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Sammanfattning 

 

Voice onset time, VOT, är en akustisk tidsparameter som anses återspegla talmotorisk 

kontroll. VOT är den mest pålitliga akustiska parametern för att särskilja tonande och tonlösa 

klusiler. I tidigare studier har VOT-värden för svenska barn uppmätts. Det har visat sig att 

barn med fonologisk språkstörning har avvikande VOT jämfört med typiskt utvecklade barn. 

Dock saknas undersökningar av hur lyssnare tolkar klusilord med avvikande VOT. Syftet med 

föreliggande studie är att undersöka hur klusilproduktioner med avvikande VOT-värden 

uppfattas av vuxna personer utan särskilda kunskaper om barns tal och språk. 

 

34 personer (19 män och 15 kvinnor) i åldrarna 22-60 år bedömde 102 ordproduktioner med 

avvikande VOT-värden av barn i åldrarna 4:0 till 11:12 år. Deltagarna identifierade i 

genomsnitt 79 % av ordproduktionerna korrekt. Ord med avvikande kort VOT gav en något 

högre felsvarsfrekvens än ord med avvikande lång VOT. I regel uppfattades ord med 

avvikande lång VOT som tonlösa, medan ord med avvikande kort VOT uppfattades som 

tonande. Inga ålders- eller könsskillnader påträffades. Resultaten visar att VOT inte är den 

enda avgörande faktorn för huruvida en klusil uppfattas som tonande eller tonlös; andra 

faktorer spelar också in. 

 

Nyckelord: voice onset time, klusiler, perceptuell bedömning, fonologisk språkstörning, 

könsskillnader, åldersskillnader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Upphovsrätt 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en längre 

tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut 

enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för icke kommersiell forskning 

och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva 

detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. 

För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och 

administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 

omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt 

skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang 

som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets 

hemsida http://www.ep.liu.se/  

 

Copyright 

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible replacement - 

for a considerable time from the date of publication barring exceptional circumstances. 

The online availability of the document implies a permanent permission for anyone to 

read, to download, to print out single copies for your own use and to use it unchanged for any 

non-commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot 

revoke this permission. All other uses of the document are conditional on the consent of the 

copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure 

authenticity, security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when 

his/her work is accessed as described above and to be protected against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press and its 

procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its WWW 

home page: http://www.ep.liu.se/ 

 

 

© [Theodor Ricklefs & Lovisa Tunedal] 

http://www.ep.liu.se/


 

 

Förord 

 

Vi vill tacka alla våra tålmodiga deltagare som tagit sig tid att lyssna på inspelningarna! Tack 

också till våra vänner och släktingar som hjälpt oss samla ihop deltagare till studien. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Inger Lundeborg Hammarström som under hela 

arbetets gång lagt ned tid och engagemang och gett snabb och tydlig återkoppling. 

 

 

 

 

Linköping, mars 2013 

 

Theodor Ricklefs och Lovisa Tunedal 
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Bakgrund 

 

Inledning 

Att tala är en av människans mest komplexa förmågor och kräver större finmotorisk kontroll 

än någon annan mänsklig aktivitet. Talet involverar stora delar av hjärnan och nervsystemet 

(Webb & Adler, 2008) och mer än 70 muskler (Auzou, Ozsancak, Morris, Jan, Eustache & 

Hannequin, 2000). Trots det avancerade samspel som krävs producerar en person i snitt cirka 

14 talljud per sekund (Webb & Adler, 2008). 

 

Klusiler är ett av de språkljud som ställer störst krav på koordination (Auzou et al., 2000). En 

aspekt som är viktig för uppfattningen av skillnaden mellan tonande och tonlösa klusiler är 

voice onset time, VOT (Hewlett & Beck, 2006). 

 

Andersson och Nordin (2012) visade i ett magisterarbete att barn med fonologisk 

språkstörning har atypiska VOT-värden, men en fråga som inte besvarats är hur lyssnare 

uppfattar klusiler med avvikande VOT. 

 

Talfunktion 

Talfunktionen utgörs i huvudsak av tre komponenter: andning, röstbildning och artikulation. 

När vi talar krävs ett noggrant samspel mellan dessa komponenter (Lindblom, 2008). 

 

Talmuskulaturen aktiveras av nervfibrer från motorneuron i hjärnstammen (Norrsell, 2008). 

Ett fullt utvecklat tal ställer stora krav på talmotoriken vad gäller både snabbhet och precision 

(Sjögren & Lohmander, 2008). De muskler som används för artikulation är snabbare än både 

tuggmusklerna och fingermotoriken. En anledning till att talmuskulaturen kan arbeta så 

snabbt är att den får återkoppling via lokala reflexbågar och därför inte behöver invänta 

signaler från storhjärnan (Norrsell, 2008). 

 

Fonologisk utveckling 

Den fonologiska utvecklingen innefattar både talproduktion och talperception, det vill säga 

såväl barnets förmåga att producera eget tal som dess förmåga att uppfatta omgivningens tal. 

Barnet sorterar in sina ljudbilder i sitt fonologiska system och lär sig på så sätt att använda 

fonemen (språkljuden) i enlighet med det omgivande språkets regler, det vill säga använda 
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rätt ljud på rätt plats i ordet och att använda språkljuden på ett meningsskiljande sätt 

(Nettelbladt, 2007). 

 

Nettelbladt (2007) beskriver en teori av John Locke, som går ut på att talperception och 

talproduktion gynnar varandra i båda riktningarna. Genom att härma omvandlar barnet 

omgivningens tal till artikulatoriska mönster. På så sätt blir det lättare för barnet att analysera 

ljuden fonologiskt. Enligt denna teori kan alltså svårigheter med auditiv perception hos barn 

med språkstörning vara en följd av begränsningar avseende talproduktionen. För ett barn med 

otydlig artikulation är det svårare att lära sig segmentera ord och fraser i stavelser och fonem 

(Nettelbladt, 2007). 

