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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med denna studie var att utvärdera behandling med hjälp av elektropalatografi (EPG) 

och portabel träningsenhet (PTU) hos en person med kvarstående artikulationsproblem. 

Försökspersonen var en vuxen man med medfödd hemifacial mikrosomi och mikrognati som 

tidigare genomfört konventionell talträning. En kvasiexperimentell, prospektiv, kontrollerad 

single subjekt A-B-A design användes. Försökspersonen hade vid träningsstart en 

tillbakadragen artikulation av /t/ och /d/ till velart/uvulart artikulationsställe med kvarstående 

svårighet att göra sitt tal förståeligt för sina samtalspartners.  Behandlingseffekten utvärderades 

genom instrumentell EPG analys av /t/ i enstaka ord före och efter behandling. Analysen visade 

signifikanta behandlingsresultat där en fortgående förbättring av produktionen av /t/ i medial 

och final position skedde även fyra år efter avslutad behandling. Perceptuell lyssnarbedömning 

av tränade och otränade lyssnare uppvisade signifikant förbättrad skattning av t-likhet av 

målljudet /t/ i medial och final position över tid. Ett mycket svagt samband sågs mellan 

perceptuell skattning av t-likhet och de analyserade EPG-värdena. Lyssnarskattningen av 

spontantalet visade en förbättring av förståelighet vid kontroll 4 år efter avslutad träning. 

Utvärderingen bekräftar tidigare forskning och visar att talträning med EPG är ett effektivt sätt 

att ge visuell återkoppling i försök att etablera ett korrekt artikulationsmönster, förbättrat tal 

och ökad förståelighet. Detta provades i föreliggande studie och även om resultaten inte var 

entydiga, antyddes att metoden kan vara långsiktigt framgångsrik vid sedan lång tid väl 

etablerade talavvikelser utan tecken på förändring spontant eller efter tidigare träning utan 

visuell återkoppling. En viktig erfarenhet är således att planera långsiktigt och invänta 

automatisering av nya artikulationsrörelser som har lång etableringsfas. Träning med EPG 

föreslås kunna erbjudas vuxna personer med kvarstående artikulationsavvikelser där 

konventionell träning inte har kunnat ge önskvärda resultat.  

 

Nyckelord: Elektropalatografi, behandlingseffekt, hemifacial mikrosomi, artikulationsstörning, 

långtidsuppföljning, förståelighet 
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ABSTRACT 
 

The aim of this study was to evaluate speech therapy using electropalatography (EPG) and 

portable training unit (PTU) in a subject with persistent articulation errors. The participant was 

a male adult with congenital hemifacial microsomia and micrognathia who previously had 

received conventional speech therapy. The subject had a retracted, velar/ uvular articulation of  

dental plosives with difficulty making speech understandable to listeners. A quasi-experimental 

prospective, controlled single-subject ABA design was used. Treatment efficacy was assessed 

by instrumental EPG analysis of  /t/ in single words before and after treatment and showed 

significant treatment results with a continuing improvement in the production of  /t/ in medial 

and final position even four years after completion of treatment. Perceptual listen assessment of 

trained and untrained listeners showed significantly improved estimation of the target /t/ in 

medial and final position over time. A very weak association was found between the perceptual 

estimation of t-likeness and the analyzed EPG values. Listener rating of spontaneous speech 

showed an improvement in intelligibility 4 years after completing training. The evaluation 

confirms previous research showing that speech therapy with EPG seems effective for 

providing visual feedback in the attempt to establish a correct articulation pattern, improved 

speech and enhanced intelligibility. This was investigated in the present study and although the 

results were not unambiguous, it was indicated that the method can be successful at long 

persisting well established articulation errors without signs of spontaneous change or after 

previous training without visual feedback. An important experience is to plan long term and 

wait for the automation of the new articulation movements that have a long establishment 

phase. Training with EPG is proposed to be offered to adults with persistent articulation 

disorders for which conventional therapy has been unable to provide desirable results.  

 

Keywords:  Electropalatography, treatment effect, hemifacial microsomia, articulation disorder, 

long- term follow- up, intelligibility 
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1. Inledning  

Talavvikelser kan förekomma hos personer med strukturella avvikelser i munhålan. När 

funktionen, artikulationen, är normal men strukturerna avvikande resulterar det inte sällan i 

talavvikelser som är ofrånkomliga på grund av anatomin. I sådana fall kan en operation ge de 

nödvändiga förutsättningarna för spontan normalisering av talet. Förutsättningarna är 

annorlunda vid kompensatoriska uttalsfel. Artikulationen har då omedvetet anpassats till de 

avvikande strukturerna. Talutvecklingen optimeras när ansatsröret är anatomiskt och 

fysiologiskt intakt och beledsagas av ett intakt kinestetiskt och auditivt feedbacksystem (Fox, 

2006). När ett talsystem är dysfunktionellt sker en snabb kompensation via de övriga systemen, 

på grund av dess inbördes beroende och samordning. När kompensationen inte kan överbrygga 

dysfunktionen uppstår talproblem på grund av kompensatoriska uttalsfel.  

 

Personer med uttalsfel som är resultat av kompensatoriska strategier får sällan en spontan 

förändring av den avvikande artikulationen, även om anatomiskt mer normaliserade 

förhållanden erhållits. Problemen kan också vara svåra att påverka med talterapeutisk 

intervention (Fox, 2006; Harding & Grunwell, 1996; Vallino-Napoli, 2002; Kummer, 2010). 

Exempelvis har talproblem hos vuxna eller ungdomar med sent sluten gomspalt rapporteras 

vara svåra att förändra (Whitehill et al., 1996). De avvikande talmönstren har blivit så 

cementerade och vanemässiga att en förändring av artikulationen är svår att uppnå trots en stark 

motivation att träna. Att i vuxen ålder påbörja träning av befästa uttalsproblem, kräver att man 

beaktar skillnaden mellan att öva med en vuxen individ jämfört med ett barn. En vuxen person 

har en större erfarenhetsbank att vila nya kunskaper på.  Dessa tidigare erfarenheter kan 

emellertid också leda till negativa konsekvenser, då de är mer befästa och kan lägga hinder i 

vägen för nya arbetssätt (Knox, 1973; Öller Darelid et al., 2015). 

 

1.1. Hemifacial mikrosomi  

Goldenhars syndrom tillhör gruppen medfödda kraniofaciala missbildningssyndrom och är 

varierande i omfattning och svårighetsgrad (Socialstyrelsen, 2013). Syndromet karaktäriseras 

av ett asymmetriskt ansikte (hemifacial mikrosomi), ögonförändring (epibulbär dermoid) och 

kotmissbildningar. Syndromet är en variant av okuloaurikulovertebralt spektrum (OAVS) och i 

denna ingår också hemifacial mikrosomi (HFM). Vid HFM är vävnaden på ena sidan av 

ansiktet underutvecklad, i huvudsak i öra-, mun- och underkäksområdena. Ansiktsasymmetri 

finns hos fler än hälften och är påtaglig hos en femtedel. Ibland är den inte märkbar vid födseln 

utan blir tydlig först fram emot 4-årsåldern. Benen i maxillan (överkäken), tinningregionen och 

näsan kan vara mindre än normalt och mandibeln (underkäken) kan vara påtagligt 

underutvecklad. Vanligtvis är bara ena sidan av ansiktet drabbad, men upp till en tredjedel av 

dem som har syndromet har symtom på båda sidor. Kirurgiska ingrepp görs för att förbättra 

funktion och utseende och utförs ofta i flera steg under en längre period.  

 

I Sverige föds cirka 20 barn per 100 000 med ett syndrom inom OAVS. Av dessa har 10 

procent Goldenhars syndrom, vilket innebär att det föds ett till två barn per år. Syndromet är 

något vanligare hos pojkar än hos flickor (Mishra & Bhattachrya, 2015).  Majoriteten av fallen 

är sporadiska utan att någon hereditär orsaksbakgrund kunnat påvisas, men prenatal exponering 

för vissa läkemedel och genetiska avvikelser kan vara associerade med tillståndet. De 

grundläggande principerna för den kirurgiska behandlingen är att behandla benvävnader först 

och därefter förstärka mjukvävnaden. Mandibeln korrigeras först då detta stimulerar tillväxten 

av maxillan (Socialstyrelsen, 2013).  
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I fallbeskrivningar av Guyette et al. (2001) av personer med HFM, rapporterades problem med 

både artikulation och gomfunktion efter operativa insatser. Det var ofta nödvändigt med ett 

flertal operativa insatser av ansikte och käkar av ett kraniofacialt team innan mer normaliserade 

förhållanden kunde erhållas. 

 

1.2. Artikulation 

1.2.1. Koartikulation 

Artikulationsstället för en konsonant är anpassat till omgivande vokaler. Främre vokaler medför 

ett artikulationsställe som är beläget längre fram, medan bakre vokaler medför ett 

artikulationsställe som befinner sig längre bak. Om det ljud som påverkar och det som påverkas 

gränsar direkt till varandra, kallas verkan kontaktassimilation.  Bakgrunden till företeelsen 

ligger i talapparatens funktionssätt, men finns i viss form överallt i yttranden (Elert, 1995). 

Dessa återkommande assimilationer kallas koartikulation och beskrivs av Lindblom och 

MacNeilage (2011) som den talmotoriska rörelsen mellan två på varandra följande fonem, där 

rörelsen sällan följer ett fastslaget rörelsemönster.  

 

1.2.2.  Klusilproduktion 

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 hals. När luftvägen sedan öppnas sker en explosion och 

luften släpps och frigörs (release) (Roach, 2001). 

 

1.2.3.  Kompensatorisk artikulation 

Talaren har genom olika artikulatoriska beteenden försökt att skapa fonologiska kontraster i 

talet, vilket har benämnts både kompensatorisk artikulation eller aktiva talavvikelser (Harding 

& Grunwell, 1998). Det rör sig om alternativ artikulation för att genom en aktiv strategi kunna 

förändra talet och skapa de nödvändiga distinktioner mellan fonem som krävs för att erhålla 

fonologiska kontraster i talet. Om dessa sker systematiskt med fler än ett målljud benämns detta 

en process.  

 

En systematisk felplacering av artikulationsstället, då målljud som normalt skulle artikuleras 

dentalt eller alveolart produceras velart, betecknas som velariserade. Detta medför en svårighet 

att upprätthålla den fonologiska kontrasten dental/alveolar – velar, vilket kan medföra problem 

med förståeligheten. Glottal placering är oftast en kompensatorisk strategi för oral klusil och 

görs för att uppnå klusilt artikulationssätt, vid oförmåga att bygga upp intraoralt tryck i 

munhålan på grund av otillräcklig velofarynxfunktion. Vid så kallade passiva avvikelser (t ex 

nasalt genomslag) är dessa istället en direkt konsekvens av strukturella avvikelser i munhålan 

(Harding & Grunwell, 1998; Lohmander et al., 2005; Trost, 1981).  

 

Klickljud är språkljud som förekommer i vissa språk, men klickljud kan även användas som 

kompensatorisk artikulation. De är dock sällan rapporterade (Gibbon et al., 2008) och verkar 

sparsamt förekommande i avvikande tal, (< 1 %) hos förskolebarn (Hardin-Jones & Jones, 

2005). Klickljud liknar klusiler genom att de båda språkljuden har perceptuellt framträdande 

drag med distinkta akustiska explosioner. De produceras dock olika. Klickljud använder en 

ingressiv, inåtgående luftström med reducerat intraoralt tryck i kontrast till klusiler, där ett 

tryck byggs upp av en egressiv, utåtgående luftström. Klickljuden tillåter talaren att trots 

bristande möjligheter bygga upp ett tryck i munhålan och ge upplevelsen av en explosion vid 

frisläppandet av det negativa lufttrycket, vilket kan härma intrycket av en klusil (Gibbon et al., 

2008). 



