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Sammanfattning 

SVenskt Artikulations- och NasalitetsTEst, SVANTE, är ett perceptuellt test avsett för 

bedömning av artikulation och nasalitet hos individer med talavvikelser relaterade till 

strukturella och/eller funktionella avvikelser i munhåla och svalg. 

 

Syftet med föreliggande studie var att göra en normering av SVANTE i åldersgruppen 10 år. 

Syftet var även att undersöka hur typiskt utvecklade 10-åriga barn, utan några strukturella 

eller funktionella avvikelser i munhåla och svalg, presterar avseende artikulation och nasalitet. 

I normeringsgruppen ingick 30 barn: 16 flickor och 14 pojkar. Medelåldern var 9:6 år. En 

bedömning av barnens förståelighet, velofarynxfunktion, artikulation, klang samt förekomst 

av nasalitet gjordes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Normeringen visar att barn i 10-årsåldern har god förståelighet och velofarynxfunktion. 

Resultatet tyder även på att barn i 10-årsåldern har få artikulations-, nasalitets- och 

klangavvikelser. 

 

 

Nyckelord: SVANTE, artikulation, nasalitet, artikulationsavvikelse, klangavvikelse, 

talbedömning, normering.   
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1. Inledning 

 

SVenskt Artikulations- och NasalitetsTEst, SVANTE, är ett perceptuellt test utformat av 

logopeder avsett för bedömning av artikulation och nasalitet hos individer med talavvikelser 

relaterade till strukturella och/eller funktionella avvikelser i munhåla och svalg. 

 

SVANTE normerades i åldersgrupperna 3, 5, 7 och 10 år inför första utgåvan 2005. Inför en 

revision och nyutgivning av testet föreligger behov av utökad normering i varje åldersgrus. I 

föreliggande studie bedöms talet hos 30 stycken 10-åriga barn med SVANTE. Detta ligger till 

grund för utökad normering av SVANTE för åldersgruppen 10 år.  

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Produktion och utveckling av tal 

Tal är en av människans mest komplexa färdigheter, en färdighet unik för vår art (Levelt, 

1989). Det är en komplicerad motorisk akt, med många involverade muskler och strukturer, 

där kravet på precision är stort beträffande såväl tidsmässig som muskulär samordning 

(Lindblad, 1997). Den talmotoriska utvecklingen pågår ända upp i vuxen ålder (Walsh & 

Smith, 2002; Murdoch, Cheng & Goozée, 2012).  

 

2.1.1 Talproduktion. 

Talproduktionen kan delas in i fyra processer; luftströmsprocessen, fonationen, den oro-nasala 

processen samt artikulationsprocessen. Luftströmsprocessen ansvarar för att förse talapparaten 

med dess råmaterial, en luftström. Genom muskelarbete i buk och bröstkorg skickas luft upp 

genom struphuvud och vidare ut genom mun- och/eller näshåla. Processen möjliggör även 

funktionen att kunna variera röststyrka och betoning. Vid fonationen produceras en ton i 

struphuvudet genom att stämbanden i samspel med muskler i och kring struphuvudet sätts i 

svängning av den passerande luftströmmen. Genom att variera graden av spänning i 

musklerna i struphuvudet kan en variation av intonation och röstläge göras. Via den oro-
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nasala processen görs skillnad på orala och nasala ljud (Lundström-Holmberg & Trampe, 

1979). Detta sker i velofarynx, en komplex muskelmekanism i området baktill i svalget upp 

mot näsan. Genom höjning och sänkning av mjuka gommen, samt rörelser i svalgets bak- och 

sidoväggar regleras luftströmmen mellan mun- och näshåla (Perry, 2011). Normal 

talproduktion är beroende av förmågan att snabbt växla mellan öppen och stängd passage mot 

näsan. Vid nasala ljud krävs en öppen passage och vid orala ljud krävs en stängd passage 

(Peterson-Falzone, Hardin-Jones & Karnell, 2010). Artikulationsprocessen formar olika ljud, 

framför allt genom konfiguration av läppar och tunga, och kan tillsammans med den oro-

nasala processen förändra ansatsrörets form och därmed dess resonansegenskaper 

(Lundström-Holmberg & Trampe, 1979). Det finns aktiva och passiva artikulatorer som är 

mer eller mindre rörliga, där överkäken är en passiv artikulator fixerad till skallen och 

läpparna är aktiva artikulatorer som kan röra sig oberoende av andra strukturer (Engstrand, 

2004). De viktigaste aktiva artikulatorerna är tungan, läpparna, mjuka gommen, underkäken, 

svalgväggarna och struphuvudet. Artikulatorernas rörlighet gör att talsignalen kan varieras 

och därmed åstadkomma kontrasterna mellan språkets alla fonem (Lindblad, 1997). 

 

Konsonanter bildas när utandningsluften stöter på ett artikulatoriskt hinder mellan glottis och 

läpparna. Sättet dessa hinder bildas på kallas för artikulationssätt medan dess placering kallas 

för artikulationsställe (Engstrand, 2004). Vid produktion av vokaler får luften fri passage i 

ansatsröret. Vilken vokal som ska produceras formas genom den oro-nasala processen samt 

genom artikulationsprocessen (Lundström-Holmberg & Trampe, 1979). 

 

2.1.2 Uttalsutveckling 

Uttalsutveckling uttrycks inom logopedin och lingvistiken som fonologisk utveckling. Uttal 

avser endast själva talproduktionen, medan studier av fonologisk utveckling även inkluderar 

hur barn organiserar sina ljudbilder i sitt fonologiska system, samt barns språkliga perception. 

I den fonologiska utvecklingen lär sig barnet att använda språkljuden på rätt sätt utifrån det 

givna språkets regler. Den fonetiska utvecklingen innebär att barnet lär sig att utföra de 

artikulatoriska gester som ingår i barnets språk (Nettelbladt & Salameh, 2007). Det är inte 

fastställt hur det exakta samspelet mellan artikulatoriska och perceptuella strategier äger rum 

under den fonologiska utvecklingen (Linell & Jennische, 1980). Nettelbladt (2007) refererar 

till Locke (1993) som menar att primära motoriska svårigheter kan påverka barnets sätt att 

organisera sitt fonologiska system. Om barnet har primära svårigheter att uppfatta och 
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bearbeta auditiv information får detta troligtvis effekt på barnets fonologiska system samt på 

barnets talproduktion. Därför kan primära begränsningar i den auditiva perceptionen ge en 

negativ påverkan av utvecklingen av barnets tal, samtidigt som begränsningar i 

talproduktionen omvänt kan påverka barnets auditiva perception (Nettelbladt, 2007). Det går 

att se vissa mönster i uttalsutvecklingen, trots individuella variationer (Svensson, 1998). En 

grundregel är att barnet lär sig fonem, språkets minsta betydelsebärande ljudenhet, utifrån 

maximal artikulatorisk kontrast i jollret och det tidiga uttalet, samt att barnets anatomiska och 

motoriska begränsningar spelar roll. Barnet lär sig tidigt urskilja de fonem som finns i många 

av världens språk och lär sig de språkspecifika fonemen senare (Bjar, 2010). Enligt den 

indelning Nettelbladt och Salameh (2007) använder sig av består svenskans fonemsystem av 