 

Fonologisk språkstörning 

När barn har svårigheter med språkljud utöver det som hör till den typiska utvecklings-

processen i olika åldrar, säger man att de har en fonologisk språkstörning. Det är den 

vanligaste typen av språksvårigheter hos barn i förskoleåldern. Dessa barn gör fonologiska 

förenklingar, det vill säga byter ut vissa språkljud mot andra, varför talet kan bli svårt för 

omgivningen att förstå (Nettelbladt, 2007). 

 

Larsson och Lilja (2012) har i en studie visat att barn med språkstörning är svårare att förstå 

för jämnåriga än för vuxna. Barn med fonologisk språkstörning kan också ha perceptuella 

problem, det vill säga ha svårigheter att höra skillnad på olika fonem och att förstå 

omgivningens tal (Nettelbladt, 2007). 

 

Klusiler 

Klusiler är språkljud som bildas genom att luftströmmen ett kort ögonblick helt blockeras 

genom en total tillstängning av ansatsröret (Engstrand, 2004). I svenskan förekommer de tre 

tonlösa klusilerna /p/, /t/ och /k/ samt deras tre tonande motsvarigheter /b/, /d/ och /ɡ/. I de 

flesta svenska dialekter finns även de två retroflexa klusilerna /ɖ/ och /ʈ/. De sistnämnda 

förekommer dock inte ordinitialt (Nettelbladt, 2007). 

 

Tillstängningen av ansatsröret sker för /p/ och /b/ (de labiala klusilerna) genom läppslutning, 

för /t/ och /d/ (de dentala klusilerna) genom att tungan sätts mot framtänderna och för /k/ och 

/ɡ/ (de velara klusilerna) genom att tungan sätts mot den bakre delen av gommen. När 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonande_retroflex_klusil
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonl%C3%B6s_retroflex_klusil
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luftströmmen blockeras byggs ett tryck i munhålan upp till en nivå som är lika hög som 

trycket under stämbanden. Detta kallas klusilens ocklusionsfas. Därpå hävs den orala 

tillstängningen, luften flödar ut genom munnen och trycket i munhålan sänks snabbt 

(Engstrand, 2004). Detta kallas explosionsfasen (Lindblad, 1998). 

 

För att producera en klusil krävs ett noggrant samarbete mellan stämband, läppar, tunga och 

käkar (Auzou et al., 2000). Vid produktion av en tonande klusil vibrerar stämbanden och 

skapar en ton, medan de tonlösa klusilerna bildas utan stämbandston (Engstrand, 2004). 

Tonande klusiler är helt eller partiellt tonande. Helt tonande innebär att tonen startar före eller 

precis samtidigt som explosionsfasen, partiellt tonande innebär att tonen startar under eller 

precis efter explosionsfasen. (Nettelbladt, 2007) 

 

Klusiler har generellt sett det mest komplexa akustiska mönstret av alla språkljud (Lindblad, 

1998). Det finns flera studier som beskriver hur en klusil uppfattas och vilka akustiska 

ledtrådar som avgör hur klusilen processas auditivt. Voice onset time, VOT, är en viktig och 

väl undersökt parameter som ofta avgör om en klusil uppfattas som tonande eller tonlös 

(Hewlett & Beck, 2006). 

 

Voice onset time 

Voice onset time, VOT, är en akustisk tidsparameter som definieras som tiden som finns 

mellan det att den orala tillstängningen hävs och det att stämbandsvibrationen sätts igång 

(Auzou et al., 2000). 

 

VOT anses vara den mest pålitliga akustiska parametern för att skilja mellan tonande och 

tonlösa klusiler (Hewlett & Beck, 2006). Dock hänger distinktionen mellan tonande och 

tonlösa konsonanter i svenskan också ihop med distinktionen fortis-lenis, det vill säga tonlösa 

konsonanter uttalas med större artikulationsenergi än tonande. Därför kan man även höra 

skillnad på tonande och tonlös konsonant när talaren viskar (Nettelbladt, 2007). I betonad 

stavelse är tonlösa klusiler även tydligt aspirerade, det vill säga explosionen följs av en hörbar 

utandning (Lindblom, 2008). 

 

För tonlösa klusiler börjar tidsintervallet för VOT efter att den orala tillstängningen hävts och 

slutar när stämbandenstonen i den efterföljande vokalen startar. För tonande klusiler startar 
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VOT vid de första stämbandssvängningarna, som sker strax före, under eller strax efter 

explosionen och slutar vid första tecken på periodisk aktivitet (Whiteside & Marshall, 2001). I 

figur 1 syns explosionsfas, VOT och den efterföljande vokalens början i en ljudvåg för den 

tonlösa klusilen /k/ i ordet ”kul”. 

 

 

Figur 1 

VOT i en ljudvåg för den tonlösa klusilen /k/ vid produktion av ordet ”kul” 

 

Mätning av VOT. Vid mätning av VOT krävs att klusilen åtföljs av ett tonande 

språkljud, vilket vanligtvis är en vokal. VOT mäts i spektogram och i ljudvåg. I ljudvågen 

utförs mätningen från det första tecknet på energi (explosionsfasen) till det första tecknet på 

periodisk aktivitet (stämbandstonen). Om en periodisk aktivitet föreligger före 

explosionsfasen blir VOT-värdet negativt, vilket kallas för att talaren använder förton och 

innebär att klusilen uppfattas som tonande. Om stämbandsvibrationerna startar efter 

klusilpulsen blir värdet positivt. Ju längre VOT är desto mer sannolikt är det att klusilen 

uppfattas som tonlös (Raphael et al., 2007). Även i spektogram syns klusilpulsen och 

stämbandstonen (Lindblad, 1998). För att få säkra mätvärden bör man studera ljudvågen 

tillsammans med spektogrammet. 