  

 

5 

 

Dubbel artikulation innebär att två artikulationsställen artikuleras samtidigt (Gibbon & 

Crampin, 2002). Man skapar två förträngningar av samma typ och grad, till exempel klusil-

klusil, som är vanligast. Detta artikulationssätt förekommer i vissa västafrikanska språk som 

Idoma och Eggon (Catford, 2001). Det förekommer också kompensatoriskt som en strategi att 

optimera klusilt artikulationssätt och kan vara ett restsymtom under eller efter terapi. Alveolar-

velar dubbelartikulation kan vara svår att identifiera perceptuellt, vilket kan leda till att den 

felaktigt tolkas av lyssnare som korrekt realiserade /t/ eller /d/ eller som kvarstående 

velarisering av /k/ eller /g/ (Gibbon et al., 2004). 

 

1.3. Elektropalatografi   

Visuell feedback i realtid av tungrörelser kan vara ett effektivt sätt att arbeta med 

svårbehandlade artikulationsproblem och ger möjlighet till en objektiv utvärdering av 

behandlingen (Hardcastle et al., 1991). Elektropalatografi (EPG) är ett datorbaserat 

träningshjälpmedel som ger information om kontaktmönstret mellan tungans placering och 

tidsmässiga kontakt mot hårda gommen under tal (Hardcastle et al., 1991; Wrench et al., 2002). 

Metoden har använts för att behandla artikulationsavvikelser genom att använda sig av visuell 

återkoppling under träning.  

 

Både Friel (1998) och Howard (2004) noterade att man med EPG kunde identifiera avvikande 

artikulationssätt, inkluderande komplicerade eller komplexa avvikelser i artikulationsmönstret 

och även den variabilitet i talproduktionen som inte hade varit möjlig att kunna notera vid en 

auditiv perceptuell analys. Lee, Law och Gibbon konstaterade i en Cochrane Review (2009), att 

EPG framgångsrikt hade används i talträning av individer med läpp-, käk- och gomspalt 

(LKG), som hade artikulationsproblem som inte svarat på konventionell behandling utan 

visuell feedback. Några randomiserade kontrollerade studier som uppfyllde kraven för högsta 

evidens hittades visserligen inte, men studier med lägre evidensnivå med effekt av träningen 

noterades. 

 

Den person som ska genomföra talträning med elektropalatografi (EPG) måste använda en 

individanpassad gomplatta, (figur 1). 

 

 

 
Figur 1. EPG-platta.  (Foto hämtat 2009 från http://www.qmu.ac.uk) 
 

Gomplattan har 62 elektroder mot den linguala sidan. Elektroderna är placerade i åtta 

horisontella rader. När elektroderna får kontakt med tungan under tal, sänds en signal till en 

extern processorenhet genom utgående ledningar och visuell feedback i realtid av tungans 

placering och rörelse visas på en datamonitor. Tillvänjning till en artificiell gomplatta kan ge 

initiala problem artikulatoriskt. Hos normaltalare har akustisk analys kunnat påvisa en negativ 

påverkan av gomplattan på konsonantartikulationen, framför allt på frikativor även efter 

tillvänjningsfasen (Baum & McFarland, 2000; McAuliffe et al., 2006; McAuliffe et al., 2008; 

McLeod & Searl, 2006). 

http://www.qmu.ac.uk/
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En portabel träningsenhet (PTU), (figur 2), är en batteridriven enhet som ger visuell feedback 

utan tillgång till dator. Apparaten kan användas för EPG- träning i hemmet då gomplattan 

ansluts till enheten (Wrench, 2013). PTU-enheten ger inte möjlighet att spara eller analysera 

registreringarna. 

 
Figur 2.  Portabel träningsenhet (PTU). (Foto hämtat 2009 från http://www.qmu.ac.uk) 

 

Med EPG registreras alveolar, post-alveolar, palatal och velar artikulation och karakteristiska 

mönster för lingualt artikulerade konsonanter och slutna vokaler, vilket gör det till en 

användbar teknik att undersöka specifik artikulation av fonem (Wrench et al., 2002; Gibbon & 

Lee, 2011). Mc Auliffe och Ward (2006) beskrev att även vokalernas potentiella betydelse för 

koartikulation av konsonantartikulationen borde observeras mer i framtida analyser av EPG-

registreringar.  

De områden i munhålan där specifika fonem produceras är korrelerade till zoner på EPG- 

plattan. När EPG- kontakten sker i den främre zonen, det vill säga de första fyra raderna, är 

placeringen i de alveolara eller postalveolara områdena. När kontakten är i den bakre zonen, det 

vill säga de bakre fyra raderna, är placeringen palatal eller velar (Wrench et al., 2002). 

 

Figur 3 visar kontaktmönstret hos den dentala klusilen /t/ som hos normaltalare till 99 % har en 

främre anläggning, med hästskoformad, lateral anläggning av tungkanterna och ingen kontakt 

mot den bakre centrala delen av gomplattan (Gibbon et al., 2007). 

 
Figur 3. Normalt EPG-mönster/t/, med hästskoformad anläggningsyta mot EPG- plattans främre del.  
(Figur hämtat 2009 från http://www.qmu.ac.uk) 

 

Resultatmåttet för kontaktytan av tungan av /t/ i olika koartikulationspositioner, kan mätas i 

”alveolar total” (AT) och ”Center of Gravity” (CoG). Det maximala värdet av alveolar total 

(AT) består i denna studie av de 22 främre kontaktelektroderna, som representerar 

tungkontakten med de tre första raderna. Centre of Gravity (CoG)-värdet representerar 

positionen av den största koncentrationen av aktiverade elektroder över hela plattan, där CoG-

värdena kan vara från 0 till 8. Låga CoG-värden motsvarar en bakre tunga - gomkontakt, 

medan höga CoG-värden står för en främre kontakt (Gibbon & Lee, 2011). Preliminära CoG-

referensvärden för fonemet /t/ är baserat på en granskning av sju vuxna talare med svenska som 

modersmål och har för /t/ uppmätts till 5,04 (Bäckman & Larsson, 2001). 

 

 

http://www.qmu.ac.uk/
http://www.qmu.ac.uk/
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Det finns således ett antal aspekter av tungans kontaktmönster mot hårda gommen som kan 

analyseras med hjälp av EPG, för att undersöka vilka som är mest avgörande för talets 

förståelighet. EPG kan användas för att lära individer ett nytt, korrekt artikulationsmönster för 

de fonem som är målet för träningen och ge insikt om den möjliga, reella orsaken till auditivt 

upplevda avvikelser i talet. För att påverka invanda talmönster hos vuxna har biofeedback med 

EPG visat sig kunna vara ett sätt att kunna nå bättre träningsresultat (Öller Darelid et al., 2015) 
Hemträning med EPG för personer med kvarstående artikulationsstörningar verkar effektiv. 

Träning i hemmet med en portabel träningsenhet kan ses som ett komplement eller alternativ 

till träning i klinisk verksamhet. (Whitehill et al., 1996; Fujiwara, 2007; Lohmander et al., 

2010; Öller Darelid et al., 2015). Fujiwara (2007) påtalade dock vikten av regelbundna 

uppföljningar till hemträningen för att öka den artikulatoriska precisionen mot målljudet för 

träningen.    

 

Ett fåtal studier av talträning med EPG av vuxna individer har beskrivits i litteraturen. Studier 

har gjorts av unga vuxna och vuxna med talavvikelser efter sen gomslutning, hörselnedsättning 

samt kvarstående kompensatorisk artikulation vid LKG, förvärvade talmotoriska störningar och 

apraxi (Bacsfalvi & Bernhardt, 2011; Gibbon & Crampin, 2001; Howard & Varley, 1995; 

Howard, 2004; Martin et al., 2007; Mc Auliffe & Ward, 2006; Whitehill et al., 1996; Öller 

Darelid et al., 2015).  

 

Bacsfalvi & Bernhardt (2011) visade i en longitudinell studie att man med stöd av EPG och 

ultraljud kan förändra uttalet av vokaler hos ungdomar med sensorineural hörselskada, men att 

ett förändrat EPG-mönster och lyssnarnas transkription av talet inte alltid sammanföll. 

Perceptuell bedömning vid kontroll två och fyra år efter avslutad träning visade att en fortsatt 

förbättring av uttalet kunde noteras hos tre av sju försökspersoner. Med EPG kunde också 

Gibbon & Crampin (2001) påvisa att lyssnare misslyckades att auditivt identifiera de dolda 

kontraster som EPG visade att talaren hade i uttalet av /t/ och /k/. Det lyssnarna identifierade 

som identiska ljud visade sig med EPG vara olika artikulationsplaceringar. Även Howard 

(2004) kunde påvisa att många avvikande artikulationsplaceringar hos ungdomar med LKG 

bara kunde påvisas med hjälp av EPG, och att därför träningsupplägg som enbart byggde på en 

auditiv analys av talet riskerade att leda till ineffektiva insatser. Whitehill et al. (1996) visade i 

en studie att det var möjligt att förändra uttalet av /s/ och /t/ hos en ung vuxen med LKG med 

stöd av EPG. Martin et al. (2007) använde EPG vid träning med en döv person som tidigare 

inte kunnat hitta korrekt placering av /t/. Resultaten visade både på en förbättring av EPG-

mönster och i lyssnarskattningarna av talet. EPG och portabel träningsenhet har också använts 

vid träning av en vuxen person med cochleaimplantat (CI) med goda resultat (Öller Darelid et 

al., 2015). I studien kunde en signifikant förbättring av talets förståelighet noteras såväl efter 

träning samt vid kontroll två år efter avslutad träning. 

 

 

1.4. Perceptuell analys 

1.4.1. Förståelighet 

Förståelighet är ett relativt mått som samvarierar med många faktorer. Förståelighet kan ses 

som ett mått på hur en talare kan förstås av en lyssnare och till vilken grad lyssnaren uppfattar 

det som talaren vill ha sagt (Kent et al., 1989).  Förståelighet ger ett direkt bevis på hur talet 

fungerar i vardagen och används ofta som mått vid bedömning av talsvårigheter. Kent et al. 

(1989) beskrev förståelighet som ett mått på hur talarens avsedda budskap uppfattas av 

lyssnaren. Avsaknaden av fonematiska kontraster i talsignalen sågs som en primär orsak till en 

nedsatt förståelighet. Whitehill (2002) konstaterade dock i en kritisk granskning rörande 
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bedömning av förståelighet hos personer med LKG, att begreppet förståelighet sällan 

definierats. Ett flertal gånger användes termen förståelighet vid generella bedömningar då 

talsvårigheter graderades. Naturlighet, godtagbarhet och begriplighet var andra begrepp som 

användes och ansågs nära associerade, men inte synonyma, med förståelighet.   

 

Förståelighet kan beskrivas i kontextuella termer, som en kontextuell förståelse av hur ett 

meddelandes innehåll överförs till en lyssnare i ett kommunikativt sammanhang. I en 

genomgång av 57 publicerade artiklar om mätning av talets förståelighet hos talare med LKG 

(Whitehill, 2002), konstaterades att en ökad mängd studier hade producerats med detta 

resultatmått. Definitionen av förståelighet var ett problem. Att skilja förståelighet från 

acceptans för uttalsavvikelser kan ha viktiga behandlingsimplikationer. Variabler som bidrar 

till minskad acceptans kan kräva en annan behandlingsuppläggning än de som bidrar till nedsatt 

förståelighet.  

 

1.4.2. Bedömning av t-likhet 

Kategorisk perception innebär att vårt modersmål påverkar perceptionen och förmågan att 

korrekt kunna kategorisera språkljud. Vid ovanligt eller avvikande tal tenderar vi att utgå från 

modersmålets ljudsystem och förmågan att korrekt identifiera och diskriminera talet försämras 

då man försöker placera det åhörda inom dessa ramar. Med träning kan dock analysförmågan 

förbättras (Santelmann et al., 1999). Alla språkljud kan bli uttalsmässigt påverkade av en 

gomspalt, men endast ett begränsat antal konsonanter förekommer i olika språk och dessutom 

varierar uttalet av samma fonem mellan språk (Lohmander et al., 2009). Ett enkelt ett-till-ett 

förhållande mellan det auditivt åhörda och det artikulatoriska beteendet kan inte alltid 

förmodas. Warren (1970) beskrev den fonematiska reparationseffekten som gör att lyssnare hör 

in språkljud som inte finns i ett yttrande, pga. det samlade lingvistiska och lexikala innehållet i 

det vi tror vi hör.  

