanfaller med Nittrouer 

(1993) som hävdar att vuxenlik VOT uppnås mellan nio och elva års ålder, men skiljer sig något 

från Whiteside och Marshalls (2001) stadiemodell, enligt vilken vuxenlik VOT utvecklas vid åtta 

års ålder samt Whiteside och Marshall (2001) som skriver att vuxenlik VOT uppnås i 

elvaårsåldern. Dock bör tilläggas att en vuxenlik VOT för tonande klusiler ej nödvändigtvis 
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behöver ha förton då det, i föreliggande studie, föreföll som att vissa vuxna svenska personer 

snarare producerar tonande klusiler med en kort försening av ton.  

Att barn verkar utveckla vuxenlika värden för de tonande klusilerna något senare än de tonlösa 

klusilerna kan bero på att de tonande klusilerna etableras senare (Nettelbladt, 2007) och att det 

därmed skulle kunna vara svårare för barnen att uppnå en vuxenlik precision avseende tidsmässig 

samordning. 

När det kommer till standardavvikelsen för de tonande klusilerna kan sägas att åtta- och 

nioåringarna överlag hade en större standardavvikelse än tio- och elvaåringarna. Likt skillnaderna 

i standardavvikelse för de tonlösa klusilerna skulle dessa skillnader kunna tillskrivas det faktum att 

barn tillägnar sig en bra talmotorisk kontroll först i nio- till elvaårsåldern (Kent, 1976; Zlatin & 

Koenigsknecht, 1976). Generellt sett hade dock åtta- och nioåringarna en mindre 

standardavvikelse än de vuxna. En förklaring till detta kan vara att åtta- och nioåringarna hade en 

stor andel tonande klusiler utan förton, det vill säga med försening av ton. Då standardavvikelsen 

för tonande klusiler med försening av ton ofta var avsevärt mindre än standardavvikelsen för 

klusiler med förton kan detta ha resulterat i en mindre standardavvikelse för åtta- och 

nioåringarnas tonande klusiler jämfört med de vuxna. 

Förekomst av förton   

I tabell 6 (”sammanlagda värden”) visas bland annat den procentuella andelen personer i 

respektive åldersgrupp som producerade förton för respektive klusil. Likt resultaten i Helgason 

och Ringen (2008) och Larsson och Wiman (2010) förekom förton generellt sett, i föreliggande 

studie, i störst utsträckning för /b/ och /d/ för samtliga åldersgrupper. 

Larsson och Wiman (2010) visar på en utveckling vad gäller förekomst av förton mellan tre och 

fem års ålder. Vid jämförelse av förtonsförekomst mellan föreliggande studies åttaåringar och 

femåringarna i Larsson och Wimans (2010) studie kan en mycket tydlig skillnad urskiljas mellan 

dessa åldersgrupper (/b/: 37,50% mot 16,13%; /d/: 34,38% mot 16,13%; /g/: 34,38% mot 

16,13%) där åttaåringarna hade en väsentligt större andel individer som uppvisade förton (se 

tabell 3 och ”sammanlagda värden” i tabell 6). Detta tyder på att det sker en fortsatt utveckling 

även mellan 5 och 8 år när det kommer till förekomst av förton.  

Vad gäller föreliggande studie kan ses en tydlig procentuell ökning mellan barnen i åtta- och 

nioårsgruppen jämfört med de tre äldre åldersgrupperna då de äldre personerna hade högre andel 

individer med förton (se tabell 6 ”sammanlagda värden” och figur 5). Mellan åttaåringarna och 
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nioåringarna förelåg ingen signifikant skillnad för någon klusil. Inga signifikanta skillnader 

gällande förekomst av förton sågs heller mellan tioåringarna, elvaåringarna och de vuxna. 

Däremot erhölls signifikanta skillnader mellan åttaåringarna och tioåringarna för /b/ och /d/, 

mellan åttaåringarna och elvaåringarna för /b/, /d/ och /g/ och mellan åttaåringarna och de 

vuxna för /b/ samt mellan nioåringarna och tioåringarna för /d/ och /g/, mellan nioåringarna 

och elvaåringarna för /b/, /d/ och /g/ och mellan nioåringarna och de vuxna för /d/ och /g/ 

(se appendix J för probabilitetsvärden). Därmed tyder resultaten på att förton börjar förekomma i 

vuxenlik utsträckning någon gång i åtta- till nioårsåldern, men att förekomsten är helt vuxenlik 

först i tioårsåldern. Observera att resultaten ej visade på vuxenlik förton utan enbart på att förton 

förekommer. 