 

VOT-värden för barn och vuxna. I en studie av Jiang, Chen och Alwan (2006) 

undersöktes vilka VOT-värden som var nödvändiga för att en klusil initialt i ett ord skulle 

uppfattas som tonande respektive tonlös bland engelsktalande. I tabell 1 presenteras dessa 

gränsvärden för de olika artikulationsställena. En labialt artikulerad klusil behövde ha VOT 

kortare än 15 ms för att uppfattas som tonande, /b/, och VOT längre än 30 ms för att uppfattas 

som tonlös, /p/. En dentalt artikulerad klusil behövde ha VOT kortare än 20 ms för att 

uppfattas som tonande, /d/, och VOT längre än 40 ms för att uppfattas som tonlös, /t/. För en 

velart artikulerade klusil gällde att VOT skulle vara kortare än 30 ms för att den skulle 

uppfattas som tonande, /ɡ/, och längre än 50 ms för att den skulle uppfattas som tonlös, /k/. 
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Tabell 1 

Gränsvärden för hur lång respektive kort VOT behöver vara för att en klusil ska uppfattas 

som tonande respektive tonlös för de olika artikulationsställena (Jiang, Chen och Alwan, 

2006) 

 Labialt artikulerad Dentalt artikulerad Velart artikulerad 

Tonande /b/ <15 ms /d/ <20 ms /ɡ/ <30 ms 

Tonlös /p/ >30 ms /t/ >40 ms /k/ >50 ms 

 

 

Larsson och Wiman (Lundeborg et al., 2012) har i två studier mätt VOT för svenska barn och 

vuxna. 36 vuxna deltog och 233 barn indelade i sju åldersgrupper. För de tonlösa klusilerna 

minskade VOT med ökad ålder. Kortast VOT-värden bland de tonlösa klusilerna hade /p/, 

följt av /t/, medan /k/ hade längst. Alla åldersgrupper hade positiva VOT-värden för de 

tonlösa klusilerna. För de tonande klusilerna ökade förekomsten av förton med ökad ålder. 10- 

och 11-åringarna hade förton i lika hög grad som de vuxna. Förton var vanligast vid 

artikulation långt fram i munnen, det vill säga vanligast för /b/ och minst vanligt för /ɡ/. Ju 

yngre barnen var desto mer varierade resultaten. Dessa resultat kan användas som 

referensvärden (Lundeborg, Larsson, Wiman & McAllister, 2012). 

 

Det är vanligt att barn med fonologisk språkstörning har avvikande VOT, enligt en 

magisteruppsats av Andersson och Nordin (2012). VOT-värdena för barnen med fonologisk 

språkstörning var både mer avvikande och mer varierande än de normvärden för jämnåriga 

typiskt utvecklade barn som presenterades av Lundeborg et al. (2012). Varje barn med 

fonologisk språkstörning hade minst en produktion som avvek mer än en standardavvikelse 

från normvärdet. Barnens ålder och fonologiska utvecklingsnivå hade ingen inverkan på hur 

avvikande VOT-värdena var. Resultaten tolkades som att barnens svårigheter i högre grad 

berodde på problem med det motoriska utförandet än bristande fonologisk förståelse 

(Andersson & Nordin, 2012). 

 

Längden för VOT varierar med talhastigheten. Lägre hastighet ger längre försening av ton för 

tonlösa klusiler och längre förton för tonande klusiler. (Beckman, Helgason, McMurray & 

Ringer, 2011). När taltempot höjs blir VOT kortare samtidigt som skillnaderna mellan  

tonande och tonlösa klusiler blir mindre (Auzou et al., 2000). Detta är viktigt att ta i 

beaktande vid jämförelser av VOT-värden. 
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Andersson och Nordin (2012) visade att barn med fonologisk språkstörning har avvikande 

VOT-värden, men de undersökte inte hur den avvikande klusilproduktionen uppfattades, 

vilket motiverar föreliggande studie. 

 

 

Syfte 

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur barn med avvikande VOT-värden 

uppfattas av vuxna naiva lyssnare, det vill säga personer utan särskilda kunskaper om barns 

tal och språk. De normvärden som avses är de som Larsson och Wiman tagit fram (Lundeborg 

et al., 2012). 

 

Frågeställningar 

* Hur mycket kan VOT avvika från normvärdet för att klusilen ska uppfattas rätt? 

* Hur uppfattas ord med avvikande lång respektive avvikande kort VOT? 

* Har lyssnarnas ålder någon betydelse för hur klusilen uppfattas? 

* Har lyssnarnas kön någon betydelse för hur klusilen uppfattas? 

 

 

Metod och material 

 

Material 

Ljudmaterialet samlades in inom ramen för ett magisterarbete vid Logopedutbildningen i 

Linköping vårterminen 2012 (Andersson & Nordin, 2012). Materialet bestod av inspelningar 

av 38 svenska barn som producerade orden pil, bil, tennis, Dennis, kula och gula. Barnen var 

4:0 till 11:12 år gamla och hade diagnosen fonologisk språkstörning, men kunde producera 

initiala klusiler. Samtliga barn hade svenska som första språk och fullgod hörsel. 

 

Ordparen är samma som de som Larsson och Wiman använde vid testning av barn med typisk 

utveckling i ett kandidatarbete och ett magisterarbete vårterminen 2010 och vårterminen 2011 

(Lundeborg et al., 2012). 
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Författarna klippte ut 102 ordproduktioner ur Andersson & Nordins (2012) ljudmaterial på 

grundval av att de avvek mer än en standardavvikelse (+/- 1 SD) från de medelvärden för 

åldersgruppen som Larsson och Wiman tagit fram (Lundeborg et al., 2012). Orden sattes in i 

en ny ljudfil i slumpmässig ordning med 5 sekunders paus mellan orden. För att kunna 

bedöma intrabedömarreliabiliteten slumpades 10 av orden in två gånger. Intrabedömar-

reliabiliteten var 89 %. Ingen av deltagarna hade mindre än 50 % intrabedömarreliabilitet. 

