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SAMMANFATTNING
Många barn har svårt att tillägna sig ett korrekt uttal och de kan uppvisa olika typer av
uttalssvårigheter. Termen verbal dyspraxi används då uttalssvårigheterna är
neurologiskt orsakade och den motoriska planeringen och/eller programmeringen av
talets rörelsesekvenser är nedsatt. I tidigare forskning har behandlingsmetoden Dynamic
Temporal and Tactile Cueing (DTTC) lett till förbättring av uttalet hos barn i 5-8 års
ålder med verbal dyspraxi på stimuli (ord/meningar) som de har tränat på. Huvudsyftet i
följande studie var att undersöka huruvida behandlingen har effekt på uttalet hos äldre
barn med komplexa uttalssvårigheter inklusive verbal dyspraxi då behandlingen
genomförs 20- 30 minuter, 3 dagar i veckan i 4 veckor. Åtta skolbarn (8-13 år) med
nämnda svårigheter samt eventuell komorbiditet ingick i studien. Fyra av barnen fick
DTTC-behandling (A-grupp) och de fyra återstående barnen utgjorde kontrollgrupp (B-
grupp). Alla deltagare genomgick för- och eftertester. A-gruppens uttal vid imitation av
de stimuli som tränats hade förbättrats signifikant efter avslutad behandling i jämförelse
med B-gruppens resultat för samma stimuli (p = 0,029). Studien tyder således på att
behandling med DTTC, för skolbarn med komplexa uttalssvårigheter med inslag av
verbal dyspraxi, kan förbättra uttalet på tränade stimuli när träningen genomförs så som
beskrivits ovan. Generalisering till liknande, otränade stimuli kunde dock inte
observeras. Studien kunde även påvisa att imitation inte är tillräckligt för att visa hur väl
uttal lärts in och automatiserats och att spontanbenämning därför är ett viktigt
utfallsmått på behandlingen. Spontanbenämning visar i högre grad hur väl stimuli
automatiserats. Slutligen uppvisade samtliga deltagare varierande avvikelser i
utförandet av viljemässig, icke-verbal oralmotorik och ansiktsmimik.

Nyckelord: uttalssvårigheter, verbal dyspraxi, behandling, Dynamic Temporal and
Tactile Cueing (DTTC), skolbarn, imitation



ABSTRACT
Many children are struggling with speech sound development. Childhood Apraxia of
Speech (CAS) is a neurological speech sound disorder with the core impairment in
planning and/or programming parameters of speech movements. The treatment
approach Dynamic Temporal and Tactile Cueing (DTTC) has been shown to improve
the pronunciation of treated words/sentences for 5-8 years old children with CAS in a
few recent studies. The main aim of this study was to investigate if any effect could be
demonstrated when older children with complex speech sound disorders inclusive CAS
are treated with DTTC 20-30 minutes, 3 days a week for 4 weeks. Eight school-age
children (8-13 years old) with complex speech sound disorders inclusive CAS and
possible comorbidity were participating in the study. Four of them received DTTC-
treatment (A-group) and the remaining four children were controls (B-group). All
participants were tested before- and after the treatment period. The A-group’s
pronunciation at imitation of treated stimuli (words/sentences) had improved
significantly in relation to the results of the B-group at the same stimuli (p = 0,029),
after completed treatment. This study indicates that the treatment approach DTTC can
improve the pronunciation of treated stimuli in school-aged children with complex
speech sound disorders inclusive CAS when the children are seen 20-30 minutes, 3
times a week for 4 weeks. No transfer to similar but untrained stimuli could be
demonstrated. This study also shows that imitation is not sufficient when assessing if
stimuli are truly learned. Therefore spontaneous naming is important in the assessment
of treatment outcomes. Also, all children demonstrated disabilities in the performance
of voluntary oromotor- and face gestures.

Keywords: speech sound disorders, Childhood Apraxia of Speech (CAS), treatment,
Dynamic Temporal and Tactile Cueing (DTTC), school-age children, imitation
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1. Inledning

Barn kan ha uttalssvårigheter av olika orsaker. För barn med svåra uttalssvårigheter med
inslag av verbal dyspraxi är effektiv intervention (behandling) i rätt tid viktig för att
barnets uttal ska förbättras (American Speech-Language-Hearing Association, 2007b;
Velleman, 2005). Verbal dyspraxi innebär att svårigheterna är neurologiskt orsakade
och den motoriska planeringen och/eller programmeringen av talet är nedsatt.
Interventionen är ofta lång och intensiv (American Speech-Language-Hearing
Association, 2007b; Ballard et al., 2010; Strand et al., 2006). En intensiv
behandlingsmetod som har visats ge effekt på avvikande uttal till följd av verbal
dyspraxi är Dynamic Temporal and Tactile Cueing (DTTC) (Strand et al., 2006; Strand
& Debertine, 2000).

Följande studies huvudsyfte är att undersöka effekten av metoden DTTC då den
används på skolbarn som alla har olika uttalssvårigheter med inslag av verbal dyspraxi.
Vi har i den här studien valt att samla deras olika uttalssvårigheter under termen
komplexa uttalssvårigheter oavsett orsak samt med eller utan andra motoriska, fysiska,
eller kognitiva nedsättningar hos barnet. Studien är ett examensarbete vid
logopedprogrammet, Uppsala Universitet, institutionen för neurovetenskap, enheten för
logopedi.

2. Bakgrund
I bakgrunden här nedan beskrivs olika typer av uttalssvårigheter samt varför de kan
uppkomma. Vidare beskrivs andra motoriska, fysiska, eller kognitiva nedsättningar som
ibland kan förekomma tillsammans med uttalssvårigheterna (komorbiditet). Slutligen
beskrivs olika typer av intervention. Fokus ligger på verbal dyspraxi samt
behandlingsmetoden DTTC.

2.1. Språkstörning
Enligt Tomblin et al. (1997) är prevalensen för språkstörning (specific language
impairment) 7,4 % för femåringar. För pojkar är prevalensen 8 % och för flickor 6 %.
Prevalensen varierar något med kulturell bakgrund samt föräldrarnas utbildningsnivå.
Språkstörningar varierar i svårighetsgrad mellan individer och nedsättning behöver inte
finnas inom alla språkliga domäner (Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 22-23).
Språkstörning innebär att den språkliga förmågan är nedsatt i förhållande till individens
förväntade åldersnivå. Barnets kognitiva utveckling och övrig motorisk utveckling bör
vara inom normalvariationen. De språkliga svårigheterna beror inte på nedsatt hörsel,
nedsatt munmotorik eller hjärnskada. Försenad taldebut, förenkling av grammatiska
strukturer, avvikande uttal, begränsat ordförråd samt nedsatt språkförståelse är
implikationer för språkstörning (American Speech-Language-Hearing Association,
1993; Bishop, 2006; Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 13-33).