Könsskillnader för VOT 

Studier uppvisar motstridiga resultat angående huruvida könsskillnader föreligger eller ej. I 

föreliggande studie genomfördes statistiska analyser mellan könen för samtliga klusiler och 

samtliga åldersgrupper. Endast en klusil visade på statistisk signifikans. Denna skillnad var för 

/g/ i elvaårsgruppen där flickorna uppvisade en kortare förton än pojkarna. Detta resultat 

indikerar starkt att könsskillnader ej föreligger vad gäller VOT, vilket är i linje med två studier 

(Koenig, 2000; Morris et al., 2008) som undersökte VOT hos engelskspråkiga vuxna. Helgason 

och Ringen (2008) samt Karlsson och medarbetare (2004) undersökte VOT hos svenska vuxna, 

där resultatet för de tonlösa klusilerna inte heller visar på några könsskillnader. Vad gäller de 

tonande klusilerna har dock de båda tidigare utförda svenska studierna funnit signifikanta 

skillnader mellan könen, men med resultat som står i motsats till varandra. Föreliggande studie 

visade att ingen statistisk signifikans förelåg mellan könen heller för de tonande klusilerna, och 

därmed råder ej konsensus i frågan. Denna studie uppvisade emellertid resultat, vilka 

överensstämmer med Larsson och Wimans (2010) studie där barn i åldrarna 3-5 år ej visar på 

någon signifikant skillnad mellan könen för varken tonlösa eller tonande klusiler. Dessa resultat 

indikerar sammantaget att det ej föreligger könsskillnader vad gäller VOT hos svenska barn och 

vuxna i åldrarna 3-60 år. 

Morris och medarbetare (2008) fann, likt föreliggande studie, ej några betydande könsskillnader. 

De skriver att deras resultat kan bero på att de aerodynamiska och artikulatoriska skillnaderna 

mellan könen ej är tillräckligt stora för att ha någon påverkan på VOT.  
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Metoddiskussion 

Valet av skolor samt grupper av vuxna deltagare genomfördes med ett bekvämlighetsurval. Detta 

bör ej ha påverkat resultatet då VOT, enligt Helgason och Ringen (2008), ej påverkas av 

socioekonomiska förhållanden. Författarna valde vidare att enbart inkludera personer med 

svenska som förstaspråk eftersom att VOT-mönstret kan variera för olika språk (Engstrand, 

2004).  

Samtliga ljudinspelningar genomfördes av samma studieförfattare. Anledningen till detta var att 

författarna eftersträvade ett så identiskt upplägg för inspelningarna som möjligt. Den andra 

studieförfattaren ansvarade för att lyssna efter störande bakgrundsljud och samtidigt tal. Detta för 

att så långt som möjligt säkerställa inspelningarnas kvalitet. 

Oavsett om uppgifter i medgivandebrevet visade att ett barn omfattades av exklusionskriterierna 

eller ej, träffade författarna barnet enskilt. Detta gjordes för att inget barn skulle känna sig 

särbehandlat, och därför ansågs detta också mest etiskt korrekt. För de deltagare som uppvisade 

svårigheter att producera de, för studien, aktuella språkljuden och/eller uppfyllde något av 

exklusionskriterierna vad gäller hörselnedsättning, utvecklingsstörning eller målbrott, 

genomfördes endast förtestet (appendix F). Att en förtestning utfördes på samtliga barn innebär 

dessutom att risken för att ett barn med fonologiska svårigheter inkluderades i studien torde vara 

liten.  

Samtliga deltagare fick uttala samma ord i samma kontext för att minska risken att den 

lingvistiska uppgiften påverkade VOT, vilket kan vara fallet enligt Auzou och medarbetare 

(2000). En annan faktor som kan påverka VOT är talarens talhastighet (Beckman et al., 2011; 

Lisker & Abramson 1964; Theodore et al., 2009). Denna aspekt kontrollerades ej instrumentellt, 

men testledaren uppmanade deltagaren att hålla ett normalt taltempo. 