35 % av deltagarna hade fullständig överensstämmelse. 

 

Den färdiga ljudfilen blev 11 minuter och 27 sekunder lång. En svarsblankett (se Bilaga 1) 

utformades där varje ord fick en numrerad rad med två svarsalternativ: pil och bil, tennis och 

Dennis, kula och gula. Dessutom fanns vid varje ord en ruta för säker och en för osäker 

bedömning. 

 

I tabell 2 presenteras fördelningen av de olika orden i materialet samt fördelning av de olika 

ordparen och ord med tonlös respektive tonande klusil. 

 

Tabell 2 

Fördelning av de olika orden och ordparen samt ord med tonlös respektive tonande klusil 

utifrån typ av VOT-avvikelse och totalt 

 Ord med 

avvikande 

lång VOT 

Ord med 

avvikande 

kort VOT 

Summa per 

ord/ordgrupp 

Summa 

Pil 12 10 22 44 

Bil 8 14 22 

Tennis 11 8 19 38 

Dennis 12 7 19 

Kula 12 4 16 30 

Gula 8 6 14 

Summa ord med tonlös klusil 

(Pil, Tennis, Kula) 

35 22 57  

Summa ord med tonande klusil 

(Bil, Dennis, Gula) 

28 27 55  

Summa 63 49  112 
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Urval och deltagare 

Deltagarna i studien valdes utifrån ett bekvämlighetsurval och utgjordes av personer i två 

större städer i sydöstra Sverige. 

 

Inklusionskriterier. För att inkluderas i studien skulle deltagarna: 

 vara 20-60 år 

 tala flytande svenska 

 inte ha någon känd hörselnedsättning 

 inte ha särskilda kunskaper om barns tal och språk 

 

Att deltagarna inte skulle ha särskilda kunskaper om barns tal och språk innebar att de inte 

skulle vara lärarstudenter, ha utbildning inom logopedi eller arbetserfarenheter inom 

barnomsorg eller undervisning på lågstadienivå. Deltagarna skulle inte heller ha egna barn i 

förskoleåldern.  

 

Deltagarna informerades skriftligen om syftet med studien, vad deltagande i studien innebar 

och hur resultaten av studien skulle presenteras samt intygade att de uppfyllde 

inklusionskriterierna. 34 personer deltog i studien, 15 kvinnor och 19 män. Deltagarna delades 

in i två åldersgrupper; yngre och äldre vuxna.  I tabell 3 framgår könsfördelning, 

åldersfördelning och antal deltagare totalt och i de olika grupperna.  

 

Tabell 3 

Antal deltagare totalt och utifrån köns- och åldersindelning. 

Medianålder anges i år för de olika grupperna 

 Antal kvinnor 

Medianålder: 46 

Antal män 

Medianålder: 27 

Antal deltagare 

Medianålder: 31, 5 

22-34 år 6 13 19 

45-60 år 9 6 15 

Summa 15 19 34 
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Pilotstudie 

I pilotstudien ingick en 22-årig och en 23-årig kvinna som uppfyllde inklusionskriterierna för 

studien. Efter pilotstudien justerades ljudfilen med förlängning av de tysta pauserna mellan 

orden där det krävdes bläddring i svarsblanketten. Svarsblankettens utformning ändrades 

också genom att svarsalternativ lades till. 

 

Testförfarande 

Varje deltagare testades enskilt. I rummet närvarade en av uppsatsförfattarna. Ljudnivån i 

rummet mättes med en ljudnivåmätare av modellen ST-805 inställd på slow och high. 

Bullernivån översteg enligt mätningarna aldrig 55 dB(SPL). Deltagaren fick sitta vid ett bord 

med ett par hörlurar av modellen Sennheiser HD200 kopplade till en ljuduppspelningsapparat 

av modellen M-Audio Micro Track II inställd på medelvolym. Ljudfilen spelades upp en gång 

utan avbrott. Deltagarna fick under lyssnandet kryssa i vilket av två målord de uppfattade att 

barnet sa samt om de var säkra eller osäkra på det angivna svaret. 

 

Statistisk analys 

Demografiska data och erhållna felsvar bearbetades med deskriptiv statistik. Skillnader 

mellan grupper analyserades med analytisk statistik. Analyser har utförts på gruppen som 

helhet samt mellan de båda åldersgrupperna och könsgrupperna. För gruppjämförelser 

användes Mann Whitney U-test. Signifikansnivån sattes till p<0,05. 

 

Etiska överväganden 

I informationsbrevet framgick syftet med studien, vad deltagande i studien innebar och hur 

resultaten av studien avsågs att presenteras. Det tydliggjordes att resultaten endast skulle 

presenteras på gruppnivå och att inga deltagares svar således skulle kunna identifieras. 

Information om att resultatet kan komma att utgöra del i vetenskapliga artiklar gavs också 

samt att deltagarna är anonyma eftersom endast ålder och kön noteras. Det informerades 

också om att deltagaren kunde avbryta sitt deltagande i studien utan att ange orsak. 
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Resultat 

 

Totalt antal felsvar  

Medelantalet felsvar för samtliga deltagare var 24,8 av 112 möjliga (22,1 %). Inga 

signifikanta köns- eller åldersskillnader framkom vad gäller totalt antal fel. I tabell 4 

redovisas medelantalet fel för samtliga deltagare samt för de båda åldersgrupperna och könen. 