18 konsonantfonem och 18 vokalfonem. Översikt över fonemens etablering kan ses i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Etablering av fonem hos svenska barn med typisk språkutveckling (Nettelbladt & Salameh, 2007) 

Etablering före 4 års ålder p, t, k, m, n, v, j, h   

 

a, ɑː, ɛː, uː, oː 

 

   Etablering mellan 4 och 6 års ålder b, d, ɡ, ŋ, f, l, s (ofta realiserat som [θ]) 

 

 

betonings- och accentkontraster, konsonantförbindelser 

 

/iː, ɪ, eː, e, ɛ, øː, ø, yː, ʏ, ʉː, ɵ, ʊ, ɔ/ 

 

 

vokalkvantitet 

 

   Etablering efter 6 års ålder ɧ, ɕ, r, supradentaler   

 

 

När barnet är 4–7 år tillägnar det sig vuxenlikt uttal och blir även förståeligt för utomstående 

personer. Samtliga fonemkontraster i målspråket förvärvas, dock med stor individuell 

variation (Arnqvist, 1993). Den fonologiska utvecklingen anses i stora drag vara 

färdigutvecklad när barnet är 6–7 år. Barnet behärskar då samtliga språkljud, men uttalet kan 

upplevas som omoget då det kan realiseras på ett icke-vuxenlikt sätt, exempelvis genom 

interdentalisering eller palatalisering (Nettelbladt & Salameh, 2007).   

 

Ett allmänt antagande är att den kognitiva och den perceptuella förmågan att avkoda de 

fonetiska kontrasterna uppnås signifikant tidigare än den motoriska förmågan att producera 

dessa kontraster (Moore, 2004). Tidigare forskning har visat att barns tal är färdigutvecklat 

vid 11–13 års ålder, då deras talrörelser uppnått vuxenlik stabilitet (Tingley & Allen, 1975; 

Kent & Forner, 1980; Smith, 1982; Chermak & Schneiderman, 1986). Senare forskning visar 

dock att den talmotoriska utvecklingen pågår ända upp i vuxen ålder (Walsh & Smith, 2002; 



4  

 

Murdoch, Cheng & Goozée, 2012). En gradvis minskning av artikulationens variation vad 

gäller placering, duration, hastighet och artikulationsmönster sker i läppar, tunga (Murdoch 

et al., 2012) och käke (Walsh & Smith, 2002). Walsh och Smith (2002) drar slutsatsen att 

tillväxtfaktorer inte är av avgörande betydelse eftersom flickor inte når vuxenlik prestation 

tidigare i läppar och käke än pojkar. 

 

2.2 Artikulations-, klang- och nasalitetsavvikelser 

Talavvikelser är störningar i talproduktionen som antingen är medfödda eller förvärvade och 

innebär en störning i talmotorisk planering eller talmotoriskt utförande (Hartelius & 

Lohmander, 2008). Vid strukturella avvikelser eller funktionsnedsättning i talorganen består 

talavvikelserna i huvudsak av artikulations- och nasalitetsavvikelser. De flesta barn utvecklar 

sitt tal utan svårigheter, men för ett fåtal barn kan avvikelser förekomma (Linell & Jennische, 

1980). I en studie av Björkman och Samuelsson (2004), där talet hos 30 stycken 10-åriga barn 

studerats, framkom att talavvikelserna till största del bestod av /s/-avvikelser. 

 

2.2.1 Avvikande /s/-produktion 

Uttalssvårigheter vad gäller produktionen av /s/ kan förekomma upp i 5–7-årsåldern och kan 

ses som en effekt av avvikande uttalsvanor (Linell & Jennische, 1980). Lindblad (1980) 

redogör i sin avhandling att den artikulatoriska gesten för /s/ produceras något olika mellan 

individer, men att precisionskravet inom individen är mycket stort. En förskjutning på någon 

millimeter kan påverka kvaliteten avsevärt. Om tungspetsen rör överkäkens framtänder ändras 

kvaliteten exempelvis till ett läspljud, /θ/ (Lindblad, 1980), och om tungryggen höjs i en 

/i/-gest bakom hindret blir det palataliserat (Lindblad, 1997).  

 

Hos personer med strukturella avvikelser kan ett avvikande artikulationsställe användas som 

en kompensatorisk talstrategi (Lohmander, Persson & Henningsson, 2008). Studier har visat 

att det oftast är fonemets artikulationsställe och inte artikulationssätt som blir lidande vid en 

kompensatorisk artikulation (Trost, 1981).  
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2.2.2 Klang- och nasalitetsavvikelser 

Vid klangavvikelser uppstår en avvikande ljudkvalitet till följd av inadekvat vibration i ett 

eller flera hålrum i ansatsröret. Ansatsrörets struktur och balansen av ljudenergin i dessa 

strukturer avgör om resonansen uppfattas som avvikande eller inte (Kummer, 2011). 

Hypernasal klang uppstår på grund av en oförmåga att korrekt stänga den velofaryngeala 

sfinktern, vilket gör att för mycket luft kommer upp genom näsan. Vid hyponasalitet är 

förutsättningarna de motsatta, det vill säga att för lite luft kommer ut genom näsan (Seikel, 

King & Drumright, 2010). Hyponasalitet är nästan alltid orsakad av en blockering i 

nasofarynx eller i den nasala kaviteten. Vanliga typer av blockeringar inkluderar svullnad av 

den nasala passagen till följd av förkylning eller förstoring av adenoid och/eller tonsiller. 

Nasalt luftläckage kan både vara hörbart och icke hörbart men är framförallt hörbart vid 

tryckstarka konsonanter då dessa kräver ett intraoralt tryck (Kummer, 2011). Tryckreducerad 

artikulation uppstår som en sekundär avvikelse till den ofullständiga slutningen upp till näsan 

och innebär för lite tryck vid de konsonanter som normalt kräver högt intraoralt tryck (Trost, 

1981).  

 

2.3 Orsaker till artikulations-, klang- och nasalitetsavvikelser 

Talavvikelser kan ha många bakomliggande orsaker (McAllister, 2008). De kan vara 

oralmotoriska, strukturella eller neurologiskt betingade (Hartelius & Lohmander, 2008).  