För att minimera risken att deltagaren uppfattade att de minimala paren rimmade presenterades 

paren ej i följd. Denna tendens sågs ej hos de yngre barnen i en tidigare studie av 

studieförfattarna (Larsson & Wiman, 2010), men då denna studies deltagare var äldre skulle detta 

ha kunnat påverka deltagarnas uttal.  

Hela ljudinspelningen genomfördes i regel på mindre än fem minuter och studieförfattarnas 

uppfattning var att den ej var påfrestande för deltagarna. Inspelningarna skedde i miljöer som var 

bekanta för respektive deltagare och borde därmed ha bidragit till en ökad trygghet. Författarna 
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försökte vid undersökningarna att skapa en avslappnad miljö och om en deltagare hade visat 

tecken på att ej vilja deltaga hade inspelningen givetvis avbrutits, men detta blev aldrig aktuellt. 

En faktor som möjligen kunde ha påverkat resultatet var att ett flertal olika rum användes i 

studien. Optimalt hade varit om alla tester kunde ha genomförts i ett och samma rum och att 

detta varit ljudisolerat, något som av praktiska skäl ej gick att realisera. I den mån det fanns en 

möjlighet valdes ett rum med så god ljudmiljö som möjligt. Under inspelningarna användes 

högkvalitativ utrustning. Samtliga analyser genomfördes av författarna tillsammans, vilket 

eliminerade risken att ljudinspelningarna bedömdes olika av författarna och därtill möjliggjorde 

att en dialog kunde föras kring analyserna. Intrabedömarreliabiliteten visade en mycket god 

överensstämmelse. 

I föreliggande studie presenterades normvärden för de tonande klusilerna på tre olika sätt: 

”sammanlagda värden”, ”enbart förton” samt ”enbart försening av ton”. Detta gjordes till följd 

av det resonemang som förts fram av Lisker och Abramson (1964), som skriver att endast en 

presentation av de sammanlagda medelvärdena för förton och försening av ton kan vara 

missvisande då en presentation av normvärden ska göras. Därtill var det av vikt att presentera 

normvärden för tonande klusiler både med enbart förton och med enbart försening av ton 

eftersom resultaten i föreliggande studie visade att tonande klusiler föreföll kunna produceras 

med förton likväl som med försening av ton. Den statistiska analysen genomfördes emellertid 

endast på de sammanlagda värdena eftersom att vissa åldersgrupper enbart omfattade ett fåtal 

värden med förton alternativt ett fåtal värden med försening av ton. En uppdelning av materialet 

hade därmed resulterat i ej tillförlitliga resultat vid en statistisk analys. Dessutom användes den 

statistiska analysen enbart för undersökning av utveckling, vilket ej borde ha påverkats av att 

värdena var sammanlagda eftersom förutsättningarna var lika för samtliga åldersgrupper. 

Kliniska implikationer 

Samtliga deltagare i föreliggande studie föreföll ha en typisk utveckling och de uppfattades ej ha 

några svårigheter att producera de aktuella språkljuden. Om studien hade genomförts på personer 

med verbal dyspraxi är det möjligt att de hade producerat klusilerna på ett sätt som perceptuellt 

kunnat uppfattas som avvikande. De ej korrekta produktionerna skulle perceptuellt ha kunnat 

misstolkas som en fonologisk språklig problematik snarare än den motoriska problematik som 

personer med verbal dyspraxi har (Duffy, 2005). Vid en akustisk analys av produktionerna hade 

förmodligen en större variabilitet i VOT dock kunnat ses (Freeman et al., 1978), jämfört med hos 

deltagarna i föreliggande studie, med en överlappning mellan de tonlösa och tonande ljuden. 
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Detta till följd av att personerna med dyspraxi har svårigheter att samordna de respiratoriska, 

laryngeala samt supralaryngeala processerna (Duffy, 2005). En akustisk analys av VOT skulle 

kunna bidra till differentialdiagnosticering mellan verbal dyspraxi och fonologisk språkstörning. 

De normvärden för VOT som erhållits för svenska barn och vuxna med typisk utveckling i 

föreliggande studie, tillsammans med tidigare producerade normvärden för svenska förskolebarn 

(Larsson & Wiman, 2010), önskar författarna ska kunna nyttjas vid utredning, behandling och 

uppföljning av framför allt barn med talstörningar.  

