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Sammanfattning 

 

Voice onset time (VOT) är en akustisk tidsparameter som återspeglar den talmotoriska 

samordningen. VOT betraktas även vara det mest tillförlitliga sättet att särskilja mellan tonande 

och tonlösa klusiler.  

 

VOT hos barn har tidigare studerats i logopediuppsatser vid Linköpings universitet (Lundeborg 

et al., 2012; Larsson & Wiman, 2011). I dessa arbeten har dock inga upprepade mätningar gjorts, 

varför det föreligger behov att fastställa hur konsistent barns VOT är. Denna studie syftar till att 

undersöka hur konsistent klusilproduktionen är hos svenska barn i femårsåldern, samt utreda 

förekomsten av eventuella könskillnader. 

 

I studien medverkade 31 barn, 13 flickor och 18 pojkar där medelåldern var 5:6 år. Barnen fick 

benämna bilder av minimala par med klusilord tre gånger. Samtliga testningar ljudinspelades. 

Inspelningarna analyserades därefter. 

 

Resultaten visade att barnen var förhållandevis konsekventa i VOT-värden vid de flesta 

klusilproduktionerna, variabilitet förekom mellan specifika klusilproduktionsomgångar. Bland de 

barn som hade förton vid produktionen av tonande klusiler noterades variabilitet i såväl 

förekomst som värde. Inga statistiskt signifikanta könsskillnader noterades.  

 

Nyckelord: Voice onset time, VOT, klusilproduktion, konsistent talproduktion, svenska 

förskolebarn,  
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Variabilitet i voice onset time 

- En studie av svenska femåringars initiala klusilproduktioner 

 

1. Inledning 

 

De mekanismer som involveras i talproduktion kräver en komplex samverkan mellan en mängd 

olika strukturer. Detta krävs för att precisionen av talet skall kunna uppstå (Love & Webb 2001). 

Det tar lång tid för det lilla barnet att etablera denna komplexa muskelsamverkan. Under 

utvecklingens gång anses barnets talmotorik variera. Graden av talmotorisk variabilitet 

återspeglar barnets aktuella status i den talmotoriska utvecklingen (Bruce, Hey-Yan & Justine, 

2012). Ett sätt att analysera talmotorisk samordning är via mätning av voice onset time (VOT) 

vid produktion av klusiler. VOT är en akustisk tidsparameter som anger tidsintervallet mellan 

klusilens explosionsfas och första tecken på ton i efterföljande vokal (Menyuk & Klatt, 1975). 

Olika grad av muskelkontroll och samordning krävs för olika språkljud. Klusiler är ett språkljud 

som kräver en fullgod samordning mellan struphuvud och läppar, tunga och käke (Lundeborg et 

al., 2012). VOT hos svenska förskole- och skolbarn har tidigare studerats i två logopediuppsatser 

vid Linköpings universitet (Larsson & Wiman, 2010, 2011). I dessa uppsatser gjordes emellertid 

inte några upprepade mätningar för att fastställa stabiliteten i barnets talproduktion. Detta 

motiverar föreliggande studie. 
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2. Bakgrund 

 

2.1. Talproduktion 

 

Uttalet av språkljud samt grundläggande grammatik etableras under förskoleåldern hos barn med 

typisk språkutveckling (Strömqvist, 2008). Avgörande för hur talutvecklingen artar sig är 

att en fullgod neuromotorisk såväl som sensorisk mognad i form av hörsel, känsel samt 

kinestetiska färdigheter ska ha etablerats (Sjögreen & Lohmander, 2008). 

 

Talapparatens funktion indelas i respiration, fonation och artikulation (Engstrand, 2007). 

Människan har utvecklat en förmåga att segmentera ljudmängder i meningar och ord. För att tal 

skall kunna uppstå krävs utandningsluft från lungorna. Genom att skapa ett antal olika hinder 

med talapparatens rörliga strukturer uppstår olika slags språkljud (Engstrand, 2007).  

 

2.1.1.Koartikulation 

 

Vid tal sker ett komplext samarbete mellan olika muskelgrupper i talapparaten. Det 

sammanlagda antalet muskler som är involverade i talproduktionen är ännu okänt, 

uppskattningsvis är det emellertid åtminstone 100 muskler som beräknas aktiveras samtidigt 

under tal (Love & Webb, 2001). Koartikulation betecknas fenomenet där talrörelserna i 

talproduktionen sker parallellt med varandra. I naturligt tal sker en interaktion mellan 

fonemsegment i koartikulationen. Denna process är ett fenomen som återfinns i samtliga språk i 

världen (Hardcastle, Laver, & Gibbon, 2013). 

 

2.1.2. Variabilitet i talproduktionen hos barn 

 

I kontrast till vuxna talare, har barn med typisk språkutveckling variabilitet i sin talproduktion. 

Detta karaktäristeras av en inkonsekvent ordproduktion. Om förståelsen av de fonologiska 

reglerna samt den mentala representationen hos barnet är bristande, kan talproduktionen variera. 

I takt med att barn etablerar en ökad medvetenhet kring hur orden är segmenterade vid tal, 

utvecklas även en mer korrekt och konsekvent produktion av språkljuden (Ertmer & Goffman, 
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2011). Flera faktorer har lyfts fram som förklaring till denna variabilitet i barns talproduktion. En 

förklaring reflekterar ordens fonologiska egenskaper (Leonard, Rowan, Morris, & Fey, 1982). 