  

2.3.1 Velofarynxinsufficiens, VPI 

Velofarynxinsufficiens, VPI, innebär en oförmåga i att sluta passagen mellan mun- och 

näshåla och kan medföra avvikande nasalitet (Peterson-Falzone et al., 2010). Dessa går ej att 

träna bort med hjälp av talträning då de är passiva avvikelser, orsakade av en anatomisk 

och/eller funktionell avvikelse i velofarynx. Aktiva talavvikelser tyder på ett beteende för att 

kompensera den ofullständiga slutningen i velofarynx och kan delas in två grupper: framför 

eller bakom velofarynx. Avvikelserna framför velofarynx är i allmänhet mindre allvarliga och 

realiseras ofta i en tillbakadragen artikulation. Talavvikelser bakom velofarynx anses 

allvarliga då de ger en stor påverkan på förståeligheten (Lohmander et al., 2008). 

Anledningen till insufficiens kan variera. Det kan bero på strukturella eller neurologiska 

avvikelser, eller velofaryngeal felinlärning (Trost-Cardamone, 1989). 
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2.3.2 Adenoid- och tonsillhypertrofi 

Waldeyers ring kallas den lymfatiska barriär som omger ingången till luft- och matstrupen. 

Strukturerna består av adenoiden, lymfatisk vävnad i svalgets bak- och laterala väggar, 

tonsiller samt tungbastonsillerna och anses ha stor betydelse för kroppens immunförsvar mot 

övre luftvägsinfektioner, ÖLI (Berggren, Sjöström, Ejnell, Gustavsson, Hultcrantz, 2012). 

Strukturerna är som mest framträdande under barnaåren, när det oro-nasofaryngeala utrymmet 

ännu inte är fullt utvecklat, men minskar med åldern (Casselbrant, 1999). Adenoiden är som 

störst i 7–8-årsåldern men tillbakabildas i tonåren, vilket sannolikt beror på att individen då 

har fler antikroppar och är mindre utsatt för infektioner (Cardell & Stjärne, 2012). Förstorade 

tonsiller och/eller adenoid kan orsaka en förändrad röstkvalitet (Casselbrant, 1999), “grötig” 

röst, hörbar inandning och oralmotoriska svårigheter och antas bero på upprepade 

luftvägsinfektioner (Groth, 2010; Groth & Roos, 2010). Andra vanliga förekomster hos barn 

med förstorade tonsiller och/eller adenoid är klämd/halsig klang (Andrasi & Norén, 2010), 

hyponasal klang samt munandning (Rahbar, 2004).  

 

2.3.3 Bettavvikelser 

Bettavvikelser som påverkar samspelet mellan tunga, tänder och läppar kan påverka uttalet. 

Det är framför allt konsonantuttalet som påverkas (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2005). Avvikelserna är ofta lätta eller måttliga och kan bland annat 

påverka bildandet av frikativor. Bettavvikelser som kan påverka artikulationen är överbett, 

underbett, öppna eller djupa bett samt glesställningar av tänder (Mohlin, Follin & Hagberg, 

2004). Tandlucka vid tandömsning kan också försvåra uttalet (Nettelbladt & Salameh, 2007).  

 

2.3.4 Hörselnedsättning 

Talet hos personer med dövhet eller grav hörselnedsättning är oftast avvikande med ett 

varierat uttal. Talet är avvikande beträffande tempo, rytm och röstläge. Även artikulationen är 

avvikande, speciellt vad gäller vokaler men även vad gäller distinktionen mellan tonlöst–

tonande (Linell & Jennische, 1980). Personer med medfödd dövhet har oftast svårt att lära sig 

att tala förståeligt, medan personer med förvärvad dövhet ofta behåller ett förståeligt tal under 

en lång tid efter att de förlorat hörseln. Detta stöds av teorin om att lära sig att tala involverar 

en etablering av neurala nätverk under förutsättning att auditiv återkoppling finns. Vid en 
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förvärvad dövhet efter etableringen kan de neurala nätverken kvarstå någorlunda adekvata, så 

länge relationen mellan de artikulatoriska och de auditiva parametrarna förblir konstanta 

(Guenther & Perkell, 2004).  

 

2.4 Fonologiska avvikelser 

En orsak till att barns tal kan vara svårförståeligt eller oförståeligt kan bero på att barnet har 

fonologiska svårigheter (Nettelbladt, 2007). Barnet gör då förenklingar av talet, så kallade 

fonologiska processer, vilka visat sig vara förvånansvärt systematiska (Nettelbladt, 

Samuelsson, Sahlén & Hansson, 2008). Fonologiska svårigheter är den vanligaste typen av 

språkstörning hos barn i förskoleåldern och kan förekomma enskilt eller i kombination med 

andra språkliga svårigheter (Nettelbladt, 2007).   

 

2.5 Talbedömning 

Perceptuell analys är utgångspunkten vid bedömning av tal och velofarynxfunktion 

(Lohmander et al., 2005). Den perceptuella bedömningen ligger till grund för diagnostik och 

tolkning av symtom. Analysen kan göras med skattningsskalor i kombination med 

transkription. Skattningsskalorna utgår ofta från olika avvikelsevariabler, som skattas utifrån 

grad eller förekomst. Transkriptionen kan vara bred eller snäv, beroende på syftet med 

analysen (Hartelius & Lohmander, 2008). Träning och gemensam terminologi krävs för att 

den perceptuella analysen ska bli tillförlitlig (Hammarberg, Södersten, Lindestad, 2008).  

 

Före tre års ålder görs med fördel en talbedömning genom kommunikativ interaktion. En 

bedömning görs av barnets jollerstruktur, antal och typ av ord, ljuduppsättning samt vilka 

artikulationssätt och artikulationsställen som förekommer hos barnet. Efter tre års ålder kan en 

mer systematisk bedömning göras, exempelvis med SVANTE (Lohmander et al., 2008).  

 

2.5.1 SVANTE 

SVenskt Artikulations- och NasalitetsTEst, SVANTE, är ett perceptuellt test utformat av 

logopeder avsett för bedömning av artikulation och nasalitet hos individer med talavvikelser 

relaterade till strukturella och/eller funktionella avvikelser i munhåla och svalg. Testet 

utformades då det fanns en begränsad tillgång av lättadministrerade, validerade och reliabla 

test på svenska för att bedöma dessa avvikelser. Behovet av ett adekvat test är stort, dels ur ett 
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forskningsperspektiv och dels för att logopeder i klinisk verksamhet idag behöver reliabla 

instrument för att mäta effekter av insatser (Lohmander et al., 2005). 

 

Testet innehåller tre olika typer av talmaterial: ord, meningar och spontantal. Dessa ger 

information om förekomst och grad av talavvikelse. Testet används även för bedömning av 

förmågan att vid tal stänga av passagen mellan mun- och näshåla, velofarynxfunktion, samt 

för att ge en översiktlig fonologisk bedömning. Inspiration för insamling, bearbetning och 

analys av talet har hämtats från ett engelskt test, GOS.SP.ASS’98, utformat 1998 av Sell, 

Harding och Grunwell (Lohmander et al., 2005). 

 

Materialet består av tre delar: en pärm med 74 bilder att benämna, 13 meningar att repetera 

och en händelsebild för elicitering av spontantal (Lohmander et al., 2005). 