2.1.1. Fonologisk språkstörning
American Speech-Language-Hearing Association (1993) definierade fonologi som ”the
sound system of a language and the rules that govern the sound combinations” (s. 1).
Att ha fonologiska svårigheter innebär således att tillägnandet av språkets ljudsystem,
det vill säga uttalet, är nedsatt. Barnets tal kan vara mer eller mindre svårförståeligt och
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talets melodi och rytm kan vara påverkat. Det svårförståeliga talet utgörs vanligtvis av
förenklingar av ordens ljudsammansättningar. (Nettelbladt, 2007, s. 95-96; Nettelbladt
& Salameh, 2007, s. 23-24). Förenklingarna är ofta systematiska och kan gälla enskilda
språkljud eller hela kategorier av ljud. Ett exempel på en förenkling är att alla språkljud
som ska artikuleras med tungroten (velart) istället artikuleras långt fram i munnen, med
tungspetsen (dentalt). Fonologisk språkstörning är den vanligaste typen av
språkstörning och kan förekomma isolerat eller tillsammans med nedsättningar i andra
språkliga domäner (Nettelbladt, 2007, s. 95-96; Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 23-24).
Av alla 6-åringar uppskattas 3,8 % ha fonologisk språkstörning och det är 1,5 gånger
vanligare bland pojkar än bland flickor. Av de barn som vid 6-års ålder har kvarstående
fonologisk språkstörning har också 11- 15 % nedsättningar i andra språkliga domäner.
Komorbiditeten för fonologisk språkstörning och generell språkstörning är 1,3 %
(Shriberg et al., 1999).

2.2. Oralmotoriska svårigheter
Oralmotoriska svårigheter innefattar olika typer av motoriska och funktionella
svårigheter. Barn med oralmotoriska svårigheter kan uppvisa avvikelser vad gäller
mimik, dregling, tonus, artikulation, andning samt ät- och sväljfunktioner. Talstörningar
på grund av anatomiska avvikelser innefattas inte av detta begrepp. Ett barn med
försenad oralmotorisk utveckling har långsammare uttalsutveckling än vad som är
typiskt för barn i samma ålder (McAllister, 2008, s. 377-379). Strand och McCauley
(2008) menade att termen oralmotoriska svårigheter är problematisk då den innefattar
både svårigheter med talproduktion och/eller svårigheter att producera rörelser som inte
direkt är förknippade med tal. Istället för benämningen oralmotoriska svårigheter kan
någon av termerna dysartri, oral dyspraxi och verbal dyspraxi användas. Dysartri
uppkommer efter en skada i centrala eller perifera nervsystemet. Skadan ger upphov till
förlamning eller spasticitet i talmuskulaturen. Dysartri ger olika symtom beroende på
skadans typ och lokalisation. Svårigheter finns både vid tal och vid icke-verbala
oralmotoriska rörelser (Duffy, 2005, s. 5-15). Symtom vid dysartri är forcerad in- eller
utandning, svårigheter med talhastighet, pressad röst och avvikande röstläge. Vidare kan
symtom vid dysartri vara hypernasalitet (otillräcklig stängning mellan munhåla och
näshåla) eller hyponasalitet (otillräcklig öppning mellan munhålan och näshålan) och
avvikande intonation och satsmelodi (prosodi). Andra symtom är oprecisa konsonanter,
förvrängda vokaler och förlängda ljud (Duffy, 2005, s. 103-104). Oral dyspraxi innebär
svårigheter att utföra icke-verbala oralmotoriska rörelser utan sensorisk eller motorisk
nedsättning i den aktuella muskelgruppen (Strand & McCauley, 2008). Det kan vara
svårt att med artikulatorerna utföra rörelser som till exempel blåsa, forma läpparna och
sträcka ut tungan (Duffy, 2005, s. 316). Verbal dyspraxi innebär att den motoriska
planeringen och/eller programmeringen av talets rörelsesekvenser är nedsatt. Detta leder
till ett inkonsekvent och felaktigt uttal samt avvikande prosodi (se avsnitt 2.3.)
(American Speech-Language-Hearing Association, 2007b).

2.3. Verbal dyspraxi
Verbal dyspraxi är en neurologiskt orsakad störning i uttalet hos barn. Den motoriska
planeringen och/eller programmeringen av talets rörelsesekvenser är nedsatt.
Svårigheterna, som således inte orsakas av brister på neuromuskulär nivå, innebär en
nedsättning i talmotorikens precision. Detta tar sitt uttryck i inkonsekvent och felaktigt
uttal samt avvikande prosodi. Verbal dyspraxi kan uppstå till följd av förvärvad
hjärnskada eller som en medfödd talstörning och kan förekomma tillsammans med
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andra komplexa neurologiska störningar (American Speech-Language-Hearing
Association, 2007a). Det saknas uppgifter angående prevalensen för verbal dyspraxi
(American Speech-Language-Hearing Association, 2007b). I Shriberg, Aram och
Kwiatkowskis studie från år 1997 uppgavs en preliminär siffra att 1-2 per 1000 barn har
verbal dyspraxi (enligt American Speech-Language-Hearing Association, 2007b, s. 5)
American Speech-Language-Hearing Association (2007b) menade dock att prevalensen
enligt flera rapporter tycks ha ökat kraftigt de senaste 10 åren och att diagnosen verbal
dyspraxi idag sätts på fler barn än 1-2 per 1000.

Enligt American Speech-Language-Hearing Association (2007a) fanns inga
validerade diagnoskriterier att tillgå som kan differentialdiagnostisera mellan verbal
dyspraxi och andra uttalssvårigheter som orsakas av till exempel fonologisk
språkstörning eller dysartri. Tre symptom som dock orsakas av nedsättningar i just
planeringen och programmeringen av talets rörelsesekvenser är:

- Inkonsekventa konsonant- och vokalfel vid repetitioner av stavelser och ord.
- Avvikande och förlängd koartikulation mellan ljud och stavelser.
- Avvikande prosodi, främst på innehållsmässigt betonade ord och fraser.