Stavelsekombinationer i vissa ord är mer komplexa. En annan förklaring är att ord som vanligen 

uppkommer tidigt i språkutvecklingen hos barn kan förefalla mer konsistenta än ord som 

kommer senare i utvecklingen (Ertmer & Goffman, 2011). Ytterligare en faktor som påverkar 

graden av variabilitet är neuromotorisk kontroll hos barnet (Kent, 1992). Med ökad ålder 

förbättras den neuromotoriska kontrollen och barnets variabilitet i ordproduktionen kan således 

minska (Ertmer & Goffman, 2011).  Även tungans funktion förändras under barnets utveckling, 

variabiliteten i de talmotoriska rörelserna anses reflektera barnets neuromuskulära mognad 

(Bruce, Hei-Yan & Justine, 2012 ). Enligt tidigare studier blir talmotoriken hos barn stabilare 

med avseende på timing, talhastighet samt talmönster med ökad ålder (Goffman & Smith, 1999; 

Green, Moore, Higashikawa, & Steeve, 2000; Green, Moore, & Reilly, 2002; Sharkey & Folkins, 

1985; Smith & Goffman, 1998; Smith & McLean-Muse, 1986; Watkin & Fromm, 1984). Ju 

äldre barnet blir desto mjukare och bättre koordinerade blir dess kroppsrörelser, de 

artikulatioriska gesterna blir mer stabila och talet uppfattas som mer konsistent och korrekt 

(Caruso & Strand, 1999). Goffman och Smith (1999) studerade och jämförde variabiliteten av 

läpprörelser hos barn mellan fyra och sju år samt vuxna, och fann att stabilare rörelser avseende 

såväl omfång, som hastighet och varaktighet etablerades med stigande ålder. 

 

Talproduktionens variabilitet kan också påverkas av yttre faktorer. Exempelvis kan VOT-värden 

uppmätta vid naturliga talsituationer skilja sig signifikant från VOT mätta vid en testsituation. 

Vid testsituationer kan VOT ha mindre variabilitet (Baran, Laufer, & Daniloff, 1977). Andra 

faktorer som kan påverka resultaten är; talhastighet, betoning, ordets semantiska betydelse samt 

artikulationens varaktighet (Lisker & Abramson, 1967; Umeda, 1977).   

 

2.1.3. Klusilproduktion 

 

Klusiler kan bildas vid total avspärrning någonstans i ansatsröret. Produktion av klusiler utgörs 

av olika faser, i den första fasen blockeras luftvägen helt med hjälp av tunga och läppar. Detta 

leder till att luftflödet stoppas (ocklusion), vilket ger upphov till ett ökat lufttryck i munhåla och 
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hals. När luftvägen sedan öppnas sker en explosion och luften släpps och frigörs (release) 

(Roach, 2001). 

 

Det svenska språket har klusiler med tre olika artikulationsställen, dessa kommer i tonande och 

tonlösa varianter. De tonlösa klusilerna utgörs av /p/, /t/ och /k/ medan de kontrasterande, 

tonande motsvarigheterna är: /b/, /d/ och / g/ (Lundeborg et al., 2012). De tonlösa klusilerna 

produceras med abducerade stämband. När hindret släpper uppstår ett explosionliknande ljud. 

Explosionen hos de tonlösa klusilerna är mycket kraftigare och brusigare än de tonande 

klusilerna, då luften fritt kan strömma ut från lungorna. Stämbanden försätts sedan i vibration då 

nästkommande vokal skall uttalas. Vid fonation av tonande klusiler sker adduktion av 

stämbanden. Stämbandsvibrationerna ger upphov till en tonande ljudkvalitet (Engstrand, 2007). 

Under fonation av tonande klusiler adduceras stämbanden samtidigt som läpparna blockerar 

luftströmmen (Lundeborg et al,. 2012). De talmotoriska rörelserna som är involverade i 

klusilproduktione samverkar således mer eller mindre parallellt med varandra (Lindblom, 2008).  

 

2.2. Voice onset time 

 

Voice onset time definieras som tidsintervallet mellan begynnelsen av explosionen hos en klusil 

efter det att ocklusion har upphört samt första tecknet på tonande ljudbildning i efterföljande 

segment. VOT mäts i millisekunder och betraktas vara den mest tillförlitliga akustiska 

parametern gällande distinktion av tonande och tonlösa klusiler (Lundeborg et al., 2012).  
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Figur 1. Bildexempel vid analys av testordet "kulor”.  VOT för/k/ tydliggörs av pilen. Ljudvågor presenteras på den 

övre panelen, medan spektrogrammet finns på den nedre panelen. 

 

2.2.1. Mätning och tolkning av VOT 

 

Vid analys av VOT görs mätningar i ljudvågor med bredbandsspektrogram som stöd (se figur 1). 

Mätningarna kan göras på vuxna såväl som på barn, endast enkla talproduktioner krävs (Ronald, 

Baken, Robert, Orlikoff, 2000). VOT representerar tidsperioden mellan en explosion som 

uppstår samt första tecken på ton (i efterföljande vokal), vilket kan avläsas akustiskt via 

ljudvågorna alternativt via spektrogrammet. Periodisk aktivitet i ett spektrogram representerar 

det första tecknet på ton (Zlatin & Koenigsknecht, 1976). De tonlösa klusilerna karaktäriseras av 

positiva VOT-värden medan tonande klusiler vanligtvis får negativa värden. Positiva värden kan 

även förekomma hos tonande klusiler, men är då små, det vill säga en kort VOT (Lisker och 

Abramson, 1964, 1967). VOT för klusiler kan hänföras till tre olika kategorier (Lisker & 

Abrahamson, 1964). Den första kategorin definieras som förton (voicing lead), VOT-värden med 

förton innehar negativa VOT-värden. VOT-värden med efterton (short-lag) innehar noll till låga 

positiva värden och slutligen har värden med lång efterton (long-lag) positiva värden (Keating, 

Mikos & Ganong, 1981). Negativa VOT-värden anger tiden för ljudbildning som eventuellt kan 

förekomma innan explosionsfasen parallellt med ocklusionen (Ronald et al., 2000). Positiva 

värden anger tiden för ljudbildning som inträffar efter explosionsfasen, denna explosionsfas 

presenteras som vertikala linjer på ett spektrogram. Ett VOT-värde som är noll anger att en ton 

producerats direkt efter en explosion (Ronald et al., 2000). Den perceptuella gränsen mellan 

tonande och tonlös klusil anses ligga mellan 20 och 40 millisekunder (Zlatin & Koenigsknecht, 

1976). Tonande klusiler med VOT över 20 millisekunder kan därför missuppfattas som tonlösa 
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medan tonlösa klusiler under 40 millisekunder riskerar att uppfattas som tonande (Zlatin & 

Koenigsknecht, 1976).  