 

Tabell 4 

Medelantalet fel och standardavvikelse för samtliga deltagare samt åldersgrupper och kön 

Grupp Antal fel Standardavvikelse 

Samtliga deltagare (n=34) 24,8 2,2 

22-34 år (n=19) 24,6 2,5 

45-60 år (n=15) 26,9 1,8 

Män (n=19) 24,3 2,2 

Kvinnor (n=15) 25,5 2 

 

 

Felsvar per ordkategori 

Ord med avvikande kort VOT orsakade genomgående fler fel än ord med avvikande lång 

VOT (p<,001). Bland de tre klusilparen som testades genererade /t/-/d/ högst felsvarsfrekvens 

(28,6 %). Klusilparet /k/-/ɡ/ hade genomgående lägre felsvarsfrekvens (13,0 %) än klusilparet 

/p/-/b/ (22,7 %). Män hade en mindre andel fel på klusilparet /t/-/d/ än vad kvinnor hade 

(p=,017). I övrigt fanns inga signifikanta skillnader mellan de olika grupperna. 

 

 I Tabell 5 redovisas andelen felsvar inom de olika kategorierna för samtliga deltagare samt de 

olika åldersgrupperna och könen. Samtliga data redovisas genom ett medelvärde för gruppen. 

I tabellen presenteras även data över medelandelen osäker-markeringar. Medelandelen 

osäker-markeringar för samtliga deltagare var 26,7 %. Den äldre åldersgruppen hade en 

mindre andel osäker-markeringar än den yngre åldersgruppen (p=,050). 
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Tabell 5 

Andel fel inom varje ordkategori för samtliga deltagare samt för åldersgrupper och kön.  

Andel osäker-markeringar är inom de olika grupperna beräknat för samtliga ordproduktioner 

Grupp Ord med 

avvikande 

lång VOT 

(n=63) 

Ord med 

avvikande 

kort VOT 

(n=49) 

Klusilpar: 

/t/-/d/ 

(n=38) 

Klusilpar: 

/k/-/ɡ/ 

(n=30) 

Klusilpar: 

/b/-/p/ 

(n=44) 

Osäkra  

 

(n=112) 

Samtliga deltagare 

(n=34) 

17,9 % 27,6 % 28,6 % 13,0 % 22,7 % 26,7 % 

22-34 år (n=19) 17,5 % 

 

27,9 %  27,5 % 12,9 % 

 

23,3 % 32,0 % 

 

45-60 år (n=15) 18,5 % 27,3 % 30,0 % 13,1 % 21,9 % 21,6 % 

 

Män (n=19) 16,2 % 26,2 % 27,2 % 12,8 % 22,8 % 28,8 % 

Kvinnor (n=15) 19,0 % 27,6 % 30,6 % 13,3 % 21,0 % 26,5 % 

 

 

Felsvar i relation till VOT-värden 

Bland ord med avvikande kort VOT var andelen fel större för de tonlösa klusilerna än för de 

tonande (p<,046). För /t/ var andelen fel större än för /d/ (p<,001) och för /p/ var andelen fel 

större än för /b/ (p<,017) vad gäller ord med avvikande kort VOT. För /k/ och /ɡ/ fanns inte 

denna skillnad. 

 

Bland ord med avvikande lång VOT var andelen fel större för de tonande klusilerna än för de 

tonlösa (p<,001). För /d/ var andelen fel större än för /t/ (p<,001) och för /b/ var andelen fel 

större än för /p/ (p<,001) vad gäller ord med avvikande lång VOT. För klusilparet /k/-/ɡ/ 

fanns dock inte denna skillnad. 

 

I tabell 6 presenteras andelen fel för varje klusil i kategorierna ord med avvikande lång VOT 

och ord med avvikande kort VOT. 
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Tabell 6 

Andel fel per klusil utifrån typ av VOT-avvikelse 

 /p/ /b/ /t/ /d/ /k/ /g/ Samtliga 

tonlösa 

klusiler 

Samtliga 

tonande 

klusiler 

Avvikande 

lång VOT 

4,7 % 25,7 % 5,1 % 41,4 % 17, 6 % 17,3 % 9,5 % 30,8% 

Avvikande 

kort VOT 

24,4 % 13,4 % 53,7 % 16,8 % 9,6 % 1,0 % 33,7 % 12,1 % 

 

 

Produktioner med hög felsvarsfrekvens 

Ordproduktioner som fler än hälften av testdeltagarna hade fel på anses ha en hög 

felsvarsfrekvens, ordproduktioner som färre än hälften hade fel på anses ha en låg 

felsvarsfrekvens. 

 

Inom båda kategorierna avviker majoriteten av produktionerna 1-3 standardavvikelser från 

normvärdet. Gruppen av ordproduktioner med hög felsvarsfrekvens har en något större andel 

produktioner som avviker mer än 3 standardavvikelser från normdata (50 %) jämfört med 

orden med låg felsvarsfrekvens (37 %). Medelavvikelsen i millisekunder är även större bland 

produktionerna med hög felsvarsfrekvens (57 ms) än bland de med låg felsvarsfrekvens 

(48 ms). 

 

Produktioner som uppfattades som tonande respektive tonlösa 

De klusilproduktioner som mer än hälften av lyssnarna uppfattade som tonlösa hade 

genomgående längre VOT än de som uppfattades som tonande. Bland de tonande klusilerna 

hade /b/ kortast median-VOT och /ɡ/ längst. Bland de tonlösa klusilerna hade /p/ kortast 

median- VOT och /k/ längst. I tabell 7 redovisas kortaste uppmätta VOT-värde, längsta 

uppmätta VOT-värde och median-VOT för de produktioner som majoriteten av lyssnarna 

uppfattade som tonande respektive tonlösa för varje artikulationsställe. 
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Tabell 7 

Kortaste och längsta VOT samt median-VOT för de produktioner som mer än hälften av 

lyssnarna uppfattade som tonande respektive tonlösa för varje artikulationsställe, angett i ms 

 Labialt 

artikulerad 

Dentalt 

artikulerad 

Velart 

artikulerad 

Tonande 

                Kortaste uppmätta VOT 

                Längsta uppmätta VOT 

                Median-VOT 

/b/ 

-114 

73 

6 

/d/ 

-150 

82 

10 

/ɡ/ 

-190 

237 

45 

Tonlös 

                Kortaste uppmätta VOT 

                Längsta uppmätta VOT 

                Median-VOT 

/p/ 

-82 

178 

81 

/t/ 

-102 

210 

88 

/k/ 

41 

172 

105 

 

 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Deltagarna identifierade i genomsnitt 79 % av orden korrekt. Generellt hade deltagarna störst 

andel osäker-markeringar för ord med avvikande lång VOT, men hade störst andel fel på ord 

med avvikande kort VOT. Kvinnor hade något högre felsvarsfrekvens än män för ordparet 

tennis-Dennis. I övrigt framkom inga köns- eller åldersskillnader vad gäller felsvarsfrekvens. 