Verbal dyspraxi kan dock förekomma utan att dessa symptom uppvisas. Symptomen
varierar beroende på individens ålder, målordens komplexitet samt dyspraxins
svårighetsgrad. För personer med svår verbal dyspraxi kan det finnas ett behov av att
använda alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) (se avsnitt 2.5.1.)
(American Speech-Language-Hearing Association, 2007a).

2.3.1. Språkliga svårigheter och minnessvårigheter vid verbal dyspraxi
Lewis et al. (2004) undersökte skolprestationerna hos barn som i förskoleålder (åldrarna
4-6 år) hade fått diagnosen verbal dyspraxi.  I studien gjordes jämförelser mellan tre
grupper av barn. Den första gruppen utgjordes av barn som hade verbal dyspraxi, den
andra gruppen av barn med fonologisk språkstörning (eng: isolated speech disorder) och
den tredje gruppen utgjordes av barn med generell språkstörning (eng: combined
speech- sound and language disorders). Vid förskoleåldern hade alla barn med verbal
dyspraxi uppvisat de symptom som är karakteristiska för
planering/programmeringssvårigheter för talet samt att de även hade uppvisat
svårigheter inom alla språkliga domäner. I skolåldern (åldrarna 8-10 år) hade barnen
med verbal dyspraxi fortfarande uttalssvårigheter i sitt spontantal, även om de till viss
del hade förbättrats på de enskilda ljud och ord som de tränat på. Vidare uppvisade de
kvarstående svårigheter inom alla språkliga domäner inklusive läs- och skrivsvårigheter.
Lewis et al. (2004) menade att det i förskoleåldern kan vara svårt att
differentialdiagnostisera mellan verbal dyspraxi och språkstörning eftersom båda
diagnosgrupperna, enligt studien, uppvisar språkliga svårigheter. Dock menade Lewis et
al. (2004) att det bör gå att differentialdiagnostisera mellan verbal dyspraxi och
fonologisk språkstörning. När uppföljning i skolåldern gjordes uppvisade barnen med
generell språkstörning (utan verbal dyspraxi) större förbättring inom alla språkliga
domäner jämfört med barnen i gruppen med verbal dyspraxi. För barnen med verbal
dyspraxi gällde att flera av de karakteristiska symptomen för diagnosen hade blivit mer
framträdande i skolåldern vilket, enligt Lewis et al. (2004), gör det lättare att ställa rätt
diagnos när barnen blivit äldre. Även Thoonen et al. (1997) visade att 82 % av barnen
med verbal dyspraxi i sin studie (9/11 barn) även hade andra än uttalsmässiga språkliga
svårigheter. Lewis et al. (2004) menade att de språkliga svårigheterna hos barn med
verbal dyspraxi spelar en nyckelroll för diagnosen trots att de centrala svårigheterna
beror på nedsatt planering/programmering av talets rörelsesekvenser. De språkliga
svårigheterna kan inte enbart bero på den begränsade talproduktionen utan det tycks
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snarare handla om en komorbiditet mellan verbal dyspraxi och andra språkliga
svårigheter (Lewis et al., 2004).

Att barn med språkstörning har nedsatt verbalt arbetsminne är sedan tidigare känt
(Weismer et al., 1999). Enligt resultatet i en ny studie av Shriberg et al. (2012) menar
författarna att minnessvårigheter även är en del av kärnan i diagnosen verbal dyspraxi
och att förekomsten av minnesproblematik därför kan fungera som ett diagnostiskt
kännetecken för denna diagnos.

2.3.2. Bakomliggande aspekter
Verbal dyspraxi är mycket svårdiagnostiserat och diskussionerna kring vad som är
kärnan bakom verbal dyspraxi fortgår (American Speech-Language-Hearing
Association, 2007b). American Speech-Language-Hearing Association (2007b)
rapporterade att de, i samband med att den nuvarande definitionen av diagnosen
infördes (se ovan), sammanställde över 50 föreslagna definitioner av verbal dyspraxi
från forskning och klinisk litteratur, varav de flesta upprättats de senaste 10-15 åren.
Bland annat menade Barry (1995) att svårigheterna ligger i den sensorimotoriska
återkopplingen. Vid ett felaktigt uttal ändrar inte den motoriska planeringen yttrandet
vid nästa försök på grund av felaktig feedback eller att återkopplingen inte kan tolkas
korrekt för självrättning. Marquardt et al. (2004) menade att det inkonsekventa uttalet
som förekommer hos barn med verbal dyspraxi är orsakat av otillräckliga
nervkopplingar för ljudens olika representationer, det vill förenklat säga, att hjärnan inte
har någon tydlig bild av hur ljuden/orden/yttrandena ser ut. Detta resulterar i nedsatt
perception, att hjärnan har svårt att matcha det den hör med de vaga ljudbilder som
finns lagrade. Därmed uppstår brister i de motoriska mönster som byggs upp för hur
yttrandet ska uttalas. Dessa motoriska mönster byggs nämligen upp tillsammans med
perceptionen för det specifika yttrandet. Tidigare har diskussionerna handlat om
huruvida det är lingvistiska aspekter eller motoriska aspekter som ligger bakom verbal
dyspraxi. Idag är frågan huruvida det är motoriska aspekter enbart eller om det är
motoriska aspekter tillsammans med lingvistiska aspekter som orsakar svårigheterna
(American Speech-Language-Hearing Association, 2007b). I den internationella
litteraturen förekommer flera olika termer för verbal dyspraxi. Childhood Apraxia of
Speech (CAS), Developmental Apraxia of Speech (DAS/DAOS) och Developmental
Verbal Dyspraxi (DVD) är alla vanligt förekommande (American Speech-Language-
Hearing Association, 2007b). American Speech-Language-Hearing Association (2007b)
rekommenderade dock att CAS används då det inbegriper alla typer av pediatrisk verbal
dyspraxi (förvärvad och medfödd).