Framtida studier 

I föreliggande studie framkom att vissa svenska vuxna talare förefaller att producera även 

tonande klusiler med en viss försening av ton. Det vore därmed intressant att undersöka vid 

vilket VOT-värde en tonande klusil övergår till att istället uppfattas som sin tonlösa motsvarighet.  

Vad gäller ytterligare studier av barn skulle det vara bra att komplettera föreliggande studie samt 

tidigare studie av svenska förskolebarn (Larsson & Wiman, 2010) med studier av små barn under 

tre år samt barn i sex- och sjuårsåldern. Vidare vore det av intresse att undersöka VOT hos barn 

med verbal dyspraxi och hos barn med fonologisk språkstörning för att se hur de skiljer sig åt. 

Slutsatser  

I föreliggande studie har voice onset time (VOT) analyserats hos 150 svenska barn i åldrarna 8, 9, 

10 och 11 år samt hos 36 svenska vuxna personer. Resultaten visade att de tonlösa klusilerna /p/, 

/t/ och /k/ förefaller produceras med en vuxenlik VOT från och med cirka nio års ålder medan 

de tonande klusilerna /b/, /d/ och /g/ erhåller vuxenlik VOT något senare, runt tioårsåldern. 

Inga tydliga könsskillnader kunde påvisas för någon av åldersgrupperna. Vad gäller förekomst av 

förton för de tonande klusilerna förekommer förton helt i vuxenlik utsträckning i tioårsåldern. 

Emellertid tyder analysen av de vuxna deltagarna på att vissa vuxna svenska talare ej 

nödvändigtvis uppvisar förton för de tonande klusilerna utan att de istället har en kort försening 

av ton.  

Avslutningsvis kan sägas att en utveckling av VOT sker mellan åtta och elva års ålder och att 

vuxenlika värden uppnås omkring nio och tio års ålder. 
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Appendix A 

Till chef/ansvarig 
 
Hej! 
  
Vi är två studenter, Maria Larsson och Sara Wiman, som läser logopedprogrammet vid 
Linköpings Universitet. Vi kommer under vintern och våren att skriva vår magisteruppsats, vilken 
har till syfte att undersöka voice onset time (VOT). VOT är, enkelt beskrivet, ett mått på 
koordinationen mellan rösten och munnens rörelser vid tal. Under vårt förra läsår skrev vi en 
kandidatuppsats inom området där utvecklingen hos förskolebarn undersöktes och vi vill nu göra 
vidare studier på skolbarn samt vuxna för att se om, och i så fall när, barnen uppnår vuxenlika 
värden. 
 
Av denna anledning vänder vi oss nu till er för att få godkännande om att kontakta 
medarbetare/föreningsaktiva på/inom xxx.  
 
Vid deltagande kommer en ljudinspelning att göras medan personen benämner ett fåtal bilder. 
Detta beräknas ta cirka fem minuter och personen kan när som helst välja att avbryta sitt 
deltagande i studien, även efter inspelningen.  
 
Utöver kön och ålder avser vi inte att samla några personuppgifter och alla resultat kommer att 
presenteras på gruppnivå vilket innebär att ingen enskilt persons resultat går att identifiera. 
Ljudupptagningarna kan komma att nyttjas för analys i vidare forskning och resultat att publiceras 
i vetenskapliga artiklar. Magisteruppsatsen kommer att finnas tillgänglig elektroniskt samt i tryckt 
form. 
 
Vid ert godkännande är nästa steg att vi kommer överens om när vi kan genomföra 

inspelningarna utan att störa verksamheten i en allt för stor grad. 

 
Vid frågor om 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 – E-post: XXX 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Sara Wiman & Maria Larsson 



 

 

Appendix B 

Till vuxen deltagare 
 
Hej!  
 
Vi är två studenter, Maria Larsson och Sara Wiman, som läser logopedprogrammet vid 
Linköpings Universitet. Vi kommer under vintern och våren att skriva vår magisteruppsats, vilken 
har till syfte att undersöka voice onset time (VOT). VOT är, enkelt beskrivet, ett mått på 
koordinationen mellan rösten och munnens rörelser vid tal. Under vårt förra läsår skrev vi en 
kandidatuppsats inom området där utvecklingen hos förskolebarn undersöktes och vi vill nu göra 
vidare studier på skolbarn samt vuxna för att se om, och i så fall när, barnen uppnår vuxenlika 
värden. 
 