 

Utvecklingen av en vuxenlik VOT hos barn sker successivt med utvecklingen. Vid sexårs ålder 

minskar variabiliteten i VOT till följd av ett minskat omfång av värden på långa ”voice lag”, det 

vill säga ljudbildning som kommer efter release och utgörs av positiva VOT-värden (Zlatin & 

Koenigsknecht, 1976). Senare studier har visat på liknande resultat, där barn mellan 11 och 13 år 

uppvisat stabila VOT-värden (Whiteside, Dobbin & Henry, 2003). Whiteside, Dobbin och Henry 

(2003) förklarar i en studie att VOT börjar minska i variabilitet vid detta åldersspann då inga 

signifikanta åldersskillnader visades i studien. Larsson och Wiman (2010) fann att svenska barn 

uppnådde vuxenlika värden vid cirka 9 till 10 år. Normativa VOT-medelvärden uppmätt i 

millisekunder hos svenska femåringar för de tonlösa klusilerna är; /p/= 63,22, /t/= 61,41, /k/= 

79,45, samt för de tonande VOT-värdena (deltagare som ej uppvisade förton) /b/= 13,0, /d/= 

17,46 och /g/= 26,4 (Larsson & Wiman, 2010). Gällande tonande klusiler föreligger det en 

samtidig stämbandsaktivitet parallellt med ocklusionen eller en adduktion som påbörjas innan 

ocklusion inträffat (förton), detta gäller dock ej för samtliga personer. I en svensk studie där 

deltagarna var 8, 9, 10 och 11 år gamla fastställdes normvärden i VOT för barn med typisk 

språkutveckling. Genomsnittsvärde för VOT hos tonlösa klusiler för barnen i de olika åldrarna 

låg mellan 44.76 och 77.93 millisekunder och för de tonande klusilerna låg genomsnittet -72.73 

och 1.56 millisekunder (Lundeborg et al., 2012). 

 

2.2.2. Könsskillnader i VOT  

 

Signifikanta könsskillnader för VOT gällande tonlösa klusiler har i två tidigare utförda svenska 

studier på vuxna (Karlsson, Zetterholm, Sullivan, 2004; Helgason, Ringen, 2008). Studien visade 

på könskillnader gällande förton för de tonande klusilerna, där förekomsten av prevokalisation 

var vanligare för det manliga könet (Karlsson et al., 2004). I en studie som Larsson och Wiman 

(2011) har skrivit visade dock resultat på att förton ej var vanligare hos det manliga könet för de 

vuxna, deltagarantalet där var även större. Tidigare logopediuppsatser vid Linköpings universitet 

har studerat VOT hos svenska förskolebarn, dock har inga upprepade mätningar gällande VOT 
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utförts i dessa uppsatser, varför det föreligger ett behov att studera huruvida variabiliteten i 

barnens talproduktion ter sig.  

 

3. Syfte 

 

Syftet med följande studie är att undersöka huruvida konsekvent voice onset time (VOT) vid 

upprepad produktion av klusilord (med initiala klusiler) hos svenska femåringar är, samt utreda 

förekomsten av eventuella könskillnader.   

 

3.1. Frågeställningar 

 

*Är barn konsistenta i sin klusilproduktion?  

* Föreligger det några könsskillnader? 

 

4. Metod & material 

 

4.1. Procedur 

 

Studien inleddes med att enhetschefer inom barnomsorgen, i två kommuner i Östergötland samt 

Södermanland kontaktades för godkännande till att kontakta enheter inom deras områden (se 

appendix A). Därefter kontaktades förskolor i de utvalda områdena för godkännande om intresse 

för studien fanns (se appendix B). Informations- och samtyckesbrev skickades ut till de förskolor 

som var positiva till deltagande, för vidarebefodran till barnens vårdnadshavare (se appendix C). 

Totalt kontaktades åtta förskolor på de båda orterna, varav fem förskoleverksamheter 

medverkade i studien. Fyra barn från författarnas bekantskapskretsar har även inkluderats i 

studien. 
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4.2. Urval och kriterier 

 

Inklusionskriterier i studien var följande: 

* Barnen skulle ha fyllt eller fylla fem år (under år 2012/2013) 

* Barnen skulle ha svenska som modersmål 

 

Exklusionskriterier i studien var följande: 

* Tal och språkstörning 

 

4.3. Deltagare 

 

Förfrågan om att medverka i studien skickades ut till 170 förskolebarn, varav 40 av dessa fick 

skriftligt medgivande från vårdnadshavare till medverkan. Datainsamling utövades på totalt 32 

förskolebarn i de två kommunerna i Östergötland och Södermanland. Ett barn exkluderades ur 

studien på grund av svåranalyserad ljudfil. Barn med skriftligt godkännande som ej deltog i 

studien, föll bort på grund av sjukfrånvaro samt frånvaro av annan anledning. Ett barn nekade till 

testning. Se tabell 1.  

 

Tabell 1 

Medelålder samt standardavvikelse (SD) för respektive kön samt alla barn. 

 Medelålder (SD) 

Pojkar ♂ (n= 18) 5:6 (3 månader) 

Flickor ♀ (n= 13) 5:5 (4 månader) 

Alla barn (n= 31) 5:6 (4 månader) 

 

4.4. Datainsamling 

 

För att säkerställa att deltagare klarade att producera klusilerna som skulle testas, utfördes en 

förtestning med ord innehållande samma språkljud som det egentliga benämningstestet (se 

appendix D). Detta utfördes på sammanlagt 32 förskolebarn, och utgjorde också en bra inledning 

till kontakten med barnen och testningen. Deltagande barn testades med ett bildmaterial 

bestående av minimala par för klusilerna /p/, /t/, /k/, /b/, /d/ och /g /. Testningarna genomfördes 
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av en testledare på respektive ort. Barnen instruerades att benämna bilderna i turordning tre 

gånger (se appendix E). I vissa fall har fler barn inkluderats i samma testrum. Varje testsituation 

tog cirka tio minuter.  Bilderna har använts i en tidigare studie av Wiman och Larsson (2011) och 

är tagna från bildprogrammet Boardmaker version 6.   