 

I orddelen används de 64 första bilderna för testning av isolerade målljud. 59 av dessa ord 

används för bedömning av konsonantartikulation. och ligger till grund för en uträkning av 

andel korrekt artikulerade konsonanter (AKOK). Orden innehåller målljud som förväntas 

påverkas vid VPI. De omkringliggande ljuden förväntas påverka målljuden minimalt. Ord 

med orala målljud innehåller därmed inga nasala konsonanter. I de flesta ord förekommer inte 

heller andra tryckstarka ljud än målljudet. Målljuden består av klusila och frikativa målljud. 

De klusila målljuden är /p, b, t, d, k, ɡ/. Dessa förekommer tre gånger initialt, två gånger 

medialt och två i final position. De frikativa målljuden /f, s/ testas även de tre gånger i initial 

position, två gånger i medial position och två gånger i final position. /ɕ/ förekommer tre 

gånger i initial position. Resterande fem av de 64 bilderna används för bedömning av 

hyponasal klang. Hypernasal klang skattas genom bedömning av de första nio orden. Det 

finns dessutom ytterligare tio bilder för bedömning av /s/-kombination. /s/ kombineras med 

såväl klusil, frikativa och nasal. För en översiktlig fonologisk analys kan elicitering av 

ytterligare 11 ord göras utifrån befintligt bildmaterial (Lohmander et al., 2005). 

 

För testning av mindre barn kan testningen avbrytas efter de 64 första bilderna. Äldre barn, 

ungdomar och vuxna läser orden högt istället för att benämna bilder (Lohmander et al., 2005). 

 

Meningsdelen innehåller 13 korta meningar att repetera efter testledaren. Målljuden är 

framtagna för att de förväntas påverkas av strukturell avvikelse eller funktionsnedsättning i 

munhåla och svalg. Likt orddelen är meningarna uppbyggda så att målljuden förväntas 
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påverkas minimalt av kringliggande ljud. Alla meningar bedöms med avseende på klang, 

nasalt luftflöde samt tryckreducerad artikulation (Lohmander et al., 2005). 

 

Spontantal testas på olika sätt beroende på ålder. För barn under 4 år bedöms spontantal i lek. 

Testpersoner som är mellan 5 och 10 år får istället berätta vad som händer på händelsebilden. 

Äldre barn, ungdomar och vuxna ombeds berätta om något, till exempel om en film de sett. 

Skattning sker med avseende på hypernasal klang, hyponasal klang, nasalt luftflöde och 

tryckreducerad artikulation (Lohmander et al., 2005). 

 

På det totala materialet görs dessutom en övergripande bedömning av velofarynxfunktion och 

förståelighet. Velofarynxfunktionen bedöms utifrån fynd av nasalt luftläckage och 

tryckreducerad artikulation. Artikulationsavvikelserna delas in i artikulationsavvikelser 

framför eller bakom velofarynx (Lohmander et al., 2005). 

 

2.6 Normering 

Syftet med normativ forskning är att få fram normer för den genomsnittliga prestationen i 

antagna typiska referensgrupper. Normering görs på deltagare som är slumpvis utvalda och 

representativa för populationen. Normdata ger information om hur barnet utvecklas i de olika 

åldrarna, samt om beteendet är typiskt eller avvikande (Hedge, 2003).  

 

SVANTE normerades i åldersgrupperna 3, 5, 7 och 10 år inför utgåvan 2005. Planer 

föreligger på en ny reviderad utgåva varför behov finns av utökad normering. Nu som då 

testas 30 barn i varje åldersgrupp, med samma inklusions- och exklusionskriterier. 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie var att göra en normering av SVANTE i åldersgruppen 10 år. 

Syftet var även att undersöka och kartlägga hur typiskt utvecklade 10-åriga barn, utan några 

strukturella eller funktionella avvikelser i munhåla och svalg, presterar beträffande 

artikulation och nasalitet.    

 Hur presterar 10-åriga barn utan strukturella och/eller funktionella avvikelser i 

munhåla och svalg vid testning av SVANTE? 

 Förekommer andra talavvikelser som inte bedöms i SVANTE? 

 Föreligger skillnader i resultat mellan könen? 
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4. Metod 

4.1 Deltagare 

Målsättningen var att rekrytera 30 barn mellan 9:0–10:3 år. 

4.1.1 Urval och bortfall 

För att få ett socioekonomiskt representativt urval av barn, togs kontakt med avdelningen 

Statistik och utredningar i en större kommun i sydöstra Sverige. Åtta stadsdelar valdes ut med 

hänsyn till medeltal för disponibel hushållsinkomst respektive arbetslöshet i procent. En 

rektor i respektive stadsdel kontaktades via e-brev och telefon för godkännande att kontakta 

lärare i årskurs 3 (se Bilaga1). Av dessa gav tre sitt godkännande till vidare kontakt med 

berörda lärare. Kontakt med fem lärare togs via e-brev eller telefon för godkännande av 

medverkan i studien samt för godkännande att kontakta berörda målsmän (se Bilaga2). Fyra 

av de kontaktade lärarna gav godkännande att kontakta målsmän. Informations- och 

samtyckesbrev till målsmän skickades till de berörda lärarna (se Bilaga3). Dessa delades ut 

till eleverna, för vidarebefordran till målsmännen. För redovisning av antalet utskickade och 

insamlade blanketter, se Figur 1. Samtyckesbrevet innehöll åtta påståenden för målsmän att ta 

ställning till huruvida de stämde eller inte. Dessa var formulerade så samtliga 

exklusionskriterier kontrollerades.  

 

 

  

Figur 1. Flödesschema över insamlade blanketter. 
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Totalt exkluderades tre barn. Ett barn uppfyllde inte ålderskriteriet, ett exkluderades eftersom 

ingen av barnens målsmän hade svenska som modersmål och ett barn exkluderades eftersom 

annat språk än svenska talades som förstaspråk i hemmet.  

 

Sammanlagt testades 29 barn i skolmiljö och för att uppnå det önskade antalet på 30 barn, 

användes även en av pilottestningarna i studien. Se Tabell 2 för fördelning utifrån antal, kön 

och ålder. 

 

Tabell 2. Deltagande barn fördelade utifrån antal, kön och ålder. 