Vid deltagande kommer en ljudinspelning att göras medan du benämner ett fåtal bilder. Detta 
beräknas ta cirka fem minuter och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande i studien, 
även efter inspelningen.  
 
Utöver kön och ålder avser vi inte att samla några personuppgifter och alla resultat kommer att 
presenteras på gruppnivå, vilket innebär att ingen enskilt persons resultat går att identifiera. 
Ljudupptagningarna kan komma att nyttjas för analys i vidare forskning och resultat att publiceras 
i vetenskapliga artiklar. Magisteruppsatsen kommer att finnas tillgänglig elektroniskt samt i tryckt 
form. 
 
Vi hoppas att ni finner studien intressant och önskar att ni nu skriver på talongen på nästföljande 
sida. Deltagandet är naturligtvis frivilligt.  
 
Vid frågor om 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 – E-post: XXX 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Sara Wiman & Maria Larsson 



 

 

Jag är införstådd med ovanstående information och härmed ger jag mitt skriftliga samtycke till 
deltagande i föreliggande studie om voice onset time: 
 
Datum:______________  
 
Födelsedatum (år och månad):_________________________ 
 
 
Underskrift:_________________________________________  
 

Namnförtydligande:___________________________________ 



 

 

Appendix C 

Till verksamhetschef  
 
Hej! 
  
Vi är två studenter, Maria Larsson och Sara Wiman, som läser logopedprogrammet vid 
Linköpings Universitet. Vi kommer under vintern och våren att skriva vår magisteruppsats, vilken 
har till syfte att undersöka voice onset time (VOT). VOT är, enkelt beskrivet, ett mått på 
koordinationen mellan rösten och munnens rörelser vid tal. Det är ej så väl kartlagt hur barn 
utvecklar denna samordning och detta är därför viktigt att undersöka. Under vårt förra läsår skrev 
vi en kandidatuppsats inom området där utvecklingen hos förskolebarn undersöktes och vi vill nu 
göra vidare studier på skolbarn under de första skolåren för att se om, och i så fall när, barnen 
uppnår vuxenlika värden. 
 
Av denna anledning vänder vi oss nu till er för att få godkännande om att kontakta lärare på xxx.  
 
För studien behöver vi spela in ljudfiler av drygt 30 barn, i inledningsvis, årskurs 2. Vi kommer 

sedan fortlöpande att lämna information gällande vilken årskurs som blir aktuell i nästa skede. 

Detta beror på vilket resultat 8-åringarna uppvisar. Barnen kommer att få benämna några enkla 

bilder och varje individs inspelning beräknas ta cirka fem minuter. Vi planerar att genomföra 

inspelningarna på skolan vid avtalad tid under februari månad. Utöver kön och ålder på barnen 

avser vi ej att samla några personuppgifter och alla resultat kommer att presenteras på gruppnivå, 

vilket innebär att inget enskilt barns resultat går att identifiera. Ljudupptagningarna kan komma 

att nyttjas för analys i vidare forskning och resultat att publiceras i vetenskapliga artiklar. 

Magisteruppsatsen kommer att finnas tillgänglig elektroniskt samt i tryckt form. Deltagandet är 

helt frivilligt för barnen och sker under förutsättning att vårdnadshavare godkänt att barnet deltar 

i studien  

Vid ert godkännande kontaktar vi berörda lärare för att komma överens om när vi kan besöka 

skolan utan att störa verksamheten i en allt för stor grad. 

 
Vid frågor om 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 – E-post: XXX 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Sara Wiman & Maria Larsson 



 

 

Appendix D 

Till lärare  
 
Hej! 
  