 

Samtliga testningar audioinspelades med hjälp av inspelningsmaskin av märket Marantz 

PMD660, tillhörande mikrofon samt stativ var av typen MB 3k. Mikrofonen placerades cirka 30 

centimeter ifrån deltagarens mun. 

 

4.5. Bearbetning av insamlat material 

 

4.5.1. Akustiska mätningar 

 

Sekvenserna från ljudfilerna analyserades akustiskt med hjälp av datorprogrammet Praat, 

(http://www.fon.hum.uva.nl/praat/). Avläsningen av VOT skedde genom mätning av tiden i 

millisekunder mellan starten av klusilens explosionsfas och det första tecknet på ton i ljudvågen. 

Mätningarna i ljudvågen kompletterades genom studier av ett spektogram i Praat, i vilken en 

lågfrekvent periodisk aktivitet definierades som det första tecknet på ton.  

 

4.5.2. Statistisk analys 

 

Deskriptiv statistik utfördes för att erhålla medelvärde samt standardavvikelse för varje 

klusilproduktion. Vidare beräknades klusilproduktionernas variabilitet via signifikansanalys 

(ANOVA). Paired-samples t-test utfördes med avseende på huruvida variabiliteten var mellan de 

olika klusilproduktionsomgångarna (signifikansnivån sattes till p <0,05), totalt gjordes tre 

stycken t-test för varje klusil. 

 

Coefficient of variation (COV) beräknades i SPSS för samtliga VOT-värden. Dessa värden 

användes därefter i ett oberoende t-test för att analysera könsskillnader. De negativa värdena för 

voice-lead redovisas med ett andelsmått (procent). 

 

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
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Interbedömarreabilitet kontrollerades genom att båda författare utförde VOT-analys för 17 

klusilproduktioner, dessa analyserades via Pearson’s r
2
. Interbedömarreabiliteten mellan båda 

författare visade på 99,8 %. Även en tredje utomstående bedömare togs in, där denne fick 

beräkna VOT på samma ljudfiler (n= 17), interbedömarreabiliteten mellan alla tre bedömare 

påvisade en korrelation på 99,6 %. 

  

SPSS för Windows, version 20, utnyttjades för samtliga statistiska analyser. 

 

5. Etiska överväganden 

 

Barnens vårdnadshavare tilldelades samtyckesbrev samt information om studien (se appendix C) 

innan testningen påbörjades. Testning var frivillig och kunde avbrytas när som helst. Inga 

deltagares identitet kan spåras och alla resultat presenteras på gruppnivå. Samtliga testtillfällen 

ljudinspelades men inga personuppgifter finns upptagna. 

 

6. Resultat 

 

6.1. VOT-resultat för samtliga deltagare samt respektive kön  

 

VOT-medelvärde uppmätt i millisekunder samt standardavvikelse för samtliga deltagare i 

studien (n= 31) och respektive kön redovisas i tabell 2 och 3. Vidare kan en redovisning över 

klusilproduktionspar där signifikanta respektive ickesignifikanta skillnader utläsas i tabell 4. 

 

Samtliga deltagare 

 

För samtliga deltagare (n=31) minskar VOT-medelvärdet vid varje upprepning för; /t/, /d/ och /ɡ/ 

(se tabell 2). För de olika klusilproduktionerna kan generella mönster ses för produktion ett (P1) 

och två (P2), P1 och P3, samt P2 och P3 för samtliga deltagarna. Tabell 2 visar att samtliga 

deltagare har en minskning av VOT-medelvärdet mellan P1 och P2. För P1 och P3 förekommer 

en genomgående minskning för /t k d ɡ/, här visar /t/ på skillnader som är statistiskt signifikanta 

(p<0,05). Endast för /p b/ identifieras en ökning av medelvärdet, vilket sker mellan P1 och P3 
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(från  65,6 ms till 66,8 ms för /p/ samt 27,9 ms till 34, 9 ms för /b/). Vid jämförelse mellan P2 

och P3 förekommer minskning i VOT-medelvärdet i tre av sex fall samt höjning av medelvärdet 

i resterande fall av sex.  För /k/ var dessa skillnader mellan produktionerna statistisk signifikanta 

(medelvärdet ökade från 69,7 ms till 81,2 ms, p<0.05). Högst medelvärde (m= 87,7 ms) har P1 

av /k/, lägst medelvärde (m= 25,2 ms) förekommer vid P3 av /d/.  

 

Resultat som redovisas i tabell 2 visar att standardavvikelsen minskar för samtliga deltagare för 

klusilproduktion ett till tre vid uttalet av; /t/, /k/, /d/ och /ɡ/. Resterande klusilproduktioner visar 

på ett varierande mönster i standardavvikelsen (tabell 2). 

 

Tabell 2  

Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för de olika klusilproduktionerna. VOT redovisas i ms för samtliga 

deltagare och klusiler. 

 M (SD) Produktion 1 M (SD)  Produktion  2 M (SD) Produktion 3 

Klusil 
Femåringar (n= 31) 

 

/ t / 54,3 (24,7) 47,1 (23,9) 42,1 (23,7) 

/ k / 87,7 (44,9) 69,7 (25,8) 81,2 (21,5) 

/ p / 65,6 (27,1) 60,1 (30,4) 66,8 (35,2) 

/ d / 34,8 (50,2) 33,1 (22,7) 25,2 (15,9) 

/ ɡ / 47,8 (63,1) 38,0 (25,1) 34,1 (18,0) 

/ b / 27,9 (48,3) 27,3 (32,6) 34,9 (43,7) 

 

VOT hos de olika könen 

 