2.4. Komorbiditet (samsjuklighet)
Verbal dyspraxi kan förekomma tillsammans med andra språkliga svårigheter eller
neurologiska nedsättningar (American Speech-Language-Hearing Association, 2007b).
Teverovsky et al. (2009) undersökte de olika svårigheter som barn med verbal dyspraxi
uppvisar.  De utförde en enkätstudie med 192 föräldrar till barn mellan 2 och 15 år som
fått diagnosen verbal dyspraxi. Enkäten innehöll frågor huruvida barnen uppvisade
svårigheter inom områden beskrivna i the International Classification of Functioning,
Disability and Health- Children and Youth (ICF–CY). ICF-CY är utformat av
Världshälsoorganisationen (WHO) och är en global klassifikation som innehåller
universell terminologi för att beskriva ett barns hälsa och hälsorelaterade tillstånd. ICF-
CY gäller barn upp till 18 år och används för att beskriva hur ett barn fungerar i
vardagliga miljöer (World Health Organization, 2007). I enkäten av Teverovsky et al.
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(2009) ingick även frågor om nuvarande medicinska, utvecklingsmässiga och psykiska
hälsotillstånd. Vid tiden för diagnos hade 79 % av barnen minimalt tal, 63 % hade svag
repetitionsförmåga av ord, 52 % hade svårigheter med språkförståelse och 81 % hade
avvikande intonation. I domänen kroppsliga funktioner ur ICF indikerade föräldrarna att
barnen vid tiden för enkäten hade svårigheter med högre kognitiva funktioner (39 %),
svårigheter med uppmärksamhet och fokus (50 %), minnessvårigheter (20 %) samt
muskeltonusproblematik (45 %). Vidare upplevde föräldrarna följande problem i
området aktivitet och delaktighet; barnen hade svårigheter att lära sig läsa (39 %), lära
sig skriva (40 %) och mer än hälften av barnen hade svårigheter med finmotorik i
händer (55 %). De fann även att en betydande del av barnen hade andra existerande
sjukdomar/tillstånd. De vanligaste var återkommande öroninflammationer (23 %), lågt
blodtryck (16 %) och neurologiska tillstånd (14 %) som cerebral pares, kramper, andra
apraxier eller förvärvade/medfödda avvikelser i hjärnan. Vidare uppgav föräldrar att
några av barnen hade autismspektrumstörningar (4 %), Attention-Deficit Hyperactivity
Disorder (5 %) eller ångest (5 %).

2.4.1. Autismspektrumtillstånd
Inom begreppet autismspektrumtillstånd (eng. autism spectrum disorder- ASD) ingår
flertalet diagnoser. Dessa är autistiskt syndrom, aspergers syndrom, atypisk autism samt
desintegrativ störning (Socialstyrelsen, 2010). Prevalensen för ASD är hos barn ca 1 %.
ASD orsakar en nedsättning i social förmåga, emotionell interaktion och
kommunikation. Vidare uppvisar barn med ASD i varierande grad begränsade och
stereotypa mönster i beteende, intresse och aktiviteter. Atypisk motorisk utveckling,
svårigheter med motorisk planering och koordinering av rörelser kan återfinnas hos barn
med ASD. Barn med ASD kan ha avvikande ögonkontakt (Johnson & Myers, 2007;
Socialstyrelsen, 2010). Ming et al. (2007) utförde en retrospektiv kohortstudie för att
undersöka bland annat motorisk funktion i mun och händer hos barn med ASD. De
granskade journaler från 1999-2003 över 154 barn med ASD i åldrarna 2-18 år.
Apraktiska symtom återfanns hos 41 % av barnen i åldergruppen 2-6 år. 27 % av barnen
i 7-18 års ålder hade apraxi i muskulatur i ansikte och/eller händer. Olika fynd var till
exempel förekomst av dregling, öppen mun i vila och avvikande rörlighet i tunga och
läppar.

2.4.2. Utvecklingsstörning
Utvecklingsstörning är ett funktionshinder som debuterar innan 18 års ålder. Den
intellektuella funktionsnivån ligger klart under befolkningens genomsnitt och brister
finns inom minst två adaptiva funktionsförmågor (t.ex. kommunikation, hälsa,
vardagliga aktiviteter samt sociala förmågor) (American Psychiatric Association, 2000).
Prevalensen för utvecklingsstörning är ca 1- 2% (American Psychiatric Association,
2000; Larson et al., 2001). Barn med utvecklingsstörning har en varierad påverkan på
kommunikationsförmågan med en ofta försenad tal- och språkutveckling (Gerenser &
Forman, 2007).

2.4.3. Koncentrationssvårigheter
Kadesjö (2007, s. 17-24) menade att koncentrationssvårigheter finns i olika former:
primära, sekundära och situationsbundna. De primära koncentrationssvårigheterna, t.ex.
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD se nedan), orsakas av biologiska
grunder och är inte en följd av en bristande uppväxtmiljö. Svårigheterna syns när barnet
är litet och kvarstår i olika omfattning under hela uppväxten. Om barnet utsätts för en
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pressande uppväxtmiljö, stress eller orimliga påfrestningar kan barnets tankar och
känslor vara svåra att styra. Detta kan leda till sekundära koncentrationssvårigheter som
är tillfälliga tills grundorsakerna är avhjälpta. Situationsbundna
koncentrationssvårigheter är avgränsade till ett moment/ en situation.
Koncentrationssvårigheter, oavsett i vilken form leder till att barnet har svårt att rikta
och behålla sin uppmärksamhet och sina tankar på en uppgift. Barnet har svårt att
utestänga irrelevanta stimuli och att komma igång med och hålla fast vid en uppgift tills
den är avslutad. Barn med primära koncentrationssvårigheter kan ha problem med
impulsivitet samt svårigheter att uppfatta och följa instruktioner.

2.4.4. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
Individer med ADHD uppvisar uppmärksamhetssvårigheter samt hyperaktivitet
och/eller bristande impulskontroll i större utsträckning än utvecklingsmässigt
jämförbara individer utan diagnosen. Diagnosen är bestående (American Psychiatric
Association, 2000). I en studie av Cantwell och Baker (1987), innehållande 600 barn
med kommunikationsstörningar, visade resultaten att 10 % av barnen med isolerade
uttalssvårigheter, exempelvis fonologisk språkstörning, hade
uppmärksamhetssvårigheter (eng. Attention deficit disorder). Diagnosen återfanns
vidare hos 23 % av barnen med språkstörning inklusive uttalssvårigheter och hos 33 %
av barnen med språkstörning utan uttalssvårigheter. Språkliga svårigheter korrelerar
således starkare med uppmärksamhetsstörningar än vad isolerade uttalsproblem gör
(Cantwell & Baker, 1987). Uppgifterna angående komorbiditeten mellan ADHD och
tal- och språkstörningar varierar dock mellan olika studier (för en översikt, se Tannock
och Schachar, 1996).