  Totalt antal  Antal flickor Antal pojkar Ålder  Medelålder 

Skola 1 15 8 7 9:2–9:10 9:06 

Skola 2 14 8 6 9:1–10:1 9:06 

Pilot 1 

 

1 9:11 9:11 

Totalt 30 16 14 9:1–10:1 9:06 

 

4.1.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier: 

– Barnet befinner sig inom åldersintervallet 9:0–10:3 

– Barnet går i kommunal skola 

 

Exklusionskriterier: 

– Ingen av barnets målsmän har svenska som modersmål 

– Byte av modersmål, till exempel vid adoption 

– Känd hörselnedsättning 

– Känd tal- eller språkstörning, går eller har gått hos logoped för behandling av talet 

– Känd funktionell nedsättning och/eller anatomisk avvikelse i munhåla och svalg, 

till exempel läpp–käk–gomspalt, LKG 

– Neurologisk eller neuropsykiatrisk diagnos 
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4.2 Testförfarande 

4.2.1 Pilotstudie 

För att få erfarenhet av materialet och inspelningsutrustningen genomfördes en pilotstudie, 

där två barn i det tänkta åldersspannet för studien medverkade. Barnen rekryterades genom ett 

bekvämlighetsurval. Den ena pilottestningen genomfördes på barnets fritidshem och den 

andra i barnets hem. Vid tidigare normering användes ett online-formulär (Björkman & 

Samuelsson, 2004; Bringfeldt & Lindsta, 2004). Ett liknande formulär användes i pilotstudien 

(se Bilaga4). I formuläret ifylldes hur kontakten med barnet upplevdes, hur barnet 

medverkade, barnets koncentration, hörsel, förkylning, tand- och bettstatus samt övriga 

iakttagelser. Ljudfilen och online-formuläret försågs med kod enligt en kodnyckel.  

4.2.2 Testgenomförande 

Testningen skedde vid tre olika tillfällen i januari och februari 2013. Samtliga testningar 

gjordes i grupprum på respektive skola och spelades in med hjälp av inspelningsutrustning 

M-audio Microtrack II Professional 2-Channel mobile Digital Recorder. Avståndet till 

mikrofonen var cirka 50 cm under samtliga inspelningar. Det var en testledare och en 

observatör med vid testtillfället. Observatören fyllde i online-formuläret under det att 

testledaren ledde testningen. Samtliga barn läste orden. För att orden inte skulle läsas för fort, 

pekade testledaren på orden i tur och ordning. Tidsåtgången var cirka fem minuter per barn. 

  

Barnet och testledaren satt vid ett bord. Innan ljudinspelningen började, fick barnet 

information om hur testningen skulle gå till. När ljudinspelningen startades uppgav 

testledaren kodnyckeln. Därefter fick barnen svara på om de upplevde att de var förkylda eller 

inte. Testningen genomfördes från början till slut på samtliga barn. 

 

4.3 Etiska överväganden 

För att bevara barnets anonymitet försågs ljudfilen och online-formuläret med en kodnyckel. 

Barnens namn nämndes inte under inspelningen. Vid analystillfället hade testledarna endast 

tillgång till det kodade online-formuläret samt den kodade ljudfilen. Resultaten presenterades 

på ett sätt att inga enskilda barns resultat kunde identifieras. Barnen kunde när som helst 

avbryta testningen och medverkan i studien om de så önskade. I enlighet med 
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samtyckesbrevet lämnades inga enskilda resultat ut och därför gjordes ingen logopedisk 

uppföljning när avvikelser påträffades.    

 

4.4 Analys av talmaterial 

De två testledarna analyserade samtliga inspelningar tillsammans. Uttalet bedömdes vara 

avvikande om det avvek från vuxenlikt uttal. De testningar som ansågs vara utan anmärkning 

markerades med ett plus, och ingen transkription av dessa ljudfiler gjordes. På de ljudfiler där 

det ansågs förekomma avvikelse i artikulation och nasalitet gjordes en fullständig bedömning 

och transkription, där SVANTEs arbetsblad och testblankett användes.  

 

4.4.1 Statistisk analys 

För såväl deskriptiv som analytisk statistik användes programmet IBM SPSS® Statistics 20. 

Data matades in för att beräkna normalfördelning, max- och minvärde, medianvärde och 

standardavvikelse. Skillnader mellan könen testades med ett icke-parametriskt test, 

Mann-Whitney U test. Signifikansnivån rapporteras för p<.05.  

 

4.5 Reliabilitetsprövning 

För att säkra testledarnas tillförlitlighet i bedömningen gjordes en reliabilitetsprövning. En 

logoped med erfarenhet på området fick fem slumpvis valda inspelningar. Bedömning gjordes 

utifrån förekomst och typ av avvikelse. Testledarna och logopedens bedömning av 

inspelningarna överensstämde till 100 %.  

 

5. Resultat 
 

5.1 Andel korrekt artikulerade orala konsonanter (AKOK) 

 
Tre av barnen bedömdes ha avvikande konsonantproduktion vid enstaka tillfällen. Tabell 3 

visar andel korrekt artikulerade orala konsonanter för alla deltagande barn som bedömts på 

orddelen av SVANTE.  
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Tabell 3. Medelvärde, medianvärde och standardavvikelse för andel korrekt artikulerade konsonanter, AKOK, 

av totalt 59 målljud. 

Antal barn Medelvärde (%) Medianvärde (%) SD Min–Max (%) 

30 99,7 100 0,9 97–100 

 

 

5.2 Talavvikelser framför velofarynx 

Av de tre barnen med avvikande konsonantproduktion hade samtliga avvikelser framför 

velofarynx. Alla tre hade avvikande produktion av /s/, samtliga vid intilliggande hög vokal. 

Två av barnen producerade ett interdentalt /s/ och ett barn producerade ett palataliserat /s/. 

/s/-avvikelserna producerades två gånger av vartdera barn i orddelen. Inget av barnen hade 

genomgående avvikande /s/-produktion. Ett av dessa barn producerade /t/ retroflext, /ʈ/, i 

meningsdelen. Se tabell 4 för redovisning av artikulationsavvikselser. 

 

5.3 Klang- och nasalitetsavvikelser 

Ett av de testade barnen hade genomgående hyponasal klang. Hos ett annat barn förekom 

klämd/halsig klang. Inget barn bedömdes ha hypernasal klang, nasalt luftläckage eller 

tryckreducerad artikulation. Se tabell 4 för redovisning av nasalitets- och klangavvikselser. 

 
Tabell 4. Samtliga avvikelser samt förekomst fördelat på orddel, meningsdel och spontantal. 

 

 

 

5.4 Övriga resultat 

Samtliga barn hade god förståelighet och velofarynxfunktion. Inga talavvikelser bakom 

velofarynx noterades. Det förekom inga fonologiska avvikelser. Ingen signifikant skillnad 

mellan könen vad gällde förekomst eller icke förekomst av avvikelser uppmättes enligt Mann 

Whitney U test. 

 

Orddel Meningsdel Spontantal

Barn 1 Palataliserat /s/, 2 av 7 ord 0 0

Barn 2 Interdentalt /s/, 2 av 7 ord retroflext /t/, 2 av 4 ord 0

Barn 3 Interdentalt /s/, 2 av 7 ord 0 0

Barn 4 Hyponasal klang, genomgående Hyponasal klang, genomgående Hyponasal klang, genomgående

Barn 5 Klämd/halsig klang, genomgående Klämd/halsig klang, genomgående Klämd/halsig klang, genomgående



15  

 

5.5 Övriga iakttagelser 

Sju av 30 barn uppgav att de var förkylda vid testtillfället.  