 

Jämförelser mellan perceptuell och instrumentell analys i studier av avvikande tal har ofta 

avslöjat överraskande förhållanden mellan vad lyssnaren har upplevt och vilka rörelser 

talorganen har utfört för ett specifikt språkljud eller ord (Howard, 2011). Ingen instrumentell 

analys kan berätta hur talaren uppfattades perceptuellt av lyssnaren, utan de båda 

analysmetoderna ska ses som komplement till varandra. Fonetisk transkription, som ofta 

används för beskrivning av avvikande tal kan dock bli problematiskt och resultera i begränsad 

överensstämmelse mellan olika transkriptörer (Sell, 2005; Lohmander & Olsson, 2004). En 

alternativ metod är att låta lyssnare skatta grad av likhet med ett målljud med hjälp av Visual 

Analog Scale (VAS).  VAS möjliggör en kontinuerlig respons på ett åhört stimuli (Munson et 

al., 2012; Strömbergsson, 2014). Med skattningsmetoden har lyssnares perceptuella 

uppmärksamhet på fonematiska, dolda kontraster i talet kunnat påvisas och varit användbart för 

att skatta gradvisa förändringar i talproduktionen. De perceptuella konsekvenserna av olika 

EPG-mönster måste beaktas vid analys, då lyssnarens bedömning av ett producerat språkljud 

och hur förståeligt talet uppfattas är det viktigaste kriteriet för behandlingsresultatet (Öller 

Darelid et al., 2015). 

 

Det har sålunda gjorts några studier som visat effekt av EPG-träning med framgångsrikt 

resultat, vid kvarstående, avvikande artikulation hos vuxna individer. Visuell återkoppling med 

EPG har visat sig vara effektivt för att påverka etablerade uttalsmönster som inte gått att 

påverka med traditionell talträning. Författaren har inte hittat någon studie där träning med 

EPG inkluderat personer med hemifacial mikrosomi. Få av studierna har redovisat 

långtidsuppföljningar som sträckt sig längre än två år efter avslutad träning och där kontroll av 

utveckling och stabilitet i de erhållna uttalsförändringarna kontrollerats. Sammanhängande tal 
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har i de tidigare studierna utöver detta, mycket sällan bedömts ur en generell 

förståelighetsaspekt som resultatmått.  

 

Denna studie utgick från ett behov att hitta alternativa behandlingsmetoder till den 

konventionella talträning som tidigare hade genomförts med den vuxne försökspersonen. 

Talträningen hade inte hade kunnat påverka de kvarvarande uttalsproblem, som i vuxen ålder 

kvarstod hos försökspersonen.  

 

Det är inte möjligt att göra stora och randomiserade studier på ovanliga och små 

diagnosgrupper. Den forskningsdesign som har bästa evidens vid fallstudier är s.k. single- 

subject design. Designen gör det möjligt att integrera klinisk träning med forskning och 

möjliggör studiet av ovanliga tillstånd. 

 

Förevarande studie var en del av den ordinarie kliniska behandling med EPG, som 2009 hade 

påbörjats på hemorten och som pågick där till 2013, i ett samarbete mellan författaren och 

professor Anette Lohmander på Logopedkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, 

där samtliga instrumentella och perceptuella registreringar också utfördes. De fåtal studier med 

EPG som tidigare hade gjorts med vuxna individer, det stora antalet kontrollregistreringar med 

WinEPG samt perceptuella registreringar som gjordes av talet under studien på 

Logopedkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, i kombination med den 

kontinuerliga träningen på hemorten, ledde fram till möjligheten att göra en longitudinell 

fallstudie av EPG-träning av en vuxen person, och motiverade syftet med denna studie.  

 

 

 

 

 

2. Syfte 

Syftet med studien var att utvärdera om artikulationsträning med visuell återkoppling är 

effektivt för etablerande av ett korrekt artikulationsmönster och förbättrat tal hos en vuxen 

person med bestående, avvikande artikulation relaterad till HFM. 

 

Fem frågeställningar formulerades: 

* Sker en förändring av artikulationsmönstret av /t/ mätt i AT (alveolar total) och CoG (Centre 

of Gravity) efter träning jämfört med före träningsstart? 

* Sker någon koartikulationspåverkan av anläggningsytan för /t/ mätt i CoG beroende på 

vokalkontext? 

* Förbättras produktionen av /t/ efter behandling enligt perceptuell bedömning? 

* Kan en auditiv perceptuell skattning av den producerade konsonanten som ett /t/ eller /k/, 

korreleras med artikulationsmönstrets faktiska utseende mätt i AT eller CoG?  

* Är förståeligheten av talet bättre efter behandling? 
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3. Metod 

3.1. Metoddesign 

En kvasiexperimentell, prospektiv, kontrollerad studie med single-subject A-B-A design 

tillämpades. I denna design är försökspersonen sin egen kontroll och designen är speciellt 

lämplig för utvärdering av behandlingen då denna kan utföras under den aktuella träningen. 

Fastän det inte är möjligt att generalisera resultaten från en enskild single-subjectstudie, kan 

evidensnivån stärkas med upprepade kontrollerade fallstudier (Hedge, 1994).  

A står för en baslinje där ingen intervention utfördes men där målbeteendet, produktionen av 

fonemet /t/, registrerades. Denna följdes av B, interventionsfasen, under vilken träningen 

genomfördes och målbeteendet blev fortsatt registrerat och audioinspelat. Därefter gjordes 

ytterligare en bedömning A, då ingen intervention genomfördes, men målbeteendet fortsatt 

observerades.    

Tre baslinjeregistreringar gjordes före träningsstart, följt av två registreringar under träningen. 

Efter avslutad träning av /t/ gjordes flera kontrollregistreringar, bland annat sex månader, två-, 

tre- och fyra år efter avslutad träning, vilka användes i analysen (figur 4).  

 

 
 

  Baslinje 

 (A)         

     

  Träning 

(B)       

 Kontroll 

(A) 

   

  B1 B2 B3 T1 T2 K_0,5 K_2 

år 

K_3 

år 

K_4 

år 

EPG- 

registrering 

Ord x x x x x x x x x 

Audio-

inspelningar 

Ord   

 

 o   o o o  o 

 Samman- 

hängande tal  

 o o  o o o  o 

Figur 4. Registeringar under behandlingsstudien. Baslinje (A) ingen behandling, träning av /t/ (B) och kontroll (A) 

ingen behandling. Registreringar x= EPG-analys o= perceptuell analys 

 

3.2. Deltagare 

3.2.1. Försöksperson 

Försökspersonen (fp) är en 35-årig man med medfödd hemifacial mikrosomi och mikrognati 

(underutvecklad käke). Han kom vid 8 års ålder till Sverige. Hans modersmål var spanska, men 

han talar även svenska sedan skolåldern och är idag flerspråkig. 

Vid cirka 10 års ålder genomgick fp korrigerande operationer och bentransplantationer för 

rekonstruktion av käkled och gapförmåga. Han tränade sin oralmotorik hos talpedagog vid 11 

års ålder, men erhöll i samband med detta inte någon artikulationsträning. En velofarynxlambå 

gjordes vid 22 års ålder. En kvarstående asymmetrisk höjning av gommen till vänster noterades 

i samband med denna åtgärd. Hårda gommen var ojämn med åsbildning bakåt.  

 

Fp remitterades till logoped vid 23 års ålder på grund av svårigheter med uttalet som försvårade 

talets förståelighet vid samtal. Han hade då ett mycket tillbakadraget velart/uvulart 

artikulationssätt, ibland även glottal förstärkning av /t/, /d/ och /l/ samt ett palatalt /s/-ljud. 

Tungmotoriken uppvisade en svaghet med viss deviation åt höger och inskränkt rörelseomfång.  

 



  

 

11 

Fp beskrev situationer där han uppfattade att personer undvek samtal med honom, av rädsla för 

att inte förstå fp:s tal. Fp hade uppenbara svårigheter att själv bedöma det egna talets avvikande 

uttal. Han var generellt återhållsam vad gäller röststyrkan, vilket var en konsekvens av den 

osäkerhet fp kände när det gällde att göra sig förstådd. Fp erhöll artikulationsträning i korta 

perioder hos logoped under en tvåårsperiod. Vid denna träning användes oralmotoriska 

övningar, artikulationsträning och övning av auditiv diskrimination utan noterbar effekt på 

uttalet.  Dubbelartikulation dental-velar noterades vid försök att producera ett /t/.  

 

Därefter gjordes ett långt uppehåll i träningen innan denna återupptogs på fp:s eget initiativ vid 

30 års ålder. Han hade då en stark motivation att åter träna, på grund av kvarstående svårighet 

att göra sitt tal förståeligt för sina samtalspartners.  En uttalad tillbakadragen artikulation av /t/ 

och /d/ till velart/uvulart artikulationsställe kvarstod, liksom problem med produktion av /l/ 

samt /s/-ljudet, som uttalades palatalt. Det var före träningsstart så gott som omöjligt för fp att 

producera /t/, medan /l/-ljudet producerades nasalt.  Han kunde dock vid uttal av ”ocho [ɔʨɔ]” 

(åtta på spanska) producera ett /t/ som auditivt uppvisade en betydligt tydligare kontrast mot /k/ 

än i övriga ord. En misstanke fanns om att det tillbakadragna artikulationsmönstret även var ett 

kompensatoriskt beteende för kvarstående problem med gomfunktionen.  

 

 

3.3. Procedur 

3.3.1. EPG-registreringar 

 

Inför träningsstarten gjorde specialisttandvården på hemorten ett avtryck av fp:s gom som 

användes för att tillverka den personligt utformade EPG-platta som utnyttjades under studien.  

Fp bekantade sig med EPG-plattan genom att ha den inne i munnen korta stunder under cirka 

två månader för att minska känsligheten i munhålan. Tillvänjningen gick bra och fp klarade av 

att ha plattan inne i munnen 30 minuter utan större besvär, bortsett från salivering initialt. 

Registreringar gjordes med WinEPG system (WinEPG ™ Articulate Instruments Ltd) på 

Logopedkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Allt material och data 

insamlades via registreringen där och pågick från 2009 till och med 2013.  

 

Tre baslinjemätningar utfördes, totalt 30 isolerade testord med /t/ i  initial, medial samt final 

position samt 39 testfraser registrerades med WinEPG under 6 veckor före interventionen 

påbörjades. Orden i fraserna innehöll dentala och velara konsonanter samt s-kluster. De 39 

testfraserna utnyttjades inte vidare i denna studie. De 30 testorden sades en gång per 

registrering och användes inte vid efterföljande EPG-träning av /t/ (tabell 1).  
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Tabell 1. Testord vid EPG-registrering 
Initialt /t/ Medialt /t/ Finalt /t/ 

tiger 

titti 

tittar 

teve 

tätt 

tass 

tå 

tång 

tårta 

tåg 

tåt 

tok 

tunn 

tumme 

tuva 

tuta 

möta 

reta 

jätte 

sitter  

titti 

tittar 

tuta 

matta 

råtta 

mat 

lat 

fat 

natt 

hatt 

katt 

tätt 

vit 

tåt 

nöt 

 

Under baslinjemätningarna genomfördes ingen träning. Efter 7, 15 och 24 veckor från 

träningsstart utfördes registrering 4, 5 och 6 med WinEPG system av de sammanlagt 30 

testorden. Efter avslutad träning av /t/, då fonemet /s/ hade införts och börjat att tränas, gjordes 

ytterligare fem registreringar med 6 till 12 månaders mellanrum fram till och med 2013.  Detta 

innebar att det från 2009 fram till 2013 utfördes sammanlagt elva registreringar med WinEPG 

system, varav nio registreringar har används i denna studie.  