Vad gäller osäker-markeringar hade den yngre åldersgruppen något fler. 

 

Att deltagarna klarade av att identifiera de flesta orden korrekt tyder på att enbart VOT inte är 

avgörande för huruvida en klusil uppfattas som tonande eller tonlös. Antagligen har lyssnarna 

tagit hjälp av andra ledtrådar för att diskriminera mellan tonande och tonlös. Förutom VOT är 

skillnaden fortis-lenis en viktig faktor, det vill säga att de tonlösa klusilerna uttalas med större 

explosionskraft än de tonande (Nettelbladt, 2007). En annan viktig faktor är att de tonlösa 

klusilerna i betonad ställning följs av en tydlig aspiration (Lindblom, 2008). VOT tillsammans 

med bland annat dessa faktorer har sannolikt avgjort hur deltagarna bedömt klusilerna.  
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Eftersom det på svarsblanketten fanns två svarsalternativ för varje ordproduktion hade 

bedömarna 50 % chans att gissa rätt. Men eftersom intrabedömarreliabiliteten uppmättes till 

en acceptabel nivå (89,3 %) kan det konstateras att den stora andelen korrekta svar i låg grad 

beror på slumpen. Varför deltagarna uppfattade ord med avvikande lång VOT som svåra att 

bedöma är okänt för författarna. 

 

Viktigt att ha i åtanke är att VOT följer talhastigheten (Beckman et al., 2011). Det betyder att 

en klusilproduktion som har avvikande VOT-värde i förhållande till normvärdet inte behöver 

vara avvikande om man väger in att barnet talar ovanligt snabbt eller långsamt. Talhastigheten 

i ljudmaterialet är varierande, vilket gör att några av de klusiler som har uppmätta avvikande 

VOT-värden inte låter avvikande i sitt sammanhang, utan i själva verket är förhållandevis 

lätta att tolka rätt. Det kan vara en av förklaringarna till att deltagarna har identifierat så pass 

stor del av klusilerna rätt. Samtidigt kan talhastigheten ha motsatt effekt och istället ge ökat 

antal felsvar. När taltempot höjs blir VOT kortare samtidigt som skillnaderna mellan tonande 

och tonlösa klusiler blir mindre (Auzou et al., 2000). Det gör att de barn som pratade väldigt 

snabbt inte har så stor VOT-avvikelse samtidigt som produktionerna perceptuellt uppfattas 

väldigt avvikande. Sannolikt har talhastigheten inte påverkat antalet felsvar nämnvärt, 

eftersom den som nämnts både kan öka och minska felsvarsfrekvensen. Det är dock en viktig 

faktor att ha i åtanke, eftersom den kan göra att avvikande VOT-värden inte uppfattas 

avvikande perceptuellt samtidigt som VOT-värden som ligger inom normgränsen kan 

uppfattas som avvikande perceptuellt. 

 

Att ord med avvikande kort VOT gav större andel felsvar än ord med avvikande lång VOT 

kan bero på att det är svårare att perceptuellt hinna uppfatta klusilen vid kort VOT. Eftersom 

VOT som nämnts följer talhastigheten kan det i många fall vara så att hela ordet uttalas snabbt 

när VOT är kort, vilket gör att det kan vara svårt att hinna höra och tolka ordet. 

 

Vad gäller hur deltagarna uppfattade de olika klusilerna, är resultatet i överensstämmelse med  

de resultat Jiang et al (2006) presenterat. Median-VOT för de klusiler som majoriteten av  

lyssnarna uppfattade som tonande var kortare än median-VOT för de som uppfattades som  

tonlösa. Längden på VOT ökade också ju längre bak i munnen klusilen artikulerades. De 

klusiler som majoriteten av lyssnarna uppfattade som /b/ var de som hade kortast median-

VOT, 6 ms, därefter kom de som uppfattades som /d/, 10 ms, följt av /ɡ/, 44 ms. De klusiler 

som majoriteten av lyssnarna uppfattade som /p/ hade median-VOT 81 ms, därefter följde /t/ 
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med 88 ms, och längst median-VOT hade /k/ med 105 ms. Enligt studien av Jiang et al. skulle 

/b/, /d/ och /ɡ/ ha VOT kortare än 15, 20 och 30 ms för att uppfattas som tonande. VOT-

värdena för /p/, /t/ och /k/ skulle vara längre än 30, 40 och 50 ms för att de skulle uppfattas 

som tonlösa. Dock ska hänsyn tas till att studien utfördes bland engelsktalande personer. 

 

Bland de produktioner som hade hög felsvarsfrekvens var VOT-medelavvikelsen i ms större 

än bland de ord som hade låg felsvarsfrekvens. Ordproduktionerna med hög felsvarsfrekvens 

hade även en större andel produktioner som avvek mer än 3 standardavvikelser från normdata. 