 

6. Diskussion 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Endast ett fåtal artikulationsavvikelser observerades under testningen med SVANTE och 

samtliga barn bedömdes ha en god förståelighet. Detta är i linje med förväntade resultat, då 

10-åringar bör ha tillägnat sig ett vuxenlikt uttal och vara förståeligt för utomstående personer 

(Arnqvist, 1993). 

 

Den vanligast förekommande talavvikelsen hos barnen i föreliggande studie var avvikande 

/s/-produktion och avsåg interdentalt respektive palatalt /s/. Att det var just /s/ som var svårast 

var förväntat då produktionen av detta fonem kräver en stor precision vad gäller tungans läge. 

Förskjutning på bara någon millimeter kan påverka kvaliteten avsevärt (Lindblad, 1980). Det 

är också relativt vanligt att barn har svårigheter att uttala detta fonem ända upp i skolåldern 

(Linell & Jennische, 1980). /s/-avvikelserna var inte genomgående hos något barn, utan 

förekom endast vid två tillfällen vardera. Enligt Walsh & Smith (2010) och Murdoch et al. 

(2012) pågår den talmotoriska utvecklingen ända upp till vuxen ålder, med en gradvis 

minskning av variabilitet i artikulationen. Samtliga /s/-avvikelser producerades vid 

intilliggande hög vokal, dock inte genomgående vid alla höga vokaler. Ett av barnen 

producerade även /t/ retroflext, /ʈ/, i en mening i meningsdelen. Dessa variationer i 

artikulationsställen skulle kunna tyda på att barnens artikulation inte är helt stabil. Enligt 

Trost (1981) är det i flesta fall fonemets artikulationsställe och inte artikulationssätt som blir 

lidande vid en kompensatorisk artikulation. Detta stämmer överrens med fynden i 

föreliggande studie, då barnen använt sig av ett annat artikulationsställe och inte av ett annat 

artikulationssätt. 

 

Ett av barnen bedömdes ha hyponasal klang vid testning av SVANTE. Testningen utfördes i 

januari månad, och barnet uppgav sig ha en förkylning. Att testa ett barn med en övre 

luftvägsinfektion, ÖLI, är inte att föredra, då resonansförhållandet är påverkat 

(Kummer, 2011). Sju av 30 barn uppgav sig vara förkylda, men endast ett barn upplevdes ha 
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en så pass kraftig hyponasal klang att den bedömdes som avvikande. Hyponasalitet är nästan 

alltid orsakad av en blockering i nasofarynx eller i den nasala kaviteten. Denna kan vara 

orsakad av en ÖLI (Kummel, 2011). I föreliggande fall beror troligtvis hyponasaliteten på just 

en ÖLI, där en svullnad av den nasala passagen orsakat en blockering. Om barnet normalt 

hade varit hypernasalt hade detta kunnat missas, eftersom övre luftvägsinfektionen hade 

kunnat göra barnet hyponasalt (Kummel, 2011). Tolkning av klangavvikelsen för just detta 

barn bör alltså göras med viss försiktighet. 

 

Ett av barnen bedömdes ha klämd/halsig klang. Detta kan enligt litteraturen bero på förstorade 

tonsiller och/eller adenoid till följd av upprepade luftvägsinfektioner. Barnet i fråga hade 

hörbar inandning, vilket även det kan orsakas av förstorad adenoid och/eller tonsiller (Groth, 

2010; Groth & Roos, 2010). Ingen undersökning av barnets mun och svalg gjordes, och det 

går därför inte att fastställa om orsaken var förstorade tonsiller och/eller adenoid. Enligt 

Rahbar (2004) är hyponasal klang ett vanligt förekommande fenomen hos barn med 

förstorade tonsiller och/eller adenoid. Barnet bedömdes vara något hyponasal, men inte 

tillräckligt hyponasal för att bedömas som avvikande. 

 

Inga fynd av hypernasal klang, nasalt luftläckage eller tryckreducerad artikulation 

konstaterades. Resultatet var väntat då dessa är passiva talavvikelser till följd av strukturell 

och/eller funktionell avvikelse i munhåla och/eller svalg (Lohmander et al., 2008). 

  

6.2 Metoddiskussion 

Det var önskvärt att få ett urval av barn som i möjligaste mån kunde representera 10-åringar i 

Sverige. För att få ett neutralt urval kontaktades skolor i områden som socioekonomiskt 

befann sig i mitten. Det var initialt svårt att få tag i rektorer som godkände vidare kontakt med 

lärare då de redan godkänt medverkan i andra studier. Även lärare tackade nej av denna orsak. 

Det faktum att en samtidig normering av SVANTE hos 7-åringar gjordes i samma stad kan ha 

påverkat antalet godkännanden, då skolorna redan tackat ja till den studien och inte var 

intresserade av ytterligare ett projekt. Kanske hade det varit bättre med ett samarbete mellan 

de båda projektgrupperna i rekryteringsproseccen och tillsammans höra av sig till berörda 

rektorer för att få godkännande för medverkan av såväl 7- som 10-åringar. 
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Av totalt 80 godkännanden var det endast 42 godkännanden som lämnades in. Det stora 

bortfallet skulle kunna ha flera orsaker. Tidpunkten, att insamlingen skedde i december, kan 

ha bidragit till det stora bortfallet då december är en hektisk månad för många, såväl i skolan 

som i hemmen. En av lärarna hade även slängt en del godkännanden, då dessa kom in efter 

utsatt datum för insamlande. Hur många godkännanden det handlade om är okänt. Flera av de 

som tackat nej till medverkan uppgav på formuläret att barnet självt valt att inte medverka. 

Detta kan ha flera orsaker. Barnet kan till exempel haft svårt att föreställa sig hur testningen 

skulle gå till och känt sig osäkert och därför tackat nej. Det går alltså att spekulera i om det är 

barnen med hög prestationsförmåga som vill vara med i studien. Detta skulle kunna påverka 

resultatet, att blir något bättre än det annars hade blivit. En annan möjlig anledning till det 

stora bortfallet kan vara är att målsmännen inte lämnade in blanketten om de insåg att 

samtliga kriterier inte uppfylldes.  

 

Enligt Hedge (2003) ska en normering göras på slumpvist utvalda deltagare. Då urvalet i 

föreliggande studie gjorts utifrån inklusions- och exklusionskriterier går det att diskutera hur 

representativt urvalet blev. Föreliggande studie är en fortsatt normering, varför det var av vikt 

att använda samma inklusions- och exklusionskriterier som vid tidigare normeringar.      

 

Informationsbrevet innehöll mycket information som eventuellt kan ha påverkat 

medverkarantalet negativt. Målsmännen skulle fylla i huruvida barnet uppfyllde kriterierna 

genom att ringa in ”ja” eller ”nej” vad gällde åtta påståenden. Dessa kan ha misstolkats. Ett 

påstående var “Ingen av barnets målsmän har svenska som modersmål”. Detta påstående fick 

skrivna kommentarer om att frågan var otydlig och kunde misstolkas. 