Vad gäller pojkarna (n= 18) följer samma minskning av VOT-medelvärdet för varje 

klusilproduktion för klusilerna /t/ och /d/. För flickorna (n= 13) minskas medelvärdet i successiv 

ordning endast för klusilen: /ɡ/ (se tabell 2). Minskning av medelvärdet förekommer i fem av sex 

fall i pojkarnas P1 och P2. En ökning förekommer mellan P1 och P2 endast för /ɡ/ (medelvärdet 

stiger från 29,4 ms till 44,7 ms ). P1 och P3 visar på en ökning av medelvärdet för /p/, /ɡ/ och /p/ 

ökar från 63 ms till 64,8 ms och /ɡ/ ökar från 29,4 ms till 38,8 ms). Genomgående förefaller 

medelvärdet minska mellan P1 och P3 för pojkarna (för klusilerna /t/, /k/, /d/ och /b/). Slutligen 

gällande P2 och P3 förekommer ökning av medelvärdet för klusilerna / k/, /p/ och /b/ och en 
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minskning för /t/, /d/ och /ɡ/. För /k/ var skillnaderna statistiskt signifikanta. Det högsta uppmätta 

VOT-medelvärdet för pojkarna är vid P1 för klusilen /k/ (m=  97,4 ms) och det minsta värdet i 

föreliggande studie påfanns för P3 vid uttal av /d/ (m= 20,1 ms). 

 

Gällande flickorna förekommer en generell minskning av medelvärdet mellan P1 och P2 (tabell 

2). I detta fall är skillnaderna mellan klusilproduktionerna statistiskt signifikanta för /ɡ/. För /d/ 

och /b/ påfanns ökning av VOT-medelvärdet, /d/ går från ett medelvärde på 28,4 ms till 39,2 ms 

och /b/ från 18,9 ms till 30,8 ms. Vid jämförelse mellan P1 och P3 sker en ökning för alla 

klusiler förutom /t/ och /ɡ/. Minskning sker för /ɡ/ och /t/ där /ɡ/ går från 61,0 ms till 31 och /t/ 

från 58,3 ms till 46,3 ms. Vid P2 och P3 finns en genomgående ökning av medelvärdet, sänkning 

förekommer för /d/ och /ɡ/ där /d/ minskar från 39,2 ms till 32,2 ms samt /ɡ/ minskar från 33,1 

ms till 31 ms. Störst medelvärde för flickorna påfanns vid P3 av /k/ (m= 79,6) samt det minsta 

var vid P1 av /b/ (m = 18,9).  

 

Hos pojkarna (n=18) kan en successiv minskning av standardavvikelse observeras för /t/, /k/, /d/ 

och /b/. Vad gäller flickorna förekommer detta endast för /ɡ/, vidare kan en ökning av 

standardavvikelsen med varje produktion identifieras för klusilerna i flickornas fall /p/ och /b/. 

Dessa resultat redovisas i tabell 3. 
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Tabell 3 

Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för de olika klusilproduktionerna, VOT är uppmätt i ms för respektive 

kön 

 M (SD) Produktion 1 M (SD) Produktion 2 M (SD) Produktion 3 

Klusil (pojkar) ♂ 
 (n= 18) 

 

/t/ 51,3 (22,6) 49,1 (25,3) 39,1 (24,6) 

/k/ 97,4 (53,1) 71,1 (30,9) 82,3 (21,2) 

/p/ 63,0 (27,1) 59,2 (27,5)  64,8 (32,2) 

/d/ 39,4 (65,5) 28,7 (21,4)  20,1 (8,1) 

/g/ 29,4 (9,1) 44,7 (24,2) 38,8 (20,5) 

/b/ 34,4 (61,3) 24,8 (32,0) 27,7 (29,3) 

Klusil (flickor) ♀ 

(n= 13) 

 

/t/ 58,3 (27,7) 44,5 (22,5) 46,3 (22,7) 

/k/ 74,2 (26,7) 67,8 (17,5) 79,6 (22,6) 

/p/  69,2 (27,9) 61,4 (35,1) 69,7 (40,1) 

/d/ 28,4 (11,7) 39,2 (23,9) 32,2 (21,2) 

/g/ 61,0 (80,7) 33,1 (25,2) 31,0 (15,9) 

/b/ 18,9 (18,6) 30,8 (34,3) 44,8 (58,1) 

 

Redovisning över signifikanta respektive ickesignifikanta skillnader vid de olika 

klusilproduktionerna (samtliga deltagare) i studien kan observeras i tabell 4. Resultat visar att 

signifikans påträffades vid två tillfällen av 18; P1 samt P2 av /t/, P2 samt P3 för /k/.  

 

Tabell 4 

Klusilproduktionspar där ns anger att skillnaderna är icke-signifikanta, medan p anger att skillnaderna i VOT är 

statistiskt signifikanta (p <0,05). Numrering i vänster kolumn anger produktionsomgång. Avser samtliga deltagare. 

 /t/ /k/ /p/ /d/ / ɡ / /b/ 

1-2 p=0.020 ns ns ns ns Ns 

1-3 ns ns ns ns ns Ns 

2-3 ns p=0,005 ns ns ns Ns 
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Vid parvis jämförelse mellan klusilproduktionerna via beroende t-test av de olika 

klusilomgångarna har ett fåtal statistiskt signifikanta skillnader identifieras. För samtliga 

deltagare påträffades signifikanta skillnader i VOT mellan P1 samt P3 för klusilen /t/ (p= 0.020). 

Vidare kunde även signifikanta skillnader mellan P2 samt P3 av /k/ uppmätas (p= 0.005). Inom 

respektive könsgrupp noterades vissa skillnader. För endast pojkarna gällde att skillnader mellan 

P2 och P3 för /k/ (p=0,041) var statistisk signifikanta. För endast flickor kunde statistiskt 

signifikanta skillnader ses mellan P1 och P2 för den tonande klusilen /ɡ/ (p=0,05).  

 

6.2. Könsskillnader 

 

Vid statistisk jämförelse av flickornas och pojkarnas variabilitet för de olika 

klusilproduktionerna påfanns inga signifikanta skillnader mellan könen. Variabiliteten mellan 

könen var dock högst vid produktion av /k/ samt lägst för /b/. 