Även bland produktionerna med låg felsvarsfrekvens fanns dock en betydande del 

produktioner med VOT-avvikelser större än 3 standardavvikelser (38 %). Att dessa ändå har 

uppfattats korrekt av testdeltagarna kan bero på ett flertal ytterligare faktorer som spelar in när 

det gäller hur en klusil uppfattas, exempelvis de som nämnts tidigare (Auzou et al., 2000, 

Nettelbladt, 2007, Lindblom, 2008). 

 

Vid jämförelse mellan orden med hög respektive låg felsvarsfrekvens framkom också att ord 

med tonande klusil som hade avvikande lång VOT identifierades fel, det vill säga klusilen 

uppfattades som tonlös. Ord med tonlös klusil som hade avvikande kort VOT gav en hög 

felsvarsfrekvens eftersom klusilen uppfattades som tonande. Även detta stämmer överens med 

studien av Jiang et al. (2006), att klusilproduktioner med lång VOT uppfattas som tonlösa och 

klusilproduktioner med kort VOT uppfattas som tonande. För de velara klusilerna /ɡ/ och /k/ 

fanns dock inte denna skillnad. Det kan tyda på att VOT är en mindre avgörande faktor för 

diskriminering mellan /ɡ/ och /k/ än för övriga klusiler. Det ordpar som gav högst 

felsvarsfrekvens var tennis-dennis, detta kan tyda på att VOT spelar en stor roll vid 

diskriminering mellan /t/ och /d/. 

 

Den enda könsskillnaden som var statistiskt signifikant var att kvinnor hade en högre 

felsvarsfrekvens än män för ordparet tennis-Dennis. Eftersom antalet deltagare i grupperna 

män och kvinnor var litet och snedfördelat (15 respektive 19), går det dock inte att dra 

generella slutsatser utifrån könsgruppsjämförelserna. Att skillnaden blev signifikant kan bero 

på så kallad massignifikans, det vill säga att sannolikheten att få en signifikans ökar ju fler 

jämförelser som görs. Dessutom var tennis-Dennis det ordpar som i alla grupper hade högst 

felsvarsfrekvens. Om samma studie genomförs igen är det rimligt att gruppjämförelserna ger 

ett annat resultat. Det kan på grund av gruppernas storlek och fördelning inte heller uteslutas 

att det finns könsskillnader. 
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Vad gäller åldersskillnader upptäcktes inga signifikanta sådana för felsvarsfrekvens. Däremot 

återfanns en signifikant skillnad för antalet osäker-markeringar. Den yngre åldersgruppen 

hade fler osäker-markeringar än den äldre. Även för åldersgrupperna gäller dock att grupperna 

var små och ojämna, varför det varken går att fastslå eller utesluta att det finns könsskillnader. 

 

De ord som majoriteten av deltagarna markerat som osäkra var inte samma ord som de flesta 

svarat fel på. Detta kan förklaras av att de klusilproduktioner som gav flest felsvar i regel var 

mycket avvikande och därför uppfattades som tydligt tonlösa när målklusilen var tonlös och 

tvärtom. Eftersom dessa produktioner upplevdes som tydliga markerades de i mycket låg 

utstreckning som osäkra. De produktioner som i hög utstreckning markerades som osäkra var 

sådana som inte var lika avvikande och antagligen lät som ett mellanting mellan tonlösa och 

tonande, varför de upplevdes som mer svårbedömda. 

 

Metoddiskussion 

De ord som fanns med i materialet var de ord som avvek mer än 1SD från aktuell 

åldersgrupps medelvärde för typiskt utvecklade barn som Larsson och Wiman tagit fram 

(Lundeborg et al., 2012). Standardavvikelse är ett spridningsmått som anger den 

genomsnittliga variationen kring medelvärdet. I detta fall talar den om hur mycket de typiskt 

utvecklade barnens VOT-värden i genomsnitt avviker från medelvärdet för åldersgruppen 

(Lundeborg et al., 2012). Eftersom standardavvikelsen är ett medelvärde av gruppens 

avvikelser finns det alltid värden som ligger utanför, så även hos de typiskt utvecklade 

barnen. För normalfördelad data avviker 32 % mer än 1SD från medelvärdet (Borg & 

Westerlund, 2006). Därför är det brukligt att räkna de värden som avviker minst 2SD som 

avvikande. Föreliggande studie bygger på material från Andersson och Nordin (2012). I 

nämnda studie visade det sig att VOT-värdena hos barnen med fonologisk språkstörning 

skilde sig tydligt från de typiskt utvecklade barnens värden (Andersson & Nordin, 2012). 

Andersson och Nordin drog slutsatsen att barn med fonologisk språkstörning har avvikande 

VOT. Definitionen de använde för avvikelse var att värdet avvek mer än 1SD från 

åldersgruppens medelvärde för typiskt utvecklade barn. Därför ansåg författarna det rimligt 

att använda 1SD som gräns för avvikelse.  

 

Ett bekvämlighetsurval kunde genomföras, eftersom författarna bedömde att 

inklusionskriterierna tillät det. Den information om deltagarna som registrerades var kön och 
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ålder. Det hade också kunnat vara intressant att undersöka hur till exempel yrke och 

utbildningsnivå påverkar deltagarnas bedömningar. 

 

Antalet deltagare i åldersgruppen 22-34 år är 19, i åldersgruppen 45-60 år är antalet deltagare 

15. I gruppen män är antalet deltagare 19, medan kvinnorna är 15. Det hade varit önskvärt att 

ha jämnare könsfördelning inom åldersgrupperna för att kunna dra slutsatser utifrån 

gruppjämförelserna.  

 

Eftersom författarna inför testningen enats om en testprocedur, kunde testtillfällena delas upp 

mellan författarna. Det kan dock inte helt uteslutas att det faktum att testningen utfördes av 

två olika personer har påverkat resultatet. 