 

Samtliga barn uppvisade hög koncentration och god medverkan. En bidragande faktor kan ha 

varit att testningen skedde i ett tyst och avskilt rum, samt att testningen i sig föreföll rolig att 

genomföra. Artikulationen kan ha blivit extra tydlig, då barnen fått information om att deras 

uttal skulle bedömas. Det faktum att orden lästes istället för att benämnas utifrån bilder kan ha 

påverkat resultatet. Barnen fick se orden och kan därigenom blivit promptade med att uttala 

alla bokstäver extra tydligt, vilket kan ha gett bättre resultat. Ytterligare en negativ aspekt av 

att barnen läste var att några barn stakade sig och uttalade orden fel. Dessa barn fick oftast 

läsa om ordet. Samtliga barn uppfattades dock som relativt flytande läsare. 
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Testledarna gjorde analysen tillsammans. Materialet var inte stort nog att det ansågs 

nödvändigt att dela upp det mellan testledarna. Testledarna var dessutom ovana bedömare, 

framför allt vad gällde nasalitets- och klangavvikelser. Ett referensmaterial med ljudfiler hade 

varit önskvärt för skattning av dessa variabler. Inga meningsskiljaktigheter uppstod 

beträffande bedömningen. Avvikande uttal har i studien definierats som det som bedöms 

avvikande från vuxenlikt uttal. Denna definition är relativt godtycklig och kräver att 

testledarna är överens om och har diskuterat vad som är avvikande och inte. Gränsen för vad 

som är avvikande eller inte kan bedömas olika. Det förväntas att barn i 10-årsåldern uttalar 

konsonanter korrekt, och man kan inte utesluta att förväntat resultat kan påverka 

bedömningen.  

 

Reliabilitetsprövningen, då en erfaren logoped lyssnade på fem av rösterna, gav ett 

samstämmigt resultat på 100 %. Det goda resultatet kan ha påverkats av att i fyra av de fem 

ljudfilerna bedömdes att ingen avvikelse fanns. I den femte ljudfilen bedömdes två 

/s/-avvikelser vid ordbenämning. Flertalet målljud bedömdes som korrekt artikulerade och 

kanske är det lättare att uppnå samsyn om det som uppfattas icke avvikande. 

  

6.3 Slutsats 

Normeringen visar att barn i 10-årsåldern har god förståelighet och velofarynxfunktion. 

Resultatet tyder även på att barn i 10-årsåldern har få artikulations-, nasalitets- och 

klangavvikelser. 

 

6.4 Framtida studier 

Fler normeringar av SVANTE är önskvärda för att öka tillförlitligheten samt den geografiska 

spridningen. Det är även önskvärt att ha ett referensmaterial med ljudfiler, för bedömning av 

nasalitetsvariablerna. Det skulle även vara intressant med en vidare kartläggning av svenska 

tonåringars artikulation, för att undersöka variabiliteten i artikulationen och om denna 

minskar med ökad ålder.  
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Bilagor 

 
Bilaga1. Brev till rektor 

 

Hej! 

 
Vi är två studenter, Clara Holmén och Elin Littorin, som läser termin 5 på Logopedprogrammet vid 

Linköpings universitet. Under vintern och våren kommer vi skiva vår kandidatuppsats, där vi kommer 

göra en normering av ett svenskt taltest benämnt SVANTE. Normeringen syftar till att få kunskap om 

hur barn med typisk talutveckling presterar för att kunna jämföra resultat hos barn som remitterats till 

logoped för utredning av talsvårigheter. 

 

Vi hoppas på att få komma i kontakt med barn för att genomföra datainsamling på skolor. Vi vänder 

oss nu till er för att få godkännande om att kontakta lärare och målsmän för elever på xxxskolan för att 

kunna utföra studien. Vi önskar genomföra testerna under december eller januari månad, givetvis i 

samråd med berörd personal. För att kunna utföra testerna på bästa sätt, behöver vi få tillgång till ett 

avskilt rum lämpligt för ljudinspelning. 

 

Testningen, där barnet ska benämna olika bilder, kommer ske enskilt och tar cirka 20 minuter. Det 

barnet säger kommer spelas in för att analyseras i efterhand. Barnen kommer avidentifieras och inga 

individuella bedömningar kommer göras. För att normera och skapa en kontrollgrupp behöver vi göra 

testet på 30-talet barn i åldrarna 9:0–10:3 år. Barnen vi testar får inte ha några kända talsvårigheter 

eller tidigare logopedkontakt och ska ha svenska som modersmål. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och såväl barn som målsmän har rätt att avbryta deltagandet när som 

helst. 

 

Vid frågor om studien är ni välkomna att kontakta: 

 

Clara Holmén   E-post: xxx  

Elin Littorin   E-post: xxx 

 

Eller vår handledare Inger Lundeborg  E-post: xxx 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Clara Holmén & Elin Littorin 

 

_____________________________________________________________________________ 

Jag samtycker att barn från XXXXXX tillfrågas gällande deltagande i normering av SVANTE och att 

testningarna utförs i skolans lokaler. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Underskrift 

 

______________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

______________________________________________________________________________ 

Ort och datum 



 

 

Bilaga2. Brev till lärare 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter, Clara Holmén och Elin Littorin, som läser termin 5 på Logopedprogrammet vid 

Linköpings universitet. Under vintern och våren kommer vi skiva vår kandidatuppsats, där vi kommer 

göra en normering av ett svenskt taltest benämnt SVANTE. Normeringen syftar till att få kunskap om 

hur barn med typisk talutveckling presterar för att kunna jämföra resultat hos barn som remitterats till 

logoped för utredning av talsvårigheter. 

 

För att normera och skapa en kontrollgrupp behöver vi göra testet på 30-talet barn i åldrarna 9:0–10:3 

år. Vi önskar få komma till er skola och testa barn som faller inom åldersspannet och som uppfyller 

normeringens kriterier. Här behöver vi er hjälp för att göra ett urval. 

 

De barn vi söker får inte ha något av följande: 

 Annat språk än svenska talas som förstaspråk i hemmet. 

 Ingen av barnets målsmän har svenska som modersmål 

 Byte av modersmål, t.ex. vid adoption 

 Känd hörselnedsättning 

 Känd tal- eller språkstörning, går eller har gått hos logoped för behandling av talet 

 Känd funktionell nedsättning och/eller anatomisk avvikelse i munhåla och svalg, t.ex. läpp- 

käk-gomspalt 

 Neurologisk eller neuropsykiatrisk diagnos 

 

Detta för att ovanstående skulle kunna påverka testresultaten. Vi strävar efter en jämn könsfördelning. 

 

Testet består av ett antal vardagliga bilder som vi kommer be barnet benämna samt ett par meningar 

som barnet kommer att få repetera. Själva besöket kommer att ljudinspelas för analys i efterhand. 