2.5. Intervention vid verbal dyspraxi
Behandling (intervention) för barn med verbal dyspraxi innefattar träning inom flera
domäner.  Några av dessa domäner är (a) satsintonation och betoning, (b) auditiv
perception (hur man uppfattar andra personers tal), (c) produktion av tal, (d) hur man
använder språket socialt och (e) förmåga att laborera och resonera kring talet (American
Speech-Language-Hearing Association, 2007b). En del behandlingsmetoder betonar
vikten av att träna efter (I) motoriska inlärningsprinciper medan andra betonar vikten av
(II) lingvistisk träning eller (III) att bygga upp en flexibel och funktionell
kommunikation (Velleman, 2005). Crosbie et al. (2005) samt Dodd och Bradford
(2000) visade att barn med inkonsekventa uttalsfel gynnas av behandling som inriktar
sig på träning av hela ord och att barn med konsekventa uttalsfel gynnas av träning av
enskilda fonem och kontrasterna mellan fonem. För att förbättra uttalet hos barn med
verbal dyspraxi krävs ofta en lång och intensiv behandling (American Speech-
Language-Hearing Association, 2007b; Ballard et al., 2010; Strand et al., 2006).
Morgan och Vogel (2008) granskade 31 artiklar som undersökte effekten av olika
behandlingsmetoder för barn med verbal dyspraxi, och fann att ingen av dessa artiklar
svarade mot inklusionskriterierna för en välkontrollerad studie. Författarna menade att
det föreligger brist på välkontrollerade studier som undersöker behandlingars effekt och
att det inte går att dra slutsatser om vilka insatser som är mest lämpade för vilka barn
förrän dessa studier finns. De olika behandlingsmetoderna som tas upp i föreliggande
studie är bara några av de metoder som finns för att behandla barn med verbal dyspraxi
(American Speech-Language-Hearing Association, 2007b; Velleman, 2005).
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2.5.1. Några olika behandlingsmetoder
Alternativ och kompletterande kommunikation. Binger och Light (2007) och Bornman
et al. (2001) har i fallstudier visat att alternativ och kompletterande kommunikation
(AKK), exempelvis kommunikationskartor med bilder, framgångsrikt kan nyttjas av
barn med verbal dyspraxi. Med hjälp av AKK får barnen möjlighet att använda högre
språkfunktioner än vad som annars är möjligt på grund av deras uttalssvårigheter. AKK
bidrar till att utöka kommunikativa initiativ, minska talstress samt öka omgivningens
förståelse av det barnet uttrycker.

Oralmotorisk träning. En ofta använd metod för att behandla barn med uttalssvårigheter
är oralmotorisk träning (eng. nonspeech oral motor treatments). Träningen syftar till att
främja talutvecklingen genom att öka muskelstyrkan i oral muskulatur och öka tungans
rörelseomfång. Andra mål med träningen är att förändra muskeltonus, öka toleransen
för beröring i munnen eller förhöja medvetenheten kring/i munnen. Denna typ av
träning inkluderar övningar som att blåsa, göra tung-, läpp- och käkrörelser samt
övningar med sensorisk stimulans som vibrationer, massage och kyla (Clark, 2003; Lass
& Pannbacker, 2008). Lass och Pannbacker (2008) samt Ruscello (2008) ansåg att
denna typ av oralmotorisk träning för att uppnå ett bättre uttal har för svag evidens och
därför inte bör användas förrän det finns studier med fler deltagare, bättre experimentell
kontroll och studier som visar att dessa metoder är mer effektiva än andra
behandlingsmetoder.

Praxis. En behandlingsmetod som är speciellt utvecklad för barn med verbal dyspraxi är
Praxis. Metoden är en svensk version av Nuffield Centre Dyspraxia Programme (NDP)
som har utarbetats i London på The Nuffield Hearing & Speech Centre. Målet med
metoden är att barnet ska lära sig de artikulatoriska rörelser som krävs vid ljud- och
talproduktion genom repetition av enstaka rörelser och sekvenser. Genom att repetera
övningarna många gånger ska rörelserna automatiseras och sedan överföras till
spontantalet (Hellqvist, 1996).

Prompts for restructuring oral muscular phonetic targets (PROMPT). PROMPT är en
taktil-kinestetisk metod som initialt utvecklades av Hayden för barn med verbal
dyspraxi men numer också används för vuxna med afasi och apraxi (Bose et al., 2001;
Hayden, 1984). Behandlingen bygger på att behandlaren ger systematiska hänvisningar
med hjälp av händer och fingrar som placeras på barnets ansikts-, nack- och
halsmuskulatur. Receptorer som finns i hud och muskulatur skickar sedan
informationen till centrala nervsystemet om hur det känns att utföra de rörelsemönster
som används vid tal. Denna information tillsammans med muskelminnet hjälper sedan
barnet att minnas hur talrörelserna ska genomföras (Square, 1999, s.160-166). Genom
att bland annat variera händernas position, tryck mot barnets hud och promptens
duration guidas barnet till att ställa om artikulatorerna och de muskler som ska användas
för produktion av målstimulit. Träning sker på stavelse-, ord- och frasnivå. För att
generalisering ska ske behöver träning äga rum i flera kontexter (Hayden, 1984). Under
senare år har metoden utvecklats och för en effektiv behandling poängteras att fokus ska
ligga på hela barnets utveckling (Hayden, 2006). Det finns viss evidens för att denna
behandlingsmetod har effekt på uttalet hos vissa barn med verbal dyspraxi (Grigos et
al., 2010; Hayden, 2006).
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2.5.2. Integral stimulation
Integral stimulation är en behandlingsmetod där terapeuten agerar talmodell för barnet.
Barnet imiterar stimuli (ord/meningar) som produceras av terapeuten.
Uppmärksamheten fokuseras på terapeutens ansikte vilket ger barnet både visuella och
auditiva ledtrådar för att bygga upp det specifika stimulit och forma talets
bakomliggande motoriska aspekter (Strand & Skinder, 1999, s. 109). Integral
stimulation inbegriper faktorer som styr och främjar motorisk inlärning (principles of
motor learning, se avsnitt 2.5.4.) och lämpar sig därför väl som behandlingsmetod för
barn med talmotoriska svårigheter såsom verbal dyspraxi. Fokus ligger på själva
talrörelserna medan målet är att producera stimulit korrekt. Då adekvat ögonkontakt
krävs under hela behandlingen, för att barnet ska kunna uppfatta terapeutens mun och
käkrörelser, är det nödvändigt att barnet kan upprätthålla ett riktat fokus (Strand &
Skinder, 1999, s. 113). Innan behandling med integral stimulation påbörjas måste
terapeuten ta ställning till vad som är lämpligt för det aktuella barnet. Barnet får en
individuell träningsplan som bland annat involverar de olika faktorer som främjar
motorisk inlärning (se avsnitt 2.5.4.), målsättning med träningen och hur många stimuli
ett träningsset ska innehålla (Strand & Skinder, 1999, s. 119-124). Strand och Skinder
(1999, s.122) rekommenderade ett litet träningsset (5-6 stimuli) om grava svårigheter
föreligger och 8-10 stimuli för barn med måttliga svårigheter. Om fonologiska
svårigheter är huvudproblemet men inslag av verbal dyspraxi finns kan ett större
träningsset användas.