Vi är två studenter, Maria Larsson och Sara Wiman, som läser logopedprogrammet vid 
Linköpings Universitet. Vi kommer under vintern och våren att skriva vår magisteruppsats, vilken 
har till syfte att undersöka voice onset time (VOT). VOT är, enkelt beskrivet, ett mått på 
koordinationen mellan rösten och munnens rörelser vid tal. Det är ej så väl kartlagt hur barn 
utvecklar denna samordning och detta är därför viktigt att undersöka. Under vårt förra läsår skrev 
vi en kandidatuppsats inom området där utvecklingen hos förskolebarn undersöktes och vi vill nu 
göra vidare studier på skolbarn under de första skolåren för att se om, och i så fall när, barnen 
uppnår vuxenlika värden. 
   
För studien behöver vi spela in ljudfiler av barnen vid benämning av enkla bilder. Varje enskild 
inspelning beräknas ta cirka fem minuter. Vi planerar att genomföra inspelningarna på 
skolan/skolorna vid avtalad tid under februari månad. Det kommer ej att tas upp några 
personuppgifter på bandet och studien kommer att visa på resultat vad gäller barnen som grupp, 
vilket innebär att inget enskilt barns resultat går att identifiera. Ljudupptagningarna kan komma 
att nyttjas för analys i vidare forskning och resultat att publiceras i vetenskapliga artiklar. 
Magisteruppsatsen kommer att finnas tillgänglig elektroniskt samt i tryckt form. Deltagandet är 
helt frivilligt för barnen och sker under förutsättning att vårdnadshavare godkänt att barnet deltar 
i studien. 
 
Vi behöver din hjälp med följande fyra saker för att genomföra studien:  

 

1. Dela ut informations- och medgivandebrev till barnen för vidarebefordran till målsmän 

2. Samla in målsmännens svarstalonger 

3. Låta oss besöka klassen vid ett lämpligt tillfälle för att spela in barnen 

4. Erbjuda oss ett avskilt rum som lämpar sig för ljudinspelning 

 

Din enhetschef har godkänt att vi besöker din skola för att genomföra inspelningarna och vi 
hoppas studien intresserar även dig. Vi kommer, inom kort, att ta kontakt med dig igen.  
 
Om det uppstår frågor om studien är du välkommen att kontakta:  
 
Sara Wiman – Tel nr: XXX – E-post: XXX  
Maria Larsson – Tel nr: XXX – E-post: XXX 
 
Eller vår handledare Inger Lundeborg – E-post: XXX 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Sara Wiman & Maria Larsson 



 

 

Appendix E 

 

Till vårdnadshavare 
 
Hej!  
 
Vi är två studenter, Maria Larsson och Sara Wiman, som läser logopedprogrammet vid 
Linköpings Universitet. Vi kommer under vintern och våren att skriva vår magisteruppsats, vilken 
har till syfte att undersöka voice onset time (VOT). VOT är, enkelt beskrivet, ett mått på 
koordinationen mellan rösten och munnens rörelser vid tal. Det är ej så väl kartlagt hur barn 
utvecklar denna samordning och detta är därför viktigt att undersöka. Under vårt förra läsår skrev 
vi en kandidatuppsats inom området där utvecklingen hos förskolebarn undersöktes och vi vill nu 
göra vidare studier på skolbarn för att se om, och i så fall när, barnen uppnår vuxenlika värden. 
 
Nu undrar vi om vi har er tillåtelse att träffa ert barn på skolan vid ett tillfälle under februari 
månad för att göra en ljudinspelning. Under denna kommer vi på ett lekfullt sätt be barnet säga 
vad några enkla bilder föreställer. Inspelningen planeras att genomföras i ett avskilt rum på skolan 
och kommer att ta cirka fem minuter. Deltagandet är frivilligt och man kan när som helst välja att 
avbryta sitt deltagande utan att det får några konsekvenser.  
 
Utöver kön och ålder på barnen avser vi inte att samla några personuppgifter och alla resultat 
kommer att presenteras på gruppnivå, vilket innebär att inget enskilt barns resultat går att 
identifiera. Ljudupptagningarna kan komma att nyttjas för analys i vidare forskning och resultat 
att publiceras i vetenskapliga artiklar. Magisteruppsatsen kommer att finnas tillgänglig elektroniskt 
samt i tryckt form. 
 
Om studien verkar intressant och ni godkänner ert barns deltagande, skriv på talongen på 
nästföljande sida och lämna den snarast möjligt till klassläraren. 
 