 

6.3. Förtonsförekomst för de upprepade klusilproduktionerna 

 

Andelen förekomst av förton utryckt i procent av det totala antalet klusilupprepningarna av de 

tonande klusilerna för samtliga deltagare (n= 31) samt respektive kön visas i tabell 5.  

 

15 % av alla upprepade klusilproduktioner hos samtliga deltagare (n=31) utgörs av 

förtonsförekomst på /g/ där 17 stycken deltagare uppvisade förton. Förton på /g/ är den klusil 

som förekommer oftast hos samtliga deltagare samt respektive kön.  

 

För endast flickor är det 13 % av alla klusilupprepningar (x= 39) hos samtliga flickor (n= 13) i 

studien där förton på /g/ förekommer. För endast pojkarna utgör 17 % förton på /g/ av alla 

klusilupprepningar (x= 54) hos samtliga pojkar (n= 18) i studien. /d/ den klusil som hade lägst 

förekomst av förton. Förton återfinns oftare hos pojkarna (n = 12) än hos flickorna (n=5), endast 

pojkarna uppvisade förton på /d/ (3,7 %). Förton på /ɡ/ förekommer oftast hos båda könen, dock 

oftare hos pojkarna (17 %) än hos flickorna (13 %). Se tabell 5. 
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Tabell 5 

Andel förtonsförekomst uttryckt i procent hos de deltagare som uppvisade förton. Andelen beräknas på det totala 

antalet klusilproduktioner (x) som studiens alla deltagare, inom respektive grupp, sammanlagt  producerade.  

Klusil Samtliga deltagare 

med förton (n= 17) 

Flickor med förton 

(n= 5 ) 

Pojkar med förton 

(n= 12 ) 

 93* 39** 54*** 

/ɡ/  15 %   13 % 17 % 

/b/ 5,4 % 5,1 % 5,5 % 

/d/ 3,2 % 0 % 3,7 % 

 

* totalt 31 st deltagare, ** totalt 12 st flickor, *** totalt 18 st pojkar  

 

7. Diskussion 

 

Resultat i föreliggande studie visar att klusilproduktionen hos samtliga deltagare tenderar att 

följa ett minskande mönster gällande VOT-medelvärdet för klusilerna /t/, /d/ och /ɡ /. Vid parvis 

jämförelse av de upprepade klusilproduktionerna kunde signifikanta skillnader observeras för 

särskilda klusilproduktioner av /t/, /k/ och /ɡ /. Inga signifikanta skillnader mellan könen kunde 

påvisas. Förton kunde identifieras i de upprepade klusilproduktionerna och detta förekommer 

oftare hos pojkar än hos flickor, dock är denna skillnad i förtonsförekomst ej statistiskt 

signifikant.  

 

7.1. Resultatdiskussion  

 

7.1.1. VOT-resultat för samtliga deltagare samt respektive kön 

 

Gällande de upprepade klusilerna för samtliga klusilgrupper förekommer en genomgående 

minskning av VOT-medelvärdet för samtliga deltagare samt för de båda könen. För endast 

F
ö
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o
n

  
(x

) 
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flickor var dock ökning av VOT-medelvärdet för varje klusilproduktion det vanligast 

förekommande mönstret. Enstaka fall i studien påvisar statistiskt signifikanta skillnader mellan 

de olika produktionsomgångarna av klusilerna, en slutsats som kan dras utifrån detta är att 

barnens talproduktion uppvisat en låg variabilitet. Barn med typisk språkutveckling förväntas 

inneha en inkonsekvent ordproduktion med variabilitet enligt Ertmer et al., (2011), resultatet av 

barnens låga variabilitet resulterande i en konsekvent talproduktion kan förklaras av det faktum 

att insamlat ljudmaterial togs ifrån en testsituation. Enligt Baran et al, (1977) kan VOT-värden 

skilja sig från naturliga talsituationer med VOT-värden mätt ur testsituationer. Barnen testades i 

sin naturliga miljö, dock var inte klusilproduktionerna tagna ur en naturlig konversation via 

spontantal. Vidare kan diskuteras den systematiska minskningen av VOT för varje klusil som 

producerades hos barnen, möjliga orsaksfaktorer kan ha varit sjunkande motivation samt 

uttröttbarhet.   

 

De högsta respektive lägsta VOT-medelvärdena för de olika klusilproduktionerna hos samtliga 

deltagare i föreliggande studie kan vidare jämföras med normvärden för femåringar som tidigare 

studerats i Larsson och Wimans uppsats (2010). De största och minsta VOT-medelvärde för de 

tonlösa klusilerna /p/ och / k/ som återfanns i denna studie följer samma mönster som de 

normvärden som togs fram för svenska femåringar av Larsson och Wiman. Endast vid /t/ kan en 

skillnad observeras i de olika VOT-värdena, normdata för /t/= 61,42 ms, i studien uppmättes det 

största respektive minsta VOT-värdet för samma klusil vara: 54,3 ms och 42,1 ms.  

 

Det kan finnas flera förklaringar till varför resultaten i denna studie skiljer sig från normdata. 

Resultaten för interbedömarreliabiliteten visade sig vara hög (99,6 %), detta utesluter dock inte 

risken att det kan ha förekommit felmätningar. I denna studie har också barn testats i rum där det, 

vid några tillfällen, har förekommit andra barn. Men även personliga kontakter har använts. 

Detta visar på att utförandet av testningen har varit inkonsekvent i vissa fall.  

 

Medelvärdet för VOT för samtliga deltagare, visar att de tonande klusilerna ligger över 20 

millisekunder, enligt Zlatin & Koenigsknecht (1976) innebär detta att dessa kan missuppfattas 

som tonlösa klusiler. I många fall visar också standardavvikelsen att värdena är spridda långt 
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över och under medelvärdet. Detta skulle kunna bero på de stora skillnaderna i klusilproduktion 

mellan deltagarna som påfunnits i denna studie. 