2.5.3. Spegelneuron och imitation
I hjärnan finns så kallade spegelneuron. Spegelneuron upptäcktes först hos apor och det
visades att dessa neuron aktiverades när apan själv utförde en motorisk handling men
också när apan observerade någon annan utföra samma motoriska handling. Därav
namnet ”spegelneuron” (Pellegrino et al., 1992). Spegelneuron har även påvisats i
människohjärnan (för en översikt, se Fadiga et al., 2005). Forskning har visat att när en
person passivt lyssnar på ett ord (Fadiga et al., 2002; Watkins et al., 2003) och visuellt
observerar talrelaterade läpprörelser (Watkins et al., 2003) aktiveras dennes
talrelaterade motoriska centra och aktiveringen är mycket specifik. Om exempelvis
ordet innehåller fonem som involverar tungmuskulatur kommer denna muskulatur att
aktiveras. Aktiveringen når dock inte över det tröskelvärde som krävs för att talrörelsen
faktiskt ska utföras (Fadiga et al., 2002). Vidare visade Fadiga et al. (2002) att
aktiveringen blir starkare vid riktiga ord än vid pseudo-ord. De ansåg också, liksom
Watkins et al. (2003), att aktiveringen av talrelaterade motoriska centra spelar en viktig
roll vid imitation. Integral stimulation bygger på just imitation (Strand & Skinder, 1999,
s. 109).

2.5.4. Motorisk inlärning (principles of motor learning)
Integral stimulation inbegriper faktorer som styr och främjar motorisk inlärning
(principles of motor learning) (Strand & Skinder, 1999, s.113). I en översiktsartikel
introducerade och beskrev Maas et al. (2008) olika faktorer som främjar motorisk
inlärning. Motorisk inlärning innebär att hjärnan (re)organiserar det motoriska systemet
till följd av beteendeinriktad intervention (Liotti et al., 2003; Maas et al., 2008).
Schmidt och Lee (2011) definierade motorisk inlärning på följande vis:”Motor learning
is a set of processes associated with practice or experience leading to relativily
permanent changes in the capability for skilled movement” (s.327). Flera
behandlingsmetoder för motoriska talstörningar har sin grund i motorisk inlärning med
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syfte att genom träning kunna bygga upp och organisera nya rutiner för den motoriska
talstyrningen. Skillnaden mellan uppvisade resultat i övningssituation och senare
bestående samt generaliserade kunskaper betonas i litteraturen. Själva inlärningen sker i
övningssituationen och leder till en förmåga/möjlighet att i andra situationer kunna
använda sina nya motoriska färdigheter. Den motoriska inlärningen kan således enbart
mätas genom generaliseringstest eftersom resultat i den direkta övningssituationen kan
påverkas av andra faktorer såsom till exempel motivation och trötthet och därmed inte
spegla den direkta motoriska inlärningen. Den motoriska inlärningen styrs och främjas
av en rad olika faktorer som man innan behandling måste ta ställning till (Maas et al.,
2008; Schmidt & Lee, 2011):

Träningsmängd (Large versus Small Amounts of Practice). Begreppet träningsmängd
avser hur mycket tid som läggs ner på respektive målstruktur (Maas et al., 2008). Edeal
och Gildersleeve-Neumann (2011) visade att deras försökspersoner (två barn av två
möjliga) med verbal dyspraxi uppnådde högre resultat på kortare tid i den direkta
träningssituationen då varje målstimulus (det ord/mening som tränades) tränades 100-
150 gånger per behandlingstillfälle jämfört med 30-40 gånger. Vidare uppvisade
deltagarna också bättre generaliseringsförmåga och kvarvarande kunskaper från de
målstimuli som tränats 100-150 gånger jämfört med de målstimuli som tränats 30-40
gånger. För de målstimuli som tränats 30-40 gånger per behandlingstillfälle uppvisade
deltagarna dock också goda resultat, både i den direkta träningssituationen samt
generalisering och kvarvarande av kunskaperna. Författarna räknade ut effektstorleken
(Cohens d) för skillnaden mellan resultaten i den högfrekventa träningen och den
lågfrekventa. För en deltagare blev skillnaden i den direkta träningssituationen stor
medan skillnaden i generaliseringsförmåga var måttlig. För den andra deltagaren var
skillnaden stor både i den direkta träningssituationen och för generaliseringsförmågan.

Fördelning av träning över tid (Practice Distribution: Massed versus Distributed
Practice). En given mängd träning kan fördelas på olika sätt. Termerna ”massed
practice” och ”distributed practice” används olika beroende på sammanhang och
författare. Begreppet ”massed practice” används ofta när en given mängd träning
fördelas över ett kort intervall, exempelvis 4 dagar per vecka i 3 veckor. När samma
mängd träning fördelas över en längre period, till exempel 1 dag i veckan i 12 veckor,
talar man om ”distributed practice”. Vidare kan ”massed practice” också innebära
träning som fördelas över få men långa träningstillfällen, till exempel 1 timme, 2 dagar i
veckan. ”Distributed practice” blir i det sammanhanget istället 30 minuters träning 4
gånger per vecka (Maas et al., 2008; Strand & Skinder, 1999, s. 130-133). För uppgifter
som involverar talstyrningen finns mycket få empiriska studier gjorda (Maas et al.,
2008). LSVT (Lee Silverman Voice Treatment) är dock en behandlingsmetod som
utvärderats med goda bestående resultat både som ”massed practice” (4 dagar per vecka
i 4 veckor) och som ”distributed practice” (2 dagar per vecka i 8 veckor med
hemuppgifter) (Ramig et al., 2001; Spielman et al., 2007).  Maas et al. (2008) betonade
vikten av ytterligare forskning för att avgöra den optimala fördelningen av träningen
över tid för respektive motorisk talstörning.