Vid frågor om 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 – E-post: XXX 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Sara Wiman & Maria Larsson 



 

 

□ Som vårdnadshavare ger jag tillstånd till att mitt barn  

 

(namn)_________________________________,  

 
med födelsedatum (år och månad):___________________, deltar i studien om voice onset time 
hos svenska skolbarn.  
 

□Kryssa i denna ruta om ditt barn har haft kontakt med logoped. 

□ Kryssa i denna ruta om ditt barn har en känd hörselnedsättning. 

 
I barnets hem talas i störst utsträckning följande språk:________________________ 
 
 
Datum:______________  
 
 
Vårdnadshavares underskrift:_________________________________________  
 

Vårdnadshavares namnförtydligande:__________________________________ 

 



 

 

Appendix F  

Förtest 



 

 

Appendix G 

Bildmaterial 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Appendix H 

Probabilitetsvärden för tonlösa klusiler 
 
P-värden för jämförelsen av VOT för de tonlösa klusilerna mellan 
de olika åldersgrupperna.  p<0,05 har tolkats som statistiskt  
signifikant. Fetstilta p-värden visar på statistisk signifikans 

 

 

 

 

 

 

 

  Klusiler     

Gruppjämförelse /p/ /t/ /k/ 

8 vs 9 p = 0,799 p = 0,054 p = 0,070 

8 vs 10 p = 0,161 p = 0,047 p = 0,000 

8 vs 11 p = 0,061 p = 0,002 p = 0,000 

8 vs vuxna p = 0,192 p = 0,008 p = 0,009 

9 vs 10 p = 0,0,80 p = 0,983 p = 0,041 

9 vs 11 p = 0,026 p = 0,220 p = 0,033 

9 vs vuxna p = 0,102 p = 0,416 p = 0,383 

10 vs 11 p = 0,569 p = 0,217 p = 0,854 

10 vs vuxna p = 0,964 p = 0,416 p = 0,263 

11 vs vuxna p = 0,555 p = 0,685 p = 0,212 



 

 

Appendix I 

Probabilitetsvärden för tonande klusiler 

P-värden för jämförelsen av VOT för de tonande klusilerna mellan 
de olika åldersgrupperna.  p<0,05 har tolkats som statistiskt  
signifikant. Fetstilta p-värden visar på statistisk signifikans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Klusiler     

Gruppjämförelse /b/ /d/ /g/ 

8 vs 9 p = 0,923 p = 0,515 p = 0,294 

8 vs 10 p = 0,053 p = 0,015 p = 0,263 

8 vs 11 p = 0,008 p = 0,000 p = 0,011 

8 vs vuxna p = 0,016 p = 0,027 p = 0,018 

9 vs 10 p = 0,052 p = 0,001 p = 0,021 

9 vs 11 p = 0,007 p = 0,000 p = 0,000 

9 vs vuxna p = 0,015 p = 0,003 p = 0,000 

10 vs 11 p = 0,380 p = 0,171 p = 0,109 

10 vs vuxna p = 0,545 p = 0,875 p = 0,160 

11 vs vuxna p = 0,792 p = 0,143 p = 0,847 



 

 

Appendix J 

Probabilitetsvärden för förekomst av förton 

P-värden för jämförelsen av förtonsförekomst hos de tonande  
klusilerna mellan de olika åldersgrupperna. Statistisk analys  
har genomförts med Bonferronikorrektion där p<0,01 har tolkats 
som statistiskt signifikant. Fetstilta p-värden visar på statistisk 
signifikans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Klusiler     

Gruppjämförelse /b/ /d/ /g/ 

8 vs 9 p = 0,233 p = 0,802 p = 0,446 

8 vs 10 p = 0,000 p = 0,002 p = 0,101 

8 vs 11 p = 0,000 p = 0,000 p = 0,003 

8 vs vuxna p = 0,003 p = 0,028 p = 0,028 

9 vs 10 p = 0,019 p = 0,000 p = 0,007 

9 vs 11 p = 0,001 p = 0,000 p = 0,000 

9 vs vuxna p = 0,091 p = 0,006 p = 0,000 

10 vs 11 p = 0,362 p = 0,092 p = 0,163 

10 vs vuxna p = 0,789 p = 0,474 p = 0,499 

11 vs vuxna p = 0,220 p = 0,025 p = 0,614 