 

3.3.2. Audioinspelningar 

I samband med EPG-registreringarna gjordes vid varje mättillfälle också audioinspelningar 

utan EPG-plattan. Det standardiserade artikulationstestet Svenskt artikulations- och 

nasalitetstest, SVANTE (Lohmander et al., 2005) användes och inspelningarna gjordes digitalt 

med Tascam HD-P2 Audio recorder, TEAC Corporation och extern mikrofon Sony ECM-

MS957. Fp ombads dessutom i samtal med testledaren att berätta om olika vardagsupplevelser 

och detta sammanhängande tal audioinspelades. 

 

3.3.3. Behandling 

Efter baslinjemätningarna påbörjade fp daglig artikulationsträning med stöd av EPG-platta och 

PTU enligt utarbetade träningsprogram. Den dentala klusilen /t/ var det målbeteende som 

utvaldes att inleda träningen med EPG, då den avvikande artikulationen av /t/ antogs påverka 

förståeligheten av talet mest. Konsonanten /t/ är den näst mest frekventa konsonanten i 

svenskan (8,7 %), efter /n/ (8,8 %), följt av /r/ (8,3 %), /s/ (6.3 %) samt /l/ (5,2 %) (KTH, 

2013). 

 

Det initiala hemträningsprogrammet innehöll övningar där fp skulle hitta korrekt läge för 

placering fram och bak av tungan mot EPG-plattan, och därefter producera ett isolerat /t/ samt 

/k/, därefter alternerande /t-k/ som ljudpar och till sist produktion i snabbt tempo av ljudparet.  

Då fp efter sex veckor uppnått 80 % korrekt artikulation av /t/ på övningsuppgifterna mätt via 

visuell skattning av alveolar total (AT) via PTU, skedde ett byte till övningsprogram 2 och till 

nästa svårighetsnivå. Då inleddes en övergång till träning av /t/ i kombination med vokal i 

initial och final position, VCV,  med /t/ i medial position, växling  mellan minimala par med 

initialt /t/ och /k/ + främre vokal samt initial / t/ i CVC-ord, där final konsonant var dentalerna 
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/l/ och/r/. Ett tredje träningsprogram med /t/-övningar med högre svårighetsnivå infördes under 

den fortsatta träningen.  

 

Träningen av /t/ avslutades efter 19 veckor. Träningen hade då utförts dagligen under 10-15 

minuter, vilket innebar sammanlagt nästan 36 timmars träning. Tre träningsprogram av ökande 

svårighetsgrad hade används under perioden. Träning av /s/ påbörjades parallellt med det tredje 

avslutande hemträningsprogrammet av /t/. /s/-träningen avslutas efter 25 veckor och därpå 

följde övning av målljudet /l/. Fp kom under träningen var fjortonde dag till behandlande 

logoped (författaren) på hemorten, för kontroll och kompletterande instruktioner samt 

återkoppling vad gällde önskvärda artikulationsplaceringar på PTU-enheten (tabell 2).  
 

 

 

 

 

Tabell 2. 
Träningsinnehåll och delmål för hemträningen med PTU (portabel träningsenhet) 

Träningsprogram Övningar           Mål     

1. Motoriskt kunna placera tungan fram och bak           Hitta placeringen av tungan fram och bak med hjälp PTU och  

så att träningsenhetens elektroder aktiveras.          Förstå skillnaden talmotoriskt mellan produktion av/t/ och /k/ 

Växla mellan främre och bakre placering av tungan. 
 

2. Produktion av /t/ isolerat, t-k omväxlande,           Behålla korrekt artikulationsplacering av /t/ i stavelser och notera  

stavelser med /t/ respektive /k/ + främre vokaler,          skillnaden mellan /t/ och /k/ på PTU. 
samt /t/ i ord med vokal, ex vis ”att, ett, äta”.  

Minimala par med initialt /t/ och /k/. 

 

EPG-registrering  T1   Introduktion av träningsprogram 3, 12 veckor efter  träningsstart    

3. Fortsatt träning med initialt t och k            Fortsätta stabilisera produktionen av /t/ i ord.    

isolerat, i stavelser, ord och minimala par.            Använda den främre placeringen av tungan  i produktion  
Inför /s/ isolerat samt kombinerat med främre vokal.           av frikativan /s/ 

EPG registrering T2        

 

 

 

3.4. Dataanalys 

 

3.4.1. EPG analys 

 Statistisk analys av EPG-data 3.4.1.1

 

Statistisk analys genomfördes med hjälp av statistikprogrammet SPSS (IBM SPSS version 22). 

Vid den statistiska bearbetningen användes en ANOVA för upprepade mätningar, med AT 

respektive CoG som beroende variabler, och fonemposition och tidpunkt för registrering som 

oberoende variabler för test av skillnad före och efter behandling. Alla trettiofem testord som 

hade använts i de nio registreringarna inkluderades vid analysen och sammanställningen. 

Sammanlagt annoterades och bedömdes 315 stycken registreringar vad gäller maximal  

kontaktyta mellan gom och tunga för AT och för CoG vid produktion av /t/. CoG (Centre of 

Gravity) och AT (alveolar total) analyserades separat. Baslinjeregistreringarna slogs samman 
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till ett medelvärde ”Baslinje medel”, BL_medel. Konfidensintervall justerades enligt Sidak för 

att minska risken för typ1-fel och att inte felaktigt få fram signifikanta värden. 

 

Analyser gjordes avseende anläggningsytan mellan tungan och gomplattan av registrerade 

initiala, mediala och finala positioner av fonemet /t/ i olika vokalkontext i ord och utgjorde 

utgångspunkten för de AT- och CoG-värden som användes vid de statistiska beräkningarna. 

Vid granskningen analyserades de sammanlagt trettiofem testorden för /t/, där sexton ord hade 

/t/ i initial position, nio i medial samt tio i final position. Med utgångspunkt från koartikulation 

av /t/ med främre och bakre vokal, specialstuderades anläggningsytan mätt i CoG. 

 

En jämförelse och bedömning gjordes mellan de tre inledande baslinjeundersökningarna, de två 

registreringarna efter påbörjad träning av AT och CoG, samt de efterföljande fyra 

kontrollregistreringarna för /t/ i testorden. De fyra sista registreringarna var 

baslinjebedömningar för /s/, då fonemet /s/ hade börjat att införas i träningen och träningen av 

/t/ hade upphört.  Vid bedömningen studerades specifikt de testord som ingick i EPG -

registreringen.  

 

Ocklusionsfasen i målljudet /t/ bedömdes genom notering av maximal kontaktyta mellan tunga 

och EPG-platta. Ocklusionen annoterades med hjälp av perceptuell analys av den akustiska 

registrering som skedde parallellt med EPG-registreringen av AT och CoG. Den akustiska 

registreringen användes för segmentering för att tidsmässigt avgöra var ocklusionen skett. 

Många gånger gick det inte att få fram ”onset” och ”release” för ocklusionerna enbart via 

visuell inspektion, då den mycket tillbakadragna artikulationen låg utanför gomplattans bakre 

kontaktelektroder. En beräkning utfördes av medelvärdet per registreringstillfälle av fonemet /t/ 

i AT och CoG i initial, medial och final position av de 35 testorden i baslinjebedömning B1,  

B 2, B 3, under träning T4 och T5, samt kontroll K0,5-år, K2-år, K3-år och K4-år. Mätvärden 

för sammanlagt 315 registreringar noterades. 

 

 

3.4.2.  Perceptuell analys 

 Statistisk analys 3.4.2.1

 

I analys av de perceptuella bedömningarna användes Spearman’s rangkorrelationskoefficient 

(Rho) för jämförelser av grupper, de otränade och tränade lyssnarnas VA-skattning av t-likhet 

och förståelighet. Spearman’s rho är ett icke-parametrisk mått på korrelation som använder 

ranger som data för beräkningen. Detta används vid sned distribution och vid data på 

ordinalskalenivå (talbedömning och egenskattning). 

 

 
 Lyssnare 3.4.2.2

 

En grupp på sammanlagt tolv vuxna, kvinnliga lyssnare deltog i studien, hälften tränade och 

hälften otränade. De tränade lyssnarna var logopeder i ålderspannet 26 till 56 år, med 

yrkeserfarenhet mellan ett till trettio år, samtliga utan specifik kännedom om försökspersonen 

som skulle bedömas. De otränade lyssnarna rekryterades till projektet via personliga kontakter 

och bedömdes av författaren som naiva lyssnare. Åldersspannet i denna lyssnargrupp var 38 till 

56 år. Varje bedömare gavs en egen kod vid genomförandet av testen.  
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 Lyssnarbedömning av t-likhet 3.4.2.3

 

Den akustiska registrering med Svenskt artikulations- och nasalitetstest, SVANTE (Lohmander 

et al., 2005) som parallellt gjordes i samband med EPG-registreringen, var utgångsmaterialet 

för den perceptuella lyssnarbedömning som gjordes av ”t-likhet”. Orden ”teve, tår, råtta, hatt 

och vit” som ingick i audioinspelningen av SVANTE, utvaldes från fyra EPG-registreringar; 

baslinje 2 (B2), kontroll sex månader efter avslutad träning av /t/ (K0,5) och kontroll efter två 

respektive fyra år, (K2 och K4).   

 

Lyssnarnas uppgift var att skatta t-ljudets likhet med [k] eller [t]. Instruktionerna gavs både 

muntligt och skriftligt. En 100 mm Visual Analog Scale (VAS) användes för skattningen av 

produktionen av målljudet /t/. VAS är vanligtvis en horisontell linje, där värdet bestäms genom 

att mäta avstånd från vänster sida till där markeringen gjorts. Ändpunkterna för VAS var ”t-

likt” till vänster och ”k-likt” till höger i denna studie. VAS används ofta för att mäta ett 

utmärkande drag eller inställning som tros utsträcka sig över ett kontinuum av värden och som 

annars inte kan mätas direkt (Crichton, 2001). Fem ord med två initiala, en medial och två 

finala /t/ skattades. Åtta testuppgifter dubblerades slumpmässigt för beräkning av lyssnarnas 

intrabedömarreliabilitet. Sammantaget användes 28 inspelningar i lyssnarskattningen. 

Randomiseringsverktyget www.random.org/lists/ användes. Vid redigeringen och 

färdigställandet av audiomaterialet för testet användes programmet Audacity version 2.0.0.  

Ljudnivåerna justerades samtidigt till enhetliga nivåer mellan de olika registreringarna. 

 
 Lyssnarbedömning av förståelighet 3.4.2.4

 

En perceptuell auditiv skattning av talets förståelighet gjordes före och efter intervention av 

otränade och tränade lyssnare. Sammanhängande sekvenser av fp:s tal, då denne beskrev och 

berättade egna upplevelser för testledaren, editerades och fogades samman till en minut långa 

ljudfiler för bedömning av sammanhängande tal.  Registreringar från baslinje 2 (B2), baslinje 3 

(B3), under träning (T2) samt kontroll sex månader efter avslutad träning (K0,5) och efter två 

respektive fyra år, (K2 och K4) användes. Inspelningarna editerades så att endast fp:s 

berättande hördes i klippen. En slumpmässig ordning mellan inspelningarna gjordes med hjälp 

av www.random.org/lists/. Sammanlagt fick lyssnarna bedöma arton spontantalsinspelningar.  