 

Vid jämförelse mellan de olika produktionsomgångarna kunde signifikanta skillnader mellan 

produktion ett (P1) samt två (P2) för /t/ hittas, även mellan produktion två (P2) och tre (P3) vid 

/k/ för samtliga deltagare hittas. En potentiell orsaksfaktor till den minimala förekomsten av 

variabilitet i talproduktionen kan vara att de ord som studien utgått ifrån är fonem som 

förekommer tidigt i barnets fonologiska utveckling, i enlighet med Ertmer et al, (2011) 

producerar barn som etablerat en fullgod fonologisk medvetenhet ett mer korrekt och konsekvent 

tal. Signifikanta skillnader mellan de olika klusilproduktionerna i varje könskategori har vidare 

påträffats i studien. 

 

7.1.2. Könsskillnader  

 

I studien jämfördes pojkarnas variabilitet i klusilproduktionen med flickornas variabilitet, inga 

signifikanta skillnader påfanns mellan könen. Likartade resultat gällande avsaknad av 

könsskillnader påfanns även i Larsson och Wimans (2010) studie av förskolebarns VOT.  

 

7.1.3. Förtonsförekomst för de upprepade klusilproduktionerna 

 

Resultaten i studien visar att förton förekommer oftare hos pojkar än hos flickorna (skillnaderna 

är dock inte signifikanta), vilket överensstämmer med de tidigare svenska studierna (Karlsson et 

al. 2004; Helgason & Ringen, 2008) som gjorts där resultat visat på att förton är vanligare hos 

det manliga könet, deltagarantalet i dessa studier var dock litet samt rörde vuxna, och kan 

därmed ej säkerställas statistiskt. Förton på /d/ återfanns endast hos pojkarna i denna studie och 

utgjorde även den klusil med minst förekomst i förton. En möjlig orsak till detta kan vara att det 

representerade ordet för klusilen (Dennis) var en seriefigur de flesta deltagare hade svårigheter 

att känna igen samt minnas namnet på. Detta i sin tur kan ha påverkat förtonsförekomsten i 

klusilproduktionen.   
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8. Metoddiskussion 

 

8.1. Urval 

Vid urval av deltagare i studien togs ingen hänsyn till socioekonomisk bakgrund då det enligt 

Helgason och Ringen (2008) ej finns några tecken på att socioekonomisk status eller eventuell 

flerspråkig bakgrund ska ha någon betydelse på VOT.  

 

Fullgod hörsel fanns inte med bland inklusionskriterierna i de godkännandebrev som skickades 

ut till respektive målsman, så tänkbar felkälla skulle kunna vara att något eller några av barnen 

hade nedsatt hörsel. Under bedömningarna märkte dock ej testledarna några tecken på att något 

barn skulle ha några hörselproblem. 

 

8.2. Datainsamling/testning  

 

Barnen testades i sin naturliga miljö på förskolan och i vissa fall även tillsammans med en 

kamrat som även skulle deltaga i testningen. Genom att inkludera fler barn i testrummet kunde 

testning effektiviseras samtidigt som en trygg och bekväm arbetsmiljö etableras mellan författare 

och deltagare. Överlappande tal kunde dock förekomma under inspelning, vilket kunde utgöra ett 

störningsmoment. 

 

Många av barnen i studien uppvisade svårigheter med att känna igen samt minnas ordet 

”Dennis”. En anledning till detta kan vara att seriefiguren Dennis kanske inte är välbekant för 

dagens femåringar. Bilden för klusilen /d/ i testmaterialet föreslås därför bytas ut i framtida 

studier med VOT-jämförelser mot ett mer kontemporärt ord.  

 

Insamling av data delades upp mellan båda författare där en författare samlade materialet bland 

barnen i Östergötland medan andra parten i projektet utövade datainsamling i Södermanland. 

Statistisk analys via interbedömmarreabilitet mellan båda författare av de akustiska analyserna 

genomfördes, för att säkerställa reabiliteten med det uppdelade arbetssättet vilket påvisade en 

korrelation på 99,8 %. Även en tredje bedömare har tagits in för att ytterligare säkerställa VOT-

mätningarnas reabilitet, korrelation mellan de tre bedömarna resulterade i 99,6 %. Dock kan ej 
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faktumet att felmätning kan ha gjorts av VOT-värdena uteslutas, då de VOT-värdena som hittats 

i föreliggande studie ej följer ett snarlikt mönster med tidigare studier inom VOT hos barn. 

 

9. Framtida studier 

 

I denna studie visar resultatet att det ej föreligger några signifikanta skillnader mellan de 

upprepade klusilproduktionerna hos femåringar. Det vore intressant att genomföra en liknande 

studie på yngre barn och kanske studera andra språkljud. Tilläggningsvis kan även det faktum att 

klusilproduktionen skiljer sig mellan testsituation samt naturliga talsituationer nämnas (Baran, 

Laufer & Daniloff, 1977). Det vore därför intressant att studera huruvida detta skiljer sig hos 

barn med avseende på den konsekventa klusilproduktionen. 

 

10. Slutsats 

 

Undersökningar av svenska femåringars VOT med fokus på hur konsistent klusilproduktion är 

har genomförts på sammanlagt 32 femåringar varav ett barn föll bort i studien. Resultaten visar 

att klusilproduktionen hos samtliga deltagare i genomgående drag är konsistent och att inga 

könsskillnader förekommer. 

 

Rådande negativa VOT-värden utgjorde pojkarna den största delen av barnen som producerade 

förton i VOT. 
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12.1. APPENDIX A - Brev till enhetschef   

                                                         

Hej,  

Vi, Jenny Le och Mahtab Fattah Hosseini är två studenter som går termin fem på logopedprogrammet vid 

Linköpings universitet, under vilken vi skall påbörja arbetet med vår kandidatuppsats. Logopeder arbetar med att 

hjälpa människor i alla åldrar som har kommunikationssvårigheter. 

  

För att korrekt kunna bedöma avvikelser behöver vi kunskaper om hur barn utan tal- och språkproblem talar. Det 

föreligger ett behov av att undersöka hur konsekvent barns uttal av språkljud är. Vi avser därför att undersöka hur 

konsekvent förskolebarnens uttal av språkljuden; /d/, /t/, /p/ och /b/ är. Vi behöver därför  komma i kontakt med barn 

i femårsåldern med typisk utveckling. För att uppfylla syftet med undersökningen behöver barnet även ha svenska 

som modersmål. 