Varierad eller konstant träning (Variable versus Constant Practice). Vid varierad
träning är målstrukturerna olika och de tränas i varierande kontexter. Vid konstant
träning är målstrukturen alltid densamma och den tränas i samma kontext vid varje
upprepning. Det saknas forskning huruvida varierad eller konstant träning lämpligast
kan användas i samband med motoriska talstörningar (Maas et al., 2008).
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Randomiserad träning eller träning i block (Random versus Blocked Practice). Om
träningen är randomiserad är det för inläraren okänt vilket nästa målstimuli är.
Ordningen på dem varieras slumpvis i träningen. Vid träning i block tränar man ett och
samma målstimulus flertalet gånger innan man lämnar det och går över på nästa
målstimulus. Randomiserad träning är inte detsamma som varierad träning. Varierad
träning syftar till vad som tränas och i vilken kontext. Randomiserad träning syftar till
hur de olika målstrukturerna tränas (Maas et al., 2008). Forskning kring motorisk
inlärning som inte är kopplad till talmotorik har tidigare visat att randomiserad träning
leder till bättre resultat på tester som prövar generaliseringsförmågan och kvarvarandet
av den nya motoriska färdigheten. Träning i block har visat sig vara mer effektivt i den
direkta träningssituationen (Maas et al., 2008; Shea et al., 1990; Wright et al., 2004). En
ny studie av Maas och Farinella (2012) visar dock att randomiserad träning inte leder
till bättre resultat än träning i block för barn med verbal dyspraxi. Av studiens fyra
deltagare gjorde en större framsteg vid randomiserad träning medan två av dem gjorde
framsteg oavsett träningsförhållanden men lyckades som helhet bättre med träning i
block. En deltagare uppvisade ingen förbättring. Författarna menar således att man bör
vara försiktig med att använda sig av kunskaper från litteratur kring icke-talrelaterad
motorisk inlärning i behandling av verbal dyspraxi. Författarna menar att ytterligare
forskning behövs för att fastställa huruvida personliga faktorer hos inlärarna kan avgöra
det individuellt bästa träningsupplägget.

Enkel träning (delträning) eller Komplex träning (helhetsträning) (Simple (part) versus
Complex (Whole)). Målstrukturer kan delas upp i mindre delar. En fras kan delas upp i
ord, ord kan delas upp i stavelser och stavelser kan delas upp i fonem och så vidare.
Barnet kan således träna på hela målstrukturen (komplex träning) eller på enskilda delar
av målstrukturen (enkel träning) (Maas et al., 2008). Maas et al. (2002) kunde enbart
delvis påvisa en större generaliseringseffekt efter komplex uttalsträning jämfört med
enkel träning hos den ena av två vuxna deltagare med afasi och förvärvad talapraxi.

Feedback. Feedback/återkoppling kan förekomma på flera olika, från varandra
fristående, sätt (Schmidt & Lee, 2011). Återkopplingen kan ges under utförandet av
uppgiften (”concurrent feedback”) eller efter att uppgiften avslutats (”terminal
feedback”). Barnet kan få feedback direkt efter det att uppgiften slutförts (”immediate
feedback”), eller en stund senare (”delayed feedback”) (Schmidt & Lee, 2011). När
återkoppling ges efter flera slutförda uppgifter kallas det i amerikansk litteratur för
”accumulated feedback” och när återkopplingen enbart gäller en uppgift är det ”distinct
feedback”. Då återkopplingen gäller resultatet av uppgiften, till exempel för talmotorisk
träning av uttalet, kallas det för ”knowledge of result” (KR; information om resultatet).
”Knowledge of performance” (KP) kallas det när återkoppling syftar på själva
utförandet av uppgiften, i det här fallet rörelsen. För talmotorisk träning skulle det
exempelvis kunna innebära att terapeuten ger information om att tungspetsen inte
träffade främre gommen (Schmidt & Lee, 2011).  Maas et al. (2008) rapporterade att
inga jämförelser mellan effekterna av KR och KP har gjorts i samband med
uttalsträning.

Maas et al. (2012) undersökte effekten på uttalsträningsresultatet då olika mängd
feedback gavs till fyra barn med verbal dyspraxi i samband med integral stimulation
(Dynamic Temporal and Tactile Cueing, DTTC). Resultaten var mixade och två av
barnen svarade starkast på lågfrekvent feedback (feedback gavs vid 60 % av
uttalsförsöken) medan ett av barnen svarade bäst på högfrekvent feedback (feedback
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gavs vid varje försök). Ett av barnen svarade inte alls på behandlingen. Författarna
menar att resultaten kan vara kopplade till hur komplexa uttalssvårigheterna är samt till
barnens ålder. De två barnen som gynnades av lågfrekvent feedback var äldre (6-8 år)
och mer medvetna om sina svårigheter medan det tredje barnet hade större svårigheter
samt var yngre (5 år) och mindre benägen att självrätta sina uttalsförsök.

Austermann Hula et al. (2008) undersökte skillnader i uttalsträningsresultat
relaterade till direkt feedback (immediate feedback) och återkoppling efter fördröjning
(5 sek; delayed feedback) för två vuxna personer med förvärvad apraxi. Hypoteserna att
(1) resultatet i den direkta träningssituationen gynnas av direkt feedback och (2) att
fördröjd feedback ger upphov till bättre generaliseringsförmåga samt högre procent
bestående kunskaper, kunde endast påvisas hos en av de två deltagarna.

Sammanfattning. Det finns mycket få studier gjorda som undersöker hur de ovan
nämnda faktorerna (principles of motor learning) påverkar talmotorisk inlärning.
Generella riktlinjer och rekommendationer för hur man i talmotorisk behandling bör
förhålla sig till respektive parameter saknas därför (Maas et al., 2008).