 

Lyssnarna fick instruktionen att skatta förståelighet för varje talexempel på en fyrgradig 

skattningsskala där 0= helt förståeligt, 1= lätt nedsatt förståelighet, 2=måttligt nedsatt 

förståelighet samt 3= kraftigt nedsatt förståelighet. Ordningsföljden mellan de olika 

inspelningarna var blindade för lyssnarna. Instruktionerna vid lyssnarbedömning av 

förståelighet gavs både muntligt före uppgiften utfördes och skriftligt på det formulär som 

skulle ifyllas. I lyssnarskattningen av förståelighet av sammanhängande tal deltog totalt nio 

lyssnare: de sex tränade och tre av de otränade lyssnarna. Tre av de sex otränade lyssnarna hade 

inte möjlighet att delta i lyssnarbedömningen av förståelighet på grund av tidsbrist.  
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3.5. Reliabilitet 

Överensstämmelsen mellan lyssnarna undersöktes med Spearman’s rangkorrelations-

koefficient (Spearman’s rho) vad gäller t-likhet och förståelighet i spontantal. Cohens Kappa 

(Fleiss & Cohan 1973), användes vid beräkning av överenstämmelse inom samma lyssnare. 

 

De tränade och otränade lyssnarna visade huvudsakligen god grad av överensstämmelse i sina 

perceptuella bedömningar av t-likhet (tabell 3 och 4) respektive spontantal (tabell 5 och 6). En 

tränad lyssnare (T3), avvek dock i sina skattningar från övriga lyssnares bedömningar och 

uppvisade ingen signifikant korrelation gentemot någon annan lyssnares bedömning och inte 

heller med sig själv (tabell 7). Även en otränad lyssnare (N12) avvek i sina skattningar och 

uppvisade signifikant korrelation med endast en av de två andra bedömarna (tabell 6).  

 

 
Tabell 3. 

Korrelationer med parvisa jämförelser för tränade lyssnare t-likhet (Spearman’s rho) 

Lyssnare 1 (T3) 2 (T5) 3 (T7) 4 (T8) 5 (T10) 6 (T11) 

1 1,000 -,151 ,402 -,053 ,429                      ,006          

2  1,000 ,449 ,750** ,429                      ,576** 

3   1,000 ,376 ,766**                  ,599** 

4    1,000 ,374                      ,408                                   

5     1,000                    ,299           

6      1,000  

**korrelationen är signifikant på 0,01 nivån (2-tailed)   

 

Tabell 4. 

Korrelationer med parvisa jämförelser för otränade lyssnare t-likhet (Spearman’s rho) 

Lyssnare 1 (N1)  2 (N2) 3 (N4) 4 (N6) 5 (N9) 6 N (12) 

1 1,000 ,624** ,157 ,689** ,711** ,758** 

2  1,000 ,016 ,594** ,566** ,431 

3   1,000 ,438 ,032 ,076 

4    1,000 ,662**                 ,585** 

5     1,000                   ,654** 

6                                1,000  

** korrelationen är signifikant på 0,01 nivån (2-tailed)     

 

Tabell 5.  

Korrelationer med parvisa jämförelser för tränade lyssnare av lyssnarskattning av spontantal (Spearman’s rho) 

Lyssnare 1 (T3) 2 (T5) 3 (T7) 4 (T8) 5 (T10) 6 (T11) 

1(T3) 1,000 ,494* ,299 -,272 ,238                      ,225                                            

2(T5)  1,000 ,549* ,704** ,239                      ,515* 

3(T7)   1,000 ,877** ,492*                   ,741** 

4(T8)    1,000 ,332                      ,717**                                                     

5(T10)     1,000                   ,354                                                    

6(T11)                                1,000  

**korrelationen är signifikant på 0,01 nivån (2-tailed) 

*  korrelationen är signifikant på 0,05 nivån (2-tailed) 

 

 
Tabell 6. 

Korrelationer med parvisa jämförelser för otränade lyssnare av lyssnarskattningar av spontantal (Spearman’s rho) 

Lyssnare 1 (N4)  2 (N9) 3 (N12)  

1 1,000  ,740** ,531*  

2  1,000 ,211 

     

3   1,000    

   

**korrelationen är signifikant på 0,01 nivån (2-tailed) 

*  korrelationen är signifikant på 0,05 nivån (2-tailed) 
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Överensstämmelse mellan olika skattningar av samma lyssnare (intrabedömarreliabilitet) 

varierade mellan mycket god och dålig (tabell 7). 

 
Tabell 7.   
Intrabedömarreliabilitet hos tränade (T) och otränade (N) lyssnares bedömning av sammanhängande tal  

Lyssnare          Kappa Styrka   

1 (T8)   1.0 Mycket god  

2 (T11)   .75 God  

3 (N4)   .77 God  

4 (N9)   .54 Måttlig 

5 (T7)   .57 Måttlig 

6 (T10)   .46 Måttlig 

7 (N12)   .36 Svag 

8 (T5)   .33 Svag 

9 (T3)    0 Dålig 

 
 

 

3.6. Etiska överväganden 

Försökspersonen gav sitt skriftliga medgivande att delta i studien efter information om 

proceduren. Studien var en del av den ordinarie kliniska behandling som fp 2009 hade påbörjat 

på hemorten. Fp meddelandes att såväl data från de instrumentella registreringarna samt de 

audioinspelningar som gjordes i samband med dessa skulle behandlas konfidentiellt enligt 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Fp har även godkänt innehållet i avsnittet 3.2.1., 

rörande beskrivning av försökspersonen. 
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4. Resultat 

4.1. EPG registreringar 

Sker en förändring av artikulationsmönstret av /t/ mätt i AT (alveolar total) och CoG (Centre of 

Gravity) efter träning jämfört med före träningsstart?    

 

4.1.1.  Analys av AT och CoG-värden 

 

Vid analys av Alveolar total och CoG kunde en förändring av artikulationsmönstret noteras 

före och efter träning. Det fanns en generell inverkan över tid och för position av /t/ i ord.  

 

AT värden mättes över tid från tre baslinjeregistreringar (B1, B2, B3) som sammanslogs till 

BL_medel, två under träning (T1, T2) samt därefter vid uppföljning sex månader (K0,5), två-, 

tre- och fyra år (K2, K3, K4) efter avslutad träning.  

Inspektion av figur 5 visar att en förbättring av artikulationen av /t/ i medial och final position i 

resultatmåttet AT skedde två, tre respektive fyra år efter avslutad träning. Denna förändring 

sågs inte hos /t/ i initial position.   

Parvisa jämförelser över tid visade signifikanta skillnader mellan registrering för BL_medel 

och T1 (p = 0,001**), BL_medel och K3 (p = 0,03), BL_medel och K4 (p = 0,01) samt K0,5 

och K4 (p =0,02).  
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Figur 5. Förändring i AT hos /t/ i olika fonempositioner och över tid från baslinje (B), träning (T) och uppföljande 

kontroller (K). Figuren visar medeltal maximalt antal aktiverade kontaktelektroder (n/22) vid registrering av AT. 

Statistiskt signifikanta förändringar sågs för variabeln tid (p=0,000) och för tid och position (p=0,000). 

 

 

 

Parvisa jämförelser av förändring av AT mellan fonempositionerna initial och medial samt 

mellan initial och final position var statistiskt signifikanta (p<0,001) (tabell 8).  

 
Tabell 8.  

Skillnad i testresultat före och efter träning av Alveolar Total (AT) vid parvisa jämförelser av medelvärden för /t/ i 

initial, medial och final position.  

 

Position   Position Medelskillnad  Sign 95%  konfidensintervall 

     Nedre Övre 

Initial       Medial                        -1,893  ,002* -3,168               -,618 

  

                 Final  -3,133  ,000*** -4,368              -1,899 

 

Medial      Final    -1,240  ,092                    -2,630 ,149 

*      medelskillnad är signifikant på 0,05 nivån 

*** medelskillnad är signifikant på 0,001 nivån  

Konfidensintervall justerat enligt Sidak 

 

CoG värden mättes över tid från tre baslinjeregistreringar (B1, B2, B3) som sammanslogs till 

BL_medel, två under träning (T1, T2) samt därefter vid uppföljning sex månader (K0,5), två-, 

tre- och fyra år (K2, K3, K4) efter avslutad träning.  

Figur 6 visar den förbättring av artikulationen av  /t/ i medial och final position i 

resultatmåttet CoG som skedde två, tre respektive fyra år efter avslutad träning. Initial 

position visade inte denna förbättring. En tydlig försämring av medialt  /t/ sågs vid kontrollen 

efter 6-månader (K_0,5), för att därefter åter förbättras till nivåerna som uppmättes under 

träning.  
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Figur 6. Förändring i CoG hos /t/ i olika positioner och över tid från baslinje (B), träning (T) och uppföljande 

kontroller (K). Figuren visar medeltal maximalt antal aktiverade kontaktelektroder (n/8) vid registrering av CoG. 
Statistiskt signifikanta förändringar sågs för variabeln tid (p=0,000) och för variablerna tid och position, mellan 

initial och medial, samt initial och final position (p=0,000). 
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Analys visade att en förbättring av artikulationen av /t/ i medial och final position i 

resultatmåttet CoG skedde två, tre respektive fyra år efter avslutad träning där skillnaden 

mellan BL_medel och K2 var statistiskt signifikant (p<0,05) samt mellan BL_medel och K3 

(p<0,001)  och BL_medel och K4 (p<0,001) (tabell 9).  

 
Tabell 9. Skillnad i testresultat före och efter träning av Centre of Gravity (CoG) vid parvisa jämförelser av 

medelvärden för  /t/  BL, K0.5, K2 samt K4 beräknat med  generell linjär modell.  

Tid         Tid                           Medelskillnad  Sign 95%  konfidensintervall 

     Nedre Övre 

BL         K0,5                                ,492       ,999   -,999                1,983 

  

              K2  -1,397  ,003*  -2,454               -,341              

              K3                                 -2,536                                          ,000***              -3,893               -1,179 

              K4    -2,526  ,000***              -3,842               -1,210     

*** medelskillnad är signifikant på 0,001 nivån  
Konfidensintervall justerat enligt Sidak 

 

Parvisa jämförelser av förändring av CoG mellan fonempositionerna initial och medial samt 

mellan initial och final position var statistiskt signifikanta (p<0,001) (tabell 10). 

 
Tabell 10. Skillnad i testresultat före och efter träning av Centre of Gravity (CoG) vid parvisa jämförelser av 

medelvärden för  /t/ i initial, medial och final position beräknat med generell linjär modell.  

Position   Position Medelskillnad  Sign 95%  konfidensintervall 

     Nedre Övre 

Initial       Medial                        -2,040  ,000*** -3,022             -1,059 

  

                 Final  -2,637  ,000*** -3,587              -1,687 

 

Medial      Final    ,597  ,426                   -.472 1,666, 

*** medelskillnad är signifikant på 0,001 nivån  

Konfidensintervall justerat enligt Sidak 

 

 

4.1.2. Koartikulationspåverkan 

Sker någon koartikulationspåverkan av anläggningsytan för /t/ mätt i CoG beroende på 

vokalkontext? 

 

Vid granskningen av EPG-registreringarna studerades specifikt anläggningsytan av  /t/ i olika 

vokalkontext med främre och bakre vokal mätt i resultatmåttet CoG. 

I figur 7 a och 7 b ses den påverkan på kontaktmönstret som noterades beroende på om fonemet 

producerades i ord där /t/ koartikulerades med främre eller bakre vokalplacering, och om /t/ 

fanns i initial, medial eller final position. Initialt  /t/ realiseras med olika träffsäkerhet vid 

placering intill främre vokal och når endast vid K4 upp till nivån som mättes under träning (T).  
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Figur 7a. CoG-värden (0-8) vid koartikulation med främre vokal. Låga CoG-värden motsvarar en bakre tunga - 

gomkontakt, medan höga CoG-värden står för en främre kontakt.  
 

 

 
Figur 7b. CoG-värden (0-8) vid koartikulation med bakre vokal. Låga CoG-värden motsvarar en bakre tunga - 

gomkontakt, medan höga CoG-värden står för en främre kontakt. 
 