Ljudfilen kommer att sparas tillsammans med data från andra åldersgrupper. Barnen kommer att 

avidentifieras och inga individuella bedömningar kommer göras. Vi kommer inte heller lämna ut 

enskilda resultat. Deltagandet i studien är såklart frivilligt, såväl barn som deras målsmän kan när som 

helst avbryta deltagandet. Skolan och barnen kommer vara anonyma i uppsatsen. 

 

Vi önskar din hjälp med följande saker för att utföra studien: 

 Välja ut lämpliga barn utefter ålder och ovanstående kriterier. 

 Se till att informations- och samtyckesbrev når berörda målsmän. 

 Samla in samtyckestalong från målsmän (del av samtyckesbrev). 

 Ge oss tillträde till ett avskilt rum där testning kan ske, lämpligt för ljudinspelning. 

 

Vi har fått godkännande från rektorn för din skola att utföra testningarna och göra inspelningar. 

 

Vid frågor om studien är ni välkomna att kontakta 

 

Clara Holmén   E-post: xxx 

Elin Littorin   E-post: xxx 

 

Eller vår handledare Inger Lundeborg  E-post: xxx 

 

 

Med vänliga hälsningar,  

Clara Holmén & Elin Littorin 

  



 

Fortsättning Bilaga2. 
 

Samtyckesblankett för att få kontakta målsmän för normering av SVANTE 

 

 

Genom Ert godkännande är Ni villig att hjälpa till med att: 

 Välja ut lämpliga barn utefter ålder och ovanstående kriterier. 

 Se till att informations- och samtyckesbrev når berörda målsmän. 

 Samla in samtyckestalong från målsmän (del av samtyckesbrev). 

 Ge oss tillträde till ett avskilt rum där testning kan ske, lämpligt för ljudinspelning 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Underskrift 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Ort och datum 

 

 

 

  



 

Bilaga3. Brev till målsmän 

 
Hej! 
 

Vi är två studenter, Clara Holmén och Elin Littorin, som läser termin 5 på Logopedprogrammet vid 

Linköpings universitet. Som färdiga logopeder kommer vi att arbeta att utreda och behandla tal-, 

språk-, röst- och sväljsvårigheter hos barn och vuxna. Under vintern och våren kommer vi skiva vår 

kandidatuppsats. Uppsatsarbetet syftar till att öka kunskapen om hur barn utan tal- och 

språksvårigheter presterar på ett taltest benämnt SVANTE. För vårt arbete behöver vi komma i kontakt 

med och få testa 30-talet barn i åldrarna 9:0–10:3 år. Testningarna kommer att ske på skolan under 

skoltid under januari månad. 
 

Vi undrar nu om vi får utföra testet på ditt barn under förutsättning att ditt barn vill. Testet består av ett 

antal vardagliga bilder som vi kommer att be ditt barn att benämna samt ett par meningar som ditt barn 

får repetera. Själva besöket kommer att ljudinspelas för att vi i lugn och ro ska kunna analysera 

resultaten. Ljudfilen kommer att sparas tillsammans med data från andra åldersgrupper. Inspelningarna 

kommer att avidentifieras och inga individuella bedömningar kommer göras. Vi kommer inte heller 

lämna ut enskilda resultat. Deltagandet i studien är såklart frivilligt, och såväl du som ditt barn kan när 

som helst avbryta deltagandet. Inga uppgifter om skola eller enskilda barn kommer att redovisas i 

uppsatsen. 
 

För att delta i studien krävs att barnet har: 

 Svenska som förstaspråk i hemmet. 

 Minst en målsman med svenska som modersmål. 

 Haft svenska som modersmål hela livet 

 Fullgod hörsel 

 Haft normal tal- eller språkutveckling, (ej gått eller går på behandling av talet) 
 

Däremot får barnet inte ha något av nedanstående, då detta kan påverka testresultatet: 

 Svenska som förstaspråk i hemmet. 

 Neurologisk eller neuropsykiatrisk diagnos 

 Känd funktionell nedsättning och/eller anatomisk avvikelse i munhåla och svalg, t.ex. läpp- 

käk-gomspalt   
 

Vi strävar efter en jämn könsfördelning så ett visst urval kan komma att ske. 
 

Ditt godkännande betyder: 

 Att du låter ditt barn vara med i studien 

 Att vi får genomföra testningen under januari 

 Att vi får göra en ljudinspelning av ditt barn 
 
Vi behöver ha ditt svar på bifogade svarstalong med ditt barns namn och fördelsedata samt om det får 

delta i studien eller ej. 
 

Vid frågor om studien är du välkommen att kontakta 
 

Clara Holmén   E-post: xxx 
Elin Littorin   E-post: xxx 
 

Eller vår handledare Inger Lundeborg  E-post: xxx 

 

Med vänliga hälsningar, Clara Holmén & Elin Littorin 

 



 

 

 

Fortsättning Bilaga3. 

 

 

Svarstalong för samtycke av medverkan i taltestning. 

 

□ Ja, mitt barn får delta i studien 

 

□ Nej, mitt barn får inte delta i studien. 

 

 

Om du svarar ja, var god att ringa i nedanstående alternativ som stämmer bäst: 
 

Annat språk än svenska talas som förstaspråk i hemmet              ja  nej 

 

Ingen av barnets målsmän har svenska som modersmål               ja  nej 

 

Mitt barn har bytt modersmål (t.ex. vid adoption)                        ja              nej 

 

Mitt barn har en känd hörselnedsättning                         ja              nej 

 

Mitt barn har en känd tal- eller språkstörning                               ja  nej 

 

Mitt barn går eller har gått hos logoped för 

behandling av talet                                                                        ja   nej 

 

Mitt barn har känd funktionell nedsättning                         ja  nej 

och eller anatomisk avvikelse i munhåla och svalg 

 

Mitt barn har en neurologisk eller neuropsykiatrisk diagnos        ja   nej 

 

 

 

______________________________________________________________ 
Barnets namn och födelsedata (år/månad) 
 

 

_______________________________________________________________ 
Målsmans underskrift 
 

 

___________________________________________________________________________ 
Namnförtydligande 
 

___________________________________________________________________________ 
Ort, datum 
 

 

Inlämnas till klassföreståndare senast______________________ 
Tack för din medverkan! 



 

Bilaga4. Online-formulär 
 

Kodnummer:  

Testdatum & testledare:  

 

Var testas barnet? 

Skola □  Hemma □  Annan plats □  _______________________________ 

 

 

Kontakt     GOD □  FLUKTUERANDE □   SVÅRIGHETER □ 

 

Medverkar    JA □   NEJ□ 

 

Koncentration   GOD □  FLUKTUERANDE □   SVÅRIGHETER □ 

 

Hörsel    GOD □ SVÅRBEDÖMD □  NEDSATT □ 

 

Förkylning     JA □   NEJ□ 

 

 

Tand- och bettstatus:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Övriga iakttagelser: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 