2.5.5. Motorisk planering kopplad till inlärning
När ord/meningar lärs in lagras den motoriska planeringen för dessa och återanvänds
vid nästa tillfälle som yttrandet förekommer. Dessa förprogrammerade yttranden kan,
trots sin komplexitet, uttalas snabbt och kräver inte någon medveten ansträngning.
Ord/meningar som är okända för talaren måste däremot bearbetas på en mer avancerad
nivå i nervsystemet. Bearbetningen av okända ord/meningar är därmed både
långsammare och mindre automatiserad (Duffy, 2005, s. 60-66).

2.5.6. DTTC – Dynamic Temporal and Tactile Cueing
Dynamic Temporal and Tactile Cueing (DTTC) är en behandlingsmetod, speciellt
anpassad för barn med verbal dyspraxi, som har sin grund i integral stimulation. Det är
en modifierad version av behandlingsmetoden ”eight step task continuum”, avsedd för
vuxna patienter med förvärvad apraxi, som utvecklats och beskrivits av Rosenbek et al.
år 1973 (enligt Strand & Skinder, 1999, s.133). Terapeuten agerar talmodell för barnet
som imiterar ord och fraser enligt ett antal steg (se bilaga 1) (Strand & Skinder, 1999, s.
133-135). Barnet uppmuntras att noga titta på terapeutens ansikte (Strand et al., 2006).
Första steget i behandlingen innebär att barnet direkt imiterar terapeuten. Om barnet inte
kan imitera ett stimulus korrekt uttalas stimulit tillsammans, först långsamt och sedan
med ökad hastighet. Taktila hänvisningar, för att exempelvis ställa in läppar och käkar i
rätt artikulatorisk position, används då inte simultan produktion fungerar. När simultan
produktion i normal talhastighet fungerar är imitation möjligt som nästa steg. För att
komma till det steget kan det vara nödvändigt att gradvis sluta den simultana
produktionen genom att terapeuten exempelvis enbart säger delar av stimulit eller
mimar tillsammans med barnet. I samband med den direkta imitationen varieras
talhastigheten och prosodin. När barnet utan hjälp kan imitera stimulit med normal
talhastighet och prosodi förlängs gradvis tidsintervallet mellan det att terapeuten säger
stimulit till det att barnet säger det. Som mest förlängs tidsintervallet till tre sekunder.
Det är variationen av tidsintervallet som är det centrala i behandlingen. Behandlingen är
dynamisk på så sätt att stegen inte följs i ordning utan avgörs av barnets produktion av
stimulit.  Att stanna kvar vid ett steg, backa till föregående eller gå vidare till nästa är
ställningstaganden som hela tiden måste avgöras av terapeuten (Strand & Skinder, 1999,
s. 133-135).
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Målet med DTTC-behandling är att förbättra den motoriska planeringen (Strand &
Debertine, 2000), och eftersom DTTC har sin grund i integral stimulation involverar
behandlingen flera av de faktorer som styr och främjar motorisk inlärning (principles of
motor learning) (Strand & Skinder, 1999, s. 133). Strand et al. (2006) menade att de
faktorer som DTTC betonar är träningsmängd (amount of practice), fördelning av
träning över tid (massed versus distributed practice), typ av återkoppling samt hur
frekvent den ges och hur träningen organiseras under respektive träningstillfälle
(random versus blocked practice, variable versus constant  practice, simple (part) versus
complex (whole)). Från början, innan barnet behärskar målstimulit, är träningen
konstant. Varierad träning betonas sedan för att främja den talmotoriska inlärningen.
Det är varierande prosodi, betoning och talhastighet som ger upphov till den varierande
kontexten. Den feedback som ges är yttre och den simultana produktionen är en form av
”concurrent feedback” eftersom modellen av målstimulit finns tillgänglig under tiden
som barnet producerar det. Denna typ av feedback avtar dock i och med att
behandlingen övergår till direkt imitation (Strand & Skinder, 1999, s 136-140). Vidare
menade Strand och Skinder (1999, s. 136-140) att deras erfarenhet var att det i början
krävs direkt feedback (immidiate feedback) för att barn med talmotoriska svårigheter
ska kunna lära sig att utföra de grundläggande talrörelserna för respektive stimuli. I en
utvärdering av behandlingens effekt (Strand et al., 2006; se stycke nedan) var
återkopplingen i början mycket specifik och syftade till utförandet av uppgiften (KP,
knowledge of performance). Senare i behandlingen var återkopplingen mindre specifik
och gavs med viss fördröjning (delayed feedback) och inte efter varje respons
(accumulated feedback). Återkopplingen som gavs syftade då på resultatet av barnets
respons/responser (KR, knowledge of result). Strand och Skinder (1999, s. 136-140)
menade att då återkopplingen inte ges efter varje respons bör feedback ändå förekomma
efter, som mest, fem produktioner av det aktuella målstimulit.

Det finns viss forskning gjord där DTTC utvärderas som behandlingsmetod (Maas
et al., 2012; Maas & Farinella, 2012; Strand et al., 2006; Strand & Debertine, 2000).
Strand och Debertine (2000) genomförde DTTC-behandling med en 5-årig flicka med
grav verbal dyspraxi, fyra dagar i veckan, och fann behandlingen effektiv. Författarna
menade att resultatet med stor sannolikhet är relaterat till de faktorer som styr motorisk
inlärning. Bland annat betonades vikten av att välja motiverande stimuli med hög
kommunikativ funktionalitet, i samråd med barnet, för att kunna upprätthålla
motivationen under behandlingsperioden. Vidare menade Strand och Debertine (2000)
att ytterligare forskning krävs för att undersöka hur varje faktor som styr motorisk
inlärning enskilt bidrar till träningsresultatet.

Strand et al. (2006) visade att DTTC var en effektiv behandlingsmetod för tre av
fyra barn (5-6 år) med grav verbal dyspraxi då den genomfördes i pass om 30 minuter, 2
gånger per dag, 5 dagar i veckan i en period på 4-6 veckor. Även hemträning förekom.
Fem till sex stimuli valdes efter fonetisk komplexitet, vokalinnehåll och
stavelsestruktur. Dessa stimuli var också framtagna för att vara motiverande för barnet
för att så snart som möjligt kunna användas funktionellt i kommunikationen. Varje
stimulus tränades 15-30 gånger i följd enligt DTTC-proceduren. Ett