  

Barnen kommer att få utföra ett kort benämningstest vid ett upprepat antal gånger, där ett visst antal bilder är 

presenterade med de ovan nämnda språkljuden. Testningen kommer att ljudinspelas för att möjliggöra senare analys. 

Vi hoppas att kunna genomföra detta ute på barnens förskolor och beräknar att varje undersökning kommer att ta 

cirka tio minuter. 

  

Inga personuppgifter utöver ålder och kön på barnen kommer att registreras och resultaten kommer endast att 

redovisas på gruppnivå. Detta innebär att inga enskilda barns resultat kommer att kunna spåras. 

  

Vi hoppas vi får ert tillstånd till att kontakta förskolor inom ert område. 

  

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss alternativt vår handledare Inger Lunderborg Hammarström. 

  

Tack på förhand! 

_________________________________________________________________ 

Jenny Le, Logopedstudent, jenle582@student.liu.se, 0735922687 

Mahtab Fattah Hosseini, Logopedstudent mahfa524@student.liu.se, 0739939079 

  

Handledare: 

Inger Lundeborg Hammarström, Universitetslektor, Logopedprogrammet, inger.lundeborghammarstrom@liu.se 

  

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 

Linköpings Universitet/ Hälsouniversitetet 

581 83 Linköping 



25 
 

 

12.2. APPENDIX B - Brev till verksamhetschef  

 

Hej, 

Vi, Jenny Le och Mahtab Fattah Hosseini är två studenter som går termin fem på logopedprogrammet vid 

Linköpings universitet, under vilken vi skall påbörja arbetet med vår kandidatuppsats. Logopeder arbetar med att 

hjälpa människor i alla åldrar som har kommunikationssvårigheter. 

  

För att korrekt kunna bedöma avvikelser behöver vi kunskaper om hur barn utan tal- och språkproblem talar. Det 

föreligger ett behov av att undersöka hur konsekvent barns uttal av språkljud är. Vi avser därför att undersöka hur 

konsekvent förskolebarnens uttal av språkljuden; /d/, /t/, /p/ och /b/ är. Vi behöver därför  komma i kontakt med barn 

i femårsåldern med typisk utveckling. För att uppfylla syftet med undersökningen behöver barnet även ha svenska 

som modersmål. 

  

Barnen kommer att få utföra ett kort benämningstest vid ett upprepat antal gånger, där ett visst antal bilder är 

presenterade med de ovan nämnda språkljuden. Testningen kommer att ljudinspelas för att möjliggöra senare analys. 

Vi hoppas att kunna genomföra detta ute på barnens förskolor och beräknar att varje undersökning kommer att ta 

cirka tio minuter. 

  

Inga personuppgifter utöver ålder och kön på barnen kommer att registreras och resultaten kommer endast att 

redovisas på gruppnivå. Detta innebär att inga enskilda barns resultat kommer att kunna spåras. 

  

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss alternativt vår handledare Inger Lunderborg Hammarström. 

 

Tack på förhand! 

 

_________________________________________________________________ 

Jenny Le, Logopedstudent, jenle582@student.liu.se, 0735922687 

Mahtab Fattah Hosseini, Logopedstudent mahfa524@student.liu.se, 0739939079 

  

Handledare: 

Inger Lundeborg Hammarström, Universitetslektor, Logopedprogrammet, inger.lundeborghammarstrom@liu.se 

  

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 

Linköpings Universitet/ Hälsouniversitetet 

581 83 Linköping 
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12.3. APPENDIX C - Informations- och samtyckesbrev till vårnadshavare 

 

Hej,  

Vi är två logopedstudenter som heter Jenny Le och Mahtab Fattah Hosseini och studerar på logopedprogrammet vid 

Linköpings universitet. Vi går termin fem och skall påbörja arbetet med vår kandidatuppsats. 

  

För att korrekt kunna bedöma tal- och språkavvikelser hos barn behöver vi kunskaper om hur barn utan problem 

talar. Vi behöver därför  komma i kontakt med barn i femårsåldern med svenska som modersmål och som haft en 

normal tal- och språkutveckling. 

  

Barnen kommer att få benämna några olika enkla bilder ett upprepat antal gånger  under inspelning och räknas ta c.a 

10 min. Barnen får naturligtvis avstå från eller avbryta aktiviteten om de så önskar. 

  

Inga personuppgifter utöver ålder och kön på barnen kommer att registreras och resultaten kommer endast att 

redovisas på gruppnivå. Detta innebär att inga enskilda barns resultat kommer att kunna spåras. 

  

Vi undrar nu om ditt barn får lov att vara med i vår studie och ber dig att fylla i bifogad svarsblankett. 

 

Vi ber dig att lämna blanketten till förskolepersonalen senast ___ 

   

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare Inger Lunderborg Hammarström. 

 

Tack på förhand! 

_________________________________________________________________ 

 

Jenny Le, Logopedstudent, jenle582@student.liu.se, 0735922687 

Mahtab Fattah Hosseini, Logopedstudent mahfa524@student.liu.se, 0739939079 

  

Handledare: 

Inger Lundeborg Hammarström, Universitetslektor, Logopedprogrammet, inger.lundeborghammarstrom@liu.se 

  

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 

Linköpings Universitet/ Hälsouniversitetet 

581 83 Linköping 
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 Mitt barn   ____________________________________  som fyller år _____________________ 

(födelsedatum) 

  

 

Får delta i logopedstudenternas studie. (  ) 

 

·         Har ingen talstörning  (  ) 

 

·         Fyller fem i år / är fem år (  ) 

 

Får inte delta i studien. (  ) 

  

   

  

_________________________________________________________ 

Målsmans underskrift 

  

  

__________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

  

   

 

Lämnas till förskolepersonalen senast  _____ 
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12.4. APPENDIX D - Bildmaterial vid förtest 
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12.5. APPENDIX E - Bildmaterial 