 

I ordet ”tåt” i K4 ses tydligt hur  /t/ har olika anläggningsytor initialt och finalt i samma ord 

(figur 8). Medan  /t/ initialt får låga CoG-värden har däremot finalt /t/  höga CoG-värden, väl 

inom Bäckman & Larssons (2001) normalreferensvärde 5,04.  Anmärkningsvärt är att 

registreringstillfälle K0,5 som i övriga mätningar generellt uppvisat ett försämrat resultatmått, 

här ligger inom referensvärdet både för initial och final placering.  
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initalt t 1,1 1,2 2,9 4,8 1,2 1,7 1,8 4,8
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Figur 8. CoG-värden av /t/ i initial och final position i ”tåt”. 

 

 

 

 

I figur 9 ses de fem ord med två initiala, en medial och två finala  /t/, som utgör grunden för 

skattningen av t-likhet. EPG-registreringarna för de fem orden teve, tår, råtta, hatt och vit, visar 

den maximala kontaktytan av tungan mot gomplattan vid ocklusionen vid uttal av  /t/ i fyra 

EPG-registreringar. Baslinje 2 (B2), kontroll sex månader efter avslutad träning av  /t/ (K0,5) 

och kontroll efter två respektive fyra år, (K2 och K4).   

 

Det kontaktmönster som ses i baslinje 2 (B2) i ordet ”teve” i 9 a, där en främre anläggningsyta 

finns registrerad, visade sig vid avlyssning av den audioinspelningen vara ett velart/uvulart 

artikulerat  /t/ och var således dubbelt artikulerad. Likaså kan i baslinje 2 (B2) i 9c ordet 

”råtta”, ses en delvis främre anläggning, som vid perceptuell analys snarast kunde 

karakteriseras som ett klickljud, men som skenbart ser ut som en korrekt placerad dental klusil.  

 

 
a) /t/ i teve      

    B2                    K0,5                               K2      K4  

           
 
 

b) /t/ i tår 

 
 B2                                                 K0,5                             K2                                         K4                                                                                     
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c) /t/ i råtta 

B2                                                   K0,5                    K2          K4 

                
 
 

d) /t/ i hatt 
B2                           K0,5                    K2                K4 

                 
 
 

e) /t/ i vit    

B2                      K 0,5   K2    K4 

 
Figur 9.  Förändringen av EPG-mönstret för /t/ vid fyra registreringstillfällen; B2, K0,5, K2 och K4. 

 

Vid observation av vokalkontextens påverkan på koartikulationen, ses i figur 9e ordet ”vit” 

K0,5, där ingen kontakt mellan tunga och gomplatta är registrerad. Denna registrering föregås 

av en EPG- bild (figur 10a) med i princip maximal täckning av hela plattan föregripande 

ocklusionen av /t/. Identifiering av avsaknaden av ocklusion av K0,5 i den efterföljande ramen 

har gjorts utifrån den åtföljande audioinspelningen.  
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Även vokaler produceras med stor kontaktyta (figur 10b), vilket kan ses i ordet ”tuta”, där /ʉ/ 

får en stor tunga-gomkontakt. 

 

 
 

a)                 b)    

Figur10a och b. Figuren visar en onormalt stor kontaktyta mellan tunga och gom.  

a) EPG-mönster före ocklusion av /-t/ i vit. b) /ʉ/ i /tʉta/.  

 

Den instabilitet som produktionen av /t/ har vid 6-månaders registreringen (K0,5) exemplifieras 

i figur 11. Här har fp åter en tendens till stor kontaktyta på initialt /t/ i /tʉta/ (figur 11a), medan 

däremot medialt /t/ (figur 11b) inte har någon kontakt mellan tungan och EPG-plattan utan 

uppvisar en blank ram. De angränsande artikulatoriska rörelserna har överlappat med varandra 

eller glidit över i varandra.  

 

 

 

             b)     
a) 

 

Figur 11. a) Ordet tuta, /t/ inital position registrering K0,5.  b) Det var ingen kontakt med tungan mot gomplattan i 

medialt /t/  i /tuta/, vilket påvisas av registreringens blanka ram. 
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I figur 12 ses koartikulationens inverkan på träffsäkerheten vid produktionen av 

 /t-/ i olika vokalkontext, dvs. främre vokaler (övre raden) och bakre vokaler (nedre raden). 
 

/t/ i tittar K4         /t/ i tiger K4        /t/ i teve K4           /t/ i tass K4              

 

  
 

/t/i tunn K4                /t/ i tok K4            /t/ i tåt K4         /t/ i tång K4  

          
 
Figur 12. EPG-registrering av initialt /t/ K4 i ord. 

 

 

4.2. Perceptuell bedömning 

4.2.1. T-likhet 

Förbättras produktionen av /t/ efter behandling enligt perceptuell bedömning?  

 

Den perceptuella skattningen av t-likhet i de fem orden teve, tår, råtta, hatt och vit från fyra 

audioregistreringar vid baslinje (BL), vid kontroll sex månader (K0,5) samt vid två år (K2) och 

fyra år efter avslutad träning (K4) analyserades. Om lyssnaren bedömde t-ljudet som mycket t-

likt på VA-skalan, erhölls ett högt värde, om istället det bedömdes som k-likt erhölls ett lågt 

värde. En signifikant förändring över tid för registreringarna noterades vid bedömning av t-

likhet mellan grupperna av både tränade och otränade lyssnare. Parvisa jämförelser över tid 

visade signifikanta skillnader mellan BL och K0,5 (p<0,05), BL och K2, K0,5 och K2, samt K2 

och K4 (p<0,001) (tabell 11).   

 
Tabell 11. Skillnad i testresultat före och efter träning vid parvisa jämförelser av medelvärden för VA-skattning av 

t-likhet vid BL, K0.5, K2 samt K4.  

VAS-Tid         Tid                        Medelskillnad  Sign 95%  konfidensintervall 

     Nedre    Övre 

VAS-BL          K0,5   -7,691  ,002*   1,114               14,267 

VAS BL           K2                       -18,447  ,000***             11,399 25,496  

VAS K0.5        K2  -10,757  ,000***   5,367 16,147 

VAS-K2           K4          -13,616         ,000***            -19,420 7,811       

            

* medelskillnad är signifikant på 0,05 nivån  

*** medelskillnad är signifikant på 0,001 nivån  

 

Inspektion av figur 13 visar hur bedömningen av t-likhet påverkades av t-ljudets olika 

positioner i de fem orden vid baslinjedömning, vid kontroll sex månader (K0,5) samt vid 

kontroll två år (K2) och fyra år efter avslutad träning (K4). Vid kontroll två år efter avslutad 

träning (K2) sågs att /t/ i initial position i ”teve” visade en liten tendens till högre skattning av t-

likhet, än vid kontroll vid sex månader (K0,5). I initial position skattades dock /t/ generellt som 
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mindre t-likt än /t/ i medial och final position i samtliga bedömningar.  Vid kontroll två år (K2) 

efter avslutad träning, sågs en lägre VA-skattning av t-likhet för testorden i medial och final 

position, ” råtta, hatt och vit”, jämfört med kontrollen vid sex månader efter träning (K0,5).  

Vid kontroll fyra år efter avslutat träning, skattade dock såväl tränade som otränade lyssnare 

medialt och finalt /t/ som mer t-likt än vid K2, vilket visas i graferna för  ”råtta, hatt och vit” i 

figur 13. 
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Figur 13. Tränade och otränade lyssnares VA-skattning av t-likhet i fem ord vid baslinjedömning, vid kontroll 6-

månader, 2-år och 4-år efter avslutad träning.  ”Estimated marginal means” är de beräknade medelvärdena efter 

justering av den oberoende variabeln. Högt värde motsvarar hög t-likhet, lågt värde liten t-likhet. 

 

4.2.2.    Samband mellan perceptuell skattning och produktmåttet AT/CoG 

Kan en auditiv perceptuell skattning av den producerade konsonanten som ett /t/ eller /k/, 

korreleras med artikulationsmönstrets faktiska utseende mätt i AT eller CoG? 

 

En analys utfördes för att se om den auditiva bedömningen av t-likhet kunde korreleras till AT- 

och CoG-värden. Analysen gjordes med Spearman’s rho för att se ett eventuellt samband 

mellan den perceptuella skattningen och produktmåttet AT/CoG.  

Medelvärdet på gruppnivå av samtliga 12 bedömares VA-skattning av /t/-likhet korrelerades 

med AT- och CoG värdena vid EPG-registreringarna på de fem testorden (tabell 11). 

Tabell 11. Korrelationer mellan lyssnarmedelvärde för VA-skattning av t-likhet för fem testord (samtliga lyssnare) 

och CoG-värden (Spearman’s rho) 

Registrering CoG K0,5 CoG K2 CoG K4 AT K0,5 AT K2               AT K4  

VAS-K0,5 -,191   -,222  

VAS-K2år  ,083   ,026 

VAS-K4år   -,241   -,293* 

*korrelationen är signifikant på 0,05 nivån (2-tailed) 

En mycket svag korrelation sågs på gruppnivå mellan skattning av t-likhet och AT och CoG-

värden. En signifikans på 0.05 nivån visar dock ett samband mellan bedömningen av VAS och 

resultatmåttet AT vid kontrollen K4. 
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4.2.3. Förståelighet 

Är förståeligheten av talet bättre efter behandling? 

 

En perceptuell auditiv skattning av talets förståelighet i sammanhängande tal före och efter 

intervention, gjordes av otränade och tränade lyssnare. Registreringar från baslinje 2 (B2),  

baslinje 3 (B3), under träning (T2) samt kontroll sex månader efter avslutad träning (K0,5) och 

efter två respektive fyra år, (K2 och K4) användes. 

 

Medianvärden och kvartiler uträknades utifrån lyssnarskattningarna. Figur 14 visar på den 

förbättring av skattningen av spontantalets förståelighet i sammanhängande tal som noterades 

vid kontrollen fyra år efter avslutad träning.  I spontantalssekvenser syns att de otränade 

lyssnarna vid inspelningen vid kontroll sex månader efter avslutad träning (K0,5) skattade 

talets förståelighet som sämre än vid inspelningen gjord under träning (T). Denna skattning 

gjorde inte de tränade lyssnarna.  

 

  
 

Figur 14. Lyssnarskattning av sammanhängande tal av tränade och otränade lyssnare. 3= mycket nedsatt 

förståelighet, 2= måttligt nedsatt förståelighet, 1= lätt nedsatt förståelighet, 0=helt förståeligt tal 
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5. Diskussion 

Effekten av artikulationsträning av fonemet /t/ med hjälp av visuell återkoppling med EPG-

platta och PTU för att etablera ett korrekt artikulationsmönster och förbättrat tal hos en person 

med bestående, avvikande artikulation i vuxen ålder utvärderades.  

Resultaten, som utvärderades med EPG måtten CoG och AT samt i perceptuella skattnings- och 

lyssnartest, verkar bekräfta att EPG tycks kunna tillföra en effektiv återkoppling vid träning 

utöver det som sedvanliga träningsmetoder kan ge och att EPG kan användas vid kvarstående 

artikulationsavvikelser även hos vuxna, vilket styrker tidigare resultat (Martin et al., 2007; 

Whitehill et al., 1996; Öller Darelid et al., 2015). Den fortgående utveckling av uttal och 

förståelighet som kunde noteras i den aktuella studien vid uppföljningen fyra år efter avslutad 

träning, har dock sällan tidigare rapporterats. Möjligheten att följa upp försökspersoner under 

en längre tid är ofta begränsad, men enstaka studier förekommer (Bacsfalvi & Bernhardt, 2011; 

Öller Darelid et al., 2015).  

 

Vilka bakomliggande faktorer hade omöjliggjort en tidigare förändring av talproduktionen? 