 

Det kan inte heller uteslutas att eventuella hörselnedsättningar hos deltagarna har påverkat 

resultatet. Författarna bedömer den risken som liten, eftersom ingen av deltagarna uppgav sig 

ha hörselnedsättning. För att med säkerhet utesluta att hörseln påverkar resultatet hade det 

dock varit bra att genomföra en hörselscreening på deltagarna. 

 

Framtida studier 

Det behövs mer forskning inom området för att kartlägga vilka faktorer som har betydelse för 

hur klusiler uppfattas och på vilket sätt de påverkar. Intressant vore att undersöka flera  

akustiska parametrar närmare och deras inverkan samt huruvida det finns några egentliga 

köns- och åldersskillnader. Det vore också intressant att gå vidare och undersöka hur ord med 

avvikande klusiler uppfattas i en kontext. 

 

Slutsatser 

I regel uppfattades ord med avvikande lång VOT som tonlösa, medan ord med avvikande kort  

VOT uppfattades som tonande. 

 

Resultatet visar att VOT-avvikelser har stor betydelse för hur klusilord uppfattas, men tycks 

inte vara den enda avgörande faktorn. Andra viktiga faktorer kan vara till exempel 

artikulationsenergi och talhastighet. Klusilord med avvikande VOT uppfattas inte i alla fall 

avvikande vid perceptuell bedömning. 
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Bilaga 1 
Svarsblankett 

 
NAMN:_____________________________________________________ 

Du får lyssna på ljudfilen en gång. 
Kryssa i vilket ord du hör, endast ett svar per ord. Gissa om du är osäker! 
Kryssa för varje ord i om din bedömning är osäker eller säker. 
 

Ord Vad säger barnet? Osäker Säker 

1  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

2  
___ pil                           ___ bil 

  

3  
___ kula                       ___ gula 

  

4  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

5  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

6   
___ pil                           ___ bil 

  

7  
___ kula                       ___ gula 

  

8  
___ kula                       ___ gula 

  

9   
___ pil                           ___ bil 

  

10  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

11   
___ pil                           ___ bil 

  

12   
___ pil                           ___ bil 

  

13   
___ pil                           ___ bil 

  



 

 

Ord Vad säger barnet? Osäker Säker 

14   
___ pil                           ___ bil 

  

15  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

16  
___ kula                       ___ gula 

  

17   
___ pil                           ___ bil 

  

18  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

19  
___ kula                       ___ gula 

  

20   
___ pil                           ___ bil 

  

21  
___ kula                       ___ gula 

  

22  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

23   
___ pil                           ___ bil 

  

24  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

25   
___ pil                           ___ bil 

  

26  
___ kula                       ___ gula 

  

27  
___ kula                       ___ gula 

  

28  
___ kula                       ___ gula 

  

29  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

30  
___ tennis                    ___ Dennis 

  



 

 

Ord Vad säger barnet? Osäker Säker 

31  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

32  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

33  
___ kula                       ___ gula 

  

34  
___ kula                       ___ gula 

  

35  
___ kula                       ___ gula 

  

36  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

37  
___ pil                           ___ bil 

  

38  
___ pil                           ___ bil 

  

39  
___ pil                           ___ bil 

  

40  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

41  
___ kula                       ___ gula 

  

42  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

43  
___ pil                           ___ bil 

  

44  
___ kula                       ___ gula 

  

45  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

46  
___ pil                           ___ bil 

  

47  
___ pil                           ___ bil 

  



 

 

Ord Vad säger barnet? Osäker Säker 

48  
___ pil                           ___ bil 

  

49  
___ pil                           ___ bil 

  

50  
___ pil                           ___ bil 

  

51  
___ kula                       ___ gula 

  

52  
___ pil                           ___ bil 

  

53  
___ pil                           ___ bil 

  

54  
___ pil                           ___ bil 

  

55  
___ kula                       ___ gula 

  

56  
___ pil                           ___ bil 

  

57  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

58  
___ kula                       ___ gula 

  

59  
___ kula                       ___ gula 

  

60  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

61   
___ tennis                    ___ Dennis 

  

62  
___ pil                           ___ bil 

  

63  
___ kula                       ___ gula 

  

64  
___ tennis                    ___ Dennis 

  



 

 

Ord Vad säger barnet? Osäker Säker 

65  
___ kula                       ___ gula 

  

66  
___ kula                       ___ gula 

  

67  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

68  
___ pil                           ___ bil 

  

69  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

70  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

71  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

72  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

73  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

74  
___ kula                       ___ gula 

  

75  
___ pil                           ___ bil 

  

76  
___ pil                           ___ bil 

  

77  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

78  
___ pil                           ___ bil 

  

79  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

80  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

81  
___ pil                           ___ bil 

  



 

 

Ord Vad säger barnet? Osäker Säker 

82  
___ pil                           ___ bil 

  

83  
___ kula                       ___ gula 

  

84  
___ kula                       ___ gula 

  

85  
___ pil                           ___ bil 

  

86  
___ pil                           ___ bil 

  

87  
___ pil                           ___ bil 

  

88  
___ pil                           ___ bil 

  

89  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

90  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

91  
___ kula                       ___ gula 

  

92  
___ kula                       ___ gula 

  

93  
___ pil                           ___ bil 

  

94  
___ kula                       ___ gula 

  

95  
___ kula                       ___ gula 

  

96  
___ pil                           ___ bil 

  

97  
___ kula                       ___ gula 

  

98  
___ tennis                    ___ Dennis 

  



 

 

 

 

Ord Vad säger barnet? Osäker Säker 

99  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

100  
___ kula                       ___ gula 

  

101  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

102  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

103  
___ pil                           ___ bil 

  

104  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

105  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

106  
___ tennis                    ___ Dennis 

  

107  
___ pil                           ___ bil 

  

108  
___ pil                           ___ bil 

  

109  
___ pil                           ___ bil 

  

110  
___ pil                           ___ bil 

  

111  
___ pil                           ___ bil 

  

112  
___ pil                           ___ bil 

  