Hewlett (1990, sid 33, citerad av Howard 2004), föreslår fyra betingelser som nödvändiga för 

en gradvis förändring av en atypisk artikulation:  

”medvetenhet om bristerna i den nuvarande talproduktionen, en önskan att ändra detta, ...    

kunskap om de relevanta, kritiska målljuden och tillräcklig kunskap om talorganet för att 

snabbt kunna implementera detta”.
1
   

En bristande kunskap om talproduktionen och vad som krävdes för en förändring av 

artikulationen fanns initialt hos försökspersonen i denna studie.  

 

Den dagliga träning som genomfördes med anpassade träningsprogram av stigande 

svårighetsgrad, möjliggjordes av den specialanpassade gomplatta samt den portabla 

träningsenhet (PTU) som fp hade tillgång till i hemmet. Hemträningen genomfördes 10-15 

minuter per dag under 19 veckor, vilket sammantaget gav ungefär 36 timmars träning. Detta 

ledde till en mängdträning av /t/  i en omfattning som med största sannolikhet aldrig hade 

kunnat erbjudas inom ramen för konventionell träning på sjukhus.  

 

Fp var ytterst motiverad att genomföra träningen då den visuella återkopplingen vad gäller 

tungans placering skapade en extra drivkraft för fortsatt träning, och gav fp ökad kunskap om 

hur han kunde förändra uttalet av målljudet, på ett sätt som den tidigare konventionella 

träningen inte hade kunnat ge honom.  De kontroller och avstämningar som gjordes under hela 

behandlingsperioden hos behandlande logoped, var viktiga för återkoppling av träningsresultat 

och för att kontrollera att önskvärda artikulationsplaceringar uppnåtts. Detta styrker tidigare 

erfarenheter av att hemträning ska alterneras med kontrollbesök (Fujiwara, 2007; McAuliffe & 

Cornwall, 2008). 

 

5.1. EPG        

Sker en förändring av artikulationsmönstret av /t/ mätt i AT (alveolar total) och CoG (Centre of 

Gravity) efter träning jämfört med före träningsstart? 

EPG-måtten AT och CoG visade signifikanta skillnader före och efter träning vad gäller 

kontaktytorna för produktionen av /t/, framför allt för medial och final placering av 

konsonanten. Förbättringen av artikulationen fortsatte att utvecklas under lång tid, vilket 

påvisades vid de uppföljande kontrollerna efter två, tre respektive fyra år. Initial position visade 

                                                 

1 Översättning citat av författaren 
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inte denna förbättring.  Resultatet visade således att en fortsatt förbättring av uttalet skedde 

över lång tid. Dessa resultat överensstämmer med tidigare studier där EPG-träning visat sig ha 

effekt vid kvarstående artikulatoriska problem hos ungdomar och vuxna (Bacsfalsi & Bernhardt 

2011; Martin et al., 2007; Whitehill et al., 1996; Öller Darelid et al., 2015).  En trend mot en 

förändring av EPG-mönstret noterades dock redan före träning. Då fp höll på med 

tillvänjningen av gomplattan fick tungan plötsligt en ny, slätare kontaktyta att arbeta mot 

jämfört med fp:s assymmetriska och ojämna gom.  Tillvänjning till en artificiell gomplatta kan 

ge problem initialt med artikulationen hos normaltalare (Baum & McFarland, 2000). I 

föreliggande studie föreföll den förändrade kontaktytan mellan tunga och gom dock ha givit fp 

en förut okänd taktil återkoppling mot tidigare, som kan förklara en del av de fluktuationer vad 

gäller artikulationen av /t/ som fp uppvisade i baslinjeregistreringarna. Dessa förändringar i 

kontaktmönstret visade vid uppföljning 6 månader efter avslutad träning sig inte vara stabila. 

Vissa kontaktmönster förbättrades, men därefter noterades en återgång under fortsatt träning 

och vid kontrollerna. Fp:s ålder vid träningsstart och uteblivna resultat vid tidigare logopedisk 

talträning kan också ses som en inofficiell baslinje, som visar att träningsresultatet inte beror på 

mognad eller spontanförbättring (Bernhard et al., 2003; Öller et al., 2015). Fp beskrev att den 

visuella återkopplingen med PTU gav en aha-upplevelse hur /t/-ljudet skulle artikuleras, som 

inte tidigare konventionell träning utan visuell återkoppling hade kunnat ge honom. 

 

Kan en auditiv perceptuell skattning av den producerade konsonanten som ett /t/ eller /k/, 

korreleras med artikulationsmönstrets faktiska utseende mätt i AT eller CoG?  

Baslinjeregistreringens förändrade kontaktmönster av /t/ korrelerade inte alltid med att auditivt 

också identifieras som /t/ i den perceptuella bedömningen  av t-likhet. En korrekt 

anläggningsyta av /t/ enligt EPG- registreringarna, föreföll ibland vara producerad  av en statisk 

placering av tungan mot främre delen av plattan, med klickljud eller dubbel artikulation. Vid 

granskningen av anläggningsytorna på EPG-plattan, noterades att en främre anläggningsyta vid 

avlyssning av den akustiska registreringen artikulerades velart/uvulart och således var dubbelt 

artikulerat. 

 

Klickljuden kan skenbart vid visuell granskning av EPG-registrering se ut som en normal klusil 

och också perceptuellt uppfattas som målljudet (Gibbon et al., 2002). Vid den perceptuella 

analys som gjordes vid annotering av ocklusionsfas samt explosionsfas av /t/ (onset-release), 

tycktes inte explosionsfasen ha den auditiva karaktären av en utåtgående, egressiv luftström, 

utan snarast av en inåtgående, ingressiv luftström.  Gibbon et al. (2008), omnämner att 

klickljud är ovanliga som kompensatoriska uttal. De höga värdena på CoG och AT vid 

baslinjeundersökningen verkar dock tyda på att vissa t-ljud i själva verket producerades som 

klickljud, som senare utvecklades till korrekta klusiler.  Den gradvisa förändringen av det 

avvikande artikulationsmönstret verkade således inte alltid ske genom att fp hittade både det 

korrekta artikulationsstället och ett korrekt artikulationssätt samtidigt. Denna iakttagelse 

betonar vikten av att en visuell analys av EPG- mönster alltid genomförs i kombination med en 

auditiv, perceptuell analys av den audioinspelning som görs simultant vid EPG-registreringen, 

för att säkerställa en korrekt bedömning.  Med utgångsläge från granskningen av 

audioinspelningarna som gjordes samtidigt med EPG-registreringarna, noterades således att det 

var befogat att fortsätta träningen, trots trenden med förändrade kontaktytor redan under 

baslinjemätningarna.   

 

Efter sex månader registrerades en försämring avseende samtliga resultatmått. Den negativa 

dippen vid registreringen 6- månader efter avslutad träning av /t/ återkommer i alla resultatmått. 

Fp hade vid denna tidpunkt även parallellt påbörjat träning av det nya målljudet /s/ och var 

också generellt träningstrött, vilket torde ha inverkat på resultaten. Det nya uttalet var ännu inte 
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stabilt och automatiserat. Produktionen av /t/ verkade ha nått en ökad grad av stabilitet vid 

kontrollen 4 år efter avslutad träning. Den fortsatta träningen av dentalen /s/ efter avslutad 

träning av /t/ kan också ha bidragit till att ytterligare stabilisera uttalet av  /t/. Likaså befästes 

ytterligare dentalt artikulationsställe genom träningen av dentalen /l/, som utfördes därefter.  

CoG-värdena för /t/ var då i såväl medial som final position jämförbara med de preliminära 

CoG-referensvärden för fonemet /t/ som rapporterats (Bäckman & Larsson, 2001).   

 

Sker någon koartikulationspåverkan av anläggningsytan för /t/ mätt i CoG beroende på 

vokalkontext? 

Vid studium av anläggningsytan mätt i CoG vid produktion av målljudet /t/ sågs att denna, 

förutom att vara beroende av om /t/ förekom initialt, medialt eller finalt i ordet, påverkades av 

som om /t/ koartikulerades med främre och bakre vokal. Främre vokal verkade i kombination 

med finalt /t/ leda till högre anläggningsyta av CoG.  men detta gällde även för koartikulation 

med bakre vokal i kombination med finalt /t/. Detta sågs inte för initialt /t/. Vokalernas 

placering verkade ge olika stöd till produktionen av /t/.  En koartikulatorisk hierarki verkade 

finnas mellan främre och bakre vokaler vad gäller påverkan på kontaktytorna, som avslöjade att 

främre vokaler utövade större koartikulatorisk påverkan på anläggningsytorna än de bakre, mätt 

i CoG. Detta sågs även i en studie av Butcher & Weiher (1976), där det också noterades att 

dentala klusiler verkade vara mer koartikulationspåverkade än velara klusiler. En försvårande 

faktor i denna studie var att ett högt CoG-värde för /t/ inte alltid var kopplat till korrekt 

artikulationssätt av /t/ i de tidiga baslinjebedömningarna, utan enbart till korrekt 

artikulationsställe, vilket framgick vid samtidig analys av audioregistreringen.   

 

5.2. Auditiv skattning av t-likhet. 

Förbättras produktionen av /t/ efter behandling enligt perceptuell bedömning?  

Skattningen av t-likhet visade en signifikant förbättring över tid. Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan tränade och otränade lyssnares mätvärden.  

Gibbon och Crampin (2001) omnämner dolda kontraster mellan fonem, där man med EPG-

registrering kunde se olika placeringar av artikulatorerna för de granskade ljuden, men där 

lyssnare inte kunde uppfatta dessa distinktiva särdrag. Detta tycks också vara fallet i denna 

studie.  

 

Santelmann et al. (1999) konstaterade att perceptionen av distinktiva ljudkontraster som inte 

finns i lyssnarens modersmål tenderar att förbises och assimileras till det egna modersmålets 

ljudsystem och därigenom skapas överlappande fonematiska kategorier.  Ett likartat 

lyssnarbeteende kan förmodas ske vid bedömning av kompensatorisk artikulation.  Man kan slå 

fast att vissa av lyssnarna i denna studie behövde klargöra att det språkljud som bedömdes vare 

sig hörde till ”t-likt” eller ”k-likt”, utan behövde en egen beteckning. Intressant nog var det 

endast de otränade lyssnarna som lyfte svårigheterna att kategorisera de avlyssnade t-ljuden.   

 

Gibbon och Wood (2002) konstaterade att en onormal artikulationsplacering under en 

klusilocklusion genererar motsägelsefulla akustiska ledtrådar, som gör att lyssnaren får svårt att 

tolka signalerna. Att vid bedömning av tal tvingas att klassificera språkljud kan leda till att 

lyssnaren tvingas att bortse från akustiska detaljer i talsignalen. Då  /k/ substitueras med ett [t] 

kan dessa [t] upplevas mindre t-lika än de korrekta produktionerna av fonemet (Strömbergsson, 

2014). Vid genomförandet av lyssnartest för t-likhet kommenterade några lyssnare att de inte 

uppfattade t-ljudet vare sig som /t/ eller /k/-likt i vissa av skattningsuppgifterna. Några lyssnare 

tyckte att det lät som ett  /p/ då de skulle förklara vad de hört, vilket skulle kunna tyda på att 
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ramarna för VA-skattningen av /t/ som ”t-likt” eller ”k-likt”  i detta fall gav för snäva ramar för 

att skatta den avvikande artikulationen.   

 

Lyssnarbedömning av t-likhet visade dålig överensstämmelse mellan tränade och otränade 

lyssnare vid skattningen av /t/ i initial placering. Initialt /t/ var också den position som visade 

störst variabilitet i resultatmåtten och verkade ge upphov till perceptuellt oklar information. Här 

sågs också vokalkoartikulationen påverka träffsäkerheten i produktionen och perceptuell 

skattning, där koartikulation av /t/ med främre vokal gav högre resultatmått, än med bakre 

vokal.  

 

Gibbon (1999) angav att en brist i koordinationskontrollen i tungmuskulaturen ger 

odifferentierade tungrörelser, med stor anläggningsyta mellan tunga och gom och avsaknad av 

klara åtskillnader mellan de olika tungdelarnas rörelser. Det odifferentierade rörelsemönstret 

kan vara mer utbrett än man tidigare trott och kan eventuellt förklara mycket av den variation 

som har observerats av forskare, vars observationer baserats enbart på perceptuella 

bedömningar. Existensen av odifferentierade tungrörelser i denna studie kan möjligen förklara 

att /-t/ i ”vit” vid kontroll två år efter behandlingsstart (K2), skattades som mindre /t/-likt än 

tidigare, då en stor anläggningsyta inte noterades. I de skattningar som gjordes av 

baslinjeregistreringarna av t-likhet i de fem testorden, skattades dessa /t/ som mer t-lika än /t/ 

vid kontroll efter sex månader (K0,5). Den skenbart perceptuella likheten mellan klusiler och 

klickljud kan ha styrt lyssnarnas bedömning att godta dessa produktioner som ett korrekt 

producerat målljud.  

 

5.3. Förståelighet 

Är förståeligheten av talet bättre efter behandling?  

Över tid ses i denna studie en förbättring av förståeligheten vid lyssnarskattningen av 

sammanhängande tal. Ett antagande var att tränade lyssnare skulle ha lättare att tolka det 

avvikande talet än en otränad lyssnare och därmed inte skatta förståeligheten som lika nedsatt 

som den otränade. Detta verkade dock inte vara fallet för denna grupp av otränade lyssnare. Det 

var inte alltid som den otränade lyssnaren bedömde talet som nedsatt vad gäller förståelighet, 

då den tränade lyssnaren skattade det så. Lyssnarbedömningen av sammanhängande tal visade 

måttlig grad av överensstämmelse mellan gruppen tränade och otränade lyssnare. Inom 

lyssnargrupperna var dock överensstämmelsen god. De båda lyssnargrupperna kan ha använt 

olika kriterier för bedömningen av förståelighet trots likartad instruktion. Brunnegård et al. 

(2009) påvisade att otränade lyssnares bedömningar väl kunde mäta sig med tränade lyssnares 

om bedömningen gällde tal som var måttligt eller mycket avvikande, medan otränade lyssnare 

däremot var mindre uppmärksamma på lättare talavvikelser. Van As et al. (2003) omnämner att 

tränade lyssnare på grund av sin erfarenhet av vissa diagnosområden tycks ha utvecklat 

individuella fastställda normer för bedömning, som skiljer de tränade lyssnarna inbördes mer 

från varandra än den otränade gruppens lyssnare gör.  

 

Två lyssnare uppvisade svag överensstämmelse med övriga lyssnare. En tränad bedömare, 

avvek helt i sina skattningar från övriga lyssnares bedömningar. 

Vad som föranledde de tränade lyssnarnas (T3 och T5) svaga överenstämmelse med övriga 

lyssnare och sig själv är oklart. Lyssnare N12 tycktes ha haft svårare att bedöma de 

audioinspelningar som registrerades under baslinje 2 och 3 (B2 och B3), än de som gjordes vid 

kontroll efter två- och fyra år (K2 och K4). N12 visar samstämmighet i sina bedömningar av 

exemplen i K2 och K4, som av samtliga lyssnare upplevs som mer lättförståeliga. Lyssnare T3 

hade ett helt annat sätt att närma sig uppgiften än övriga lyssnare och skattade generellt 
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förståeligheten i lyssnarexemplen som mindre nedsatt allt eftersom bedömningen fortskred, 

trots randomiserad presentationsordning av inspelningarna. Även lyssnare T5 hade ett likartat 

sätt att närma sig analysen, där skattningarna av de sista exemplen bedömdes som mer 

förståeliga oberoende av registreringstillfälle. Dessa lyssnares acceptans för talet i början av 

lyssnarbedömningen kanske inte nödvändigtvis sammanföll med deras bedömning av talets 

förståelighet. 

 

Whitehill (2002) reflekterar över relationen mellan förståelighet och hur acceptabelt talet  

upplevs av lyssnaren och Dagenais et al. (2006) konstaterar att talets acceptans inte alltid kan 

korreleras med dess förståelighet. Henningsson et al. (2008) påpekar att en individs tal kan vara 

förståeligt men ändå avvikande, vilket ger en nedsatt acceptans. Förståelighet kan snarast ses 

som en relativ storhet, inte som något absolut (Kent et al., 1989). De tränade lyssnarna i denna 

studie, i detta fall logopeder, kan ha bedömt spontantalsexemplen mer utifrån sin professionella 

kunskap om talavvikelser, istället för att skatta den faktiska förståelsen av vad som sades. Då 

skulle de avvikelser från normalt tal som förelåg påverka lyssnarskattningen, trots att talet var 

förståeligt för lyssnaren. 

  

Förmågan att kunna göra sig förstådd i olika sociala kontexter är inte bara beroende på 

talproduktionen, utan också på kontextuella faktorer, som omgivningens förtrogenhet med 

talaren, återkommande samtalsämnen och talet i sig, en så kallad anpassningseffekt (Liss et al., 

2002). Hos vissa lyssnare tycks en anpassningseffekt ha uppstått så att den skattade 

förståeligheten i de randomiserade uppgifterna bedömdes som bättre vid det sista 

bedömningstillfället än vid det första, men denna effekt förekom inte hos alla lyssnare. 

Lyssnarna i innevarande studie kommenterade också kontextens betydelse för graderingen av 

förståeligheten i de olika lyssnarexemplen. När fp talade om mer allmängiltiga ämnen 

uppfattades detta som lättare att förstå, än då samtalsämnet rörde sig inom ämnesområden i 

vilka lyssnaren inte var lika insatt. Lyssnarnas kommentarer överensstämmer med vad som 

påvisats i tidigare forskning. Vår talperception påverkas av den kunskap vi har om innehållet på 

lexikal nivå, vilket kan ställas mot att kunna tolka den akustiska signalen utan hjälp av några 

lingvistiska eller kontextuella ledtrådar (Lagerberg, 2013; Mc Leod et al., 2012).   

 

Bedömningen av förståelighet i spontantal visade bättre överensstämmelse i de båda 

lyssnargrupperna än bedömning av t-likhet. Sammanhängande tal ger extra lingvistisk 

information som underlättar förståeligheten och det mest valida och meningsfulla sättet att 

värdera talets förståelighet är i sammanhängande tal (Flipsen, 2006; Mc Leod et al., 2012). Den 

aktuella studien innehöll dessutom lyssnarbedömning av såväl tränade och otränade lyssnare, 

vilket ytterligare ökar validiteten. Förståeligheten av talet var bättre efter avslutad träning. 

Denna förbättring var dock en process som fortskred lång tid efter avslutad träning av 

målljudet, då också nya målljud införts och tränats. Träningen av det nya målljudet /s/, som 

skedde parallellt med sista träningsperioden av /t/, kan eventuellt ha orsakat till en tillfällig 

belastning av talsystemet som gav försämrade resultat vid kontrollen K_0,5. Samtidigt kan 

också den träning som påbörjades av det dentala  målljudet /l/ efter avslutad träning av /s/, 

möjligen ha underlättat för den fortsatta etableringen och automatiseringen av produktionen av 

/t/. Automatiseringen av de nya artikulationsrörelserna hade en lång etableringsfas, som inte 

hade framkommit om resultaten endast hade bedömts utifrån de tidiga kontrollerna, vilket 

också har bekräftats i studier av Bacsfalvi & Bernhardt (2011) där en fortgående förbättring av 

talet förelåg vid kontroll efter fyra år. Peterson-Falzone et al. (2001) påpekade vikten av att 

analysera spontantal för att få en bättre bild av hur förståelig en person är till vardags i 

interaktion med andra människor. Lyssnarskattningen av spontantalet vid kontrollen efter 4 år 

visade en förbättring, som sammanföll med att fp då gjorde sig bättre förstådd i vardagens olika 
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sociala sammanhang. Den förbättrade förståeligheten i samtal kan ha lett fp till ett ökat samspel 

med andra och därmed också större talmängd, vilket kan ha bidragit till att automatisera 

talmönstren.   

 

5.4. Metoddiskussion 

De tränade och otränade lyssnarna visade i huvudsak god grad av överensstämmelse i sina 

perceptuella bedömningar. Vid bedömning av reliabilitet sågs dock att två av de tolv lyssnarna 

(T5, N12) uppvisade svag överensstämmelse med övriga lyssnare. En tränad bedömare T3, 

avvek helt i sina skattningar från övriga lyssnares bedömningar och uppvisade ingen 

samstämmighet gentemot någon annan lyssnares bedömning vid skattning av t-likhet och hade 

svag överenstämmelse med endast en lyssnare (T5) i spontantalsbedömningen. Dessa tre 

lyssnare borde ha exkluderats från lyssnargruppen före resultatbearbetningen och det kan inte 

uteslutas att det hade påverkat resultatet. Det var dock av intresse för studien att se att dessa 

lyssnare tycktes ha utfört sina bedömningar utifrån andra kriterier än de övriga lyssnarna.   

 

I föreliggande studie hanterades data från VA-skattningarna med parametriska test vid analys 

av t-likhet över tid. För att kunna mäta gradvis förändring av tal under terapi lämpar sig VA-

skalan bättre än fonetisk transkription. Här blir markeringen satt inom ett kontinuum, inte ett 

tvingande antingen- eller- svar (Munson et al., 2012). En invändning är att VA-skalan försöker 

skapa data på intervall- och kvotskalenivå från subjektiva värderingar som egentligen är på 

ordinalskalenivå (Crichton, 2001). Olika åsikter föreligger om VA-skalans data kan analyseras 

med parametriska statistiska metoder. Man ser VA-skalans värden som kontinuerliga, 

kvalitativa data där variablernas värden är på ordinalskala, men storlek och avstånd linjära 

egenskaper (Rolfsson, 2009).   

 

I detta arbete gjordes all analys av EPG-registreringarna av författaren. För att öka 

tillförlitligheten i EPG mätningarnas analys och för att kontrollera tillförlitligheten i EPG-

analysen, bör i framtida studier ett slumpmässigt urval av registreringarna ombedömas av både 

av samma person och av ytterligare en person som är tränad i EPG- analys.   

 

5.5. Slutsats 

Talträning med EPG är ett effektivt sätt att ge visuell återkoppling i försök att etablera ett 

korrekt artikulationsmönster, förbättrat tal och ökad förståelighet. Detta provades i föreliggande 

studie och även om resultaten inte var entydiga, antyddes att metoden kan vara långsiktigt 

framgångsrik vid sedan lång tid väl etablerade avvikelser utan tecken på förändring spontant 

eller efter tidigare träning utan visuell återkoppling. En viktig erfarenhet är således att planera 

långsiktigt och invänta automatisering av nya artikulationsrörelser som har en lång 

etableringsfas. Träning med EPG föreslås kunna erbjudas vuxna personer med kvarstående 

artikulationsavvikelser där konventionell träning inte har kunnat ge önskvärda resultat.  

 

5.6. Framtida forskning 

Det vore intressant att undersöka om det föreligger någon transfereffekt till träningsmässigt 

närliggande språkljud som /d/ samt närmare analysera träningseffekt av språkljudet /s/ som 

infördes och tränades från och med kontrollregistreringarna av /t/. Fp:s egenskattning av 

ansträngningsnivån vid träning under hela den tid som träningen fortskred, borde analyseras 

och jämföras med träningsresultat. Studier av träning med EPG har huvudsakligen varit 

inriktad på funktions- och aktivitetsaspekter, medan däremot delaktighetsaspekter enligt ICF 

sällan studerats. Leder en förändrad funktionsnivå också till ökad delaktighet i kommunikativa 
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situationer så att ett samband mellan aktivitetsbegränsning och kommunikativ delaktighet 

finns? Slutligen föreslås ytterligare studier av samstämmighet mellan tränade och otränade 

lyssnare.  
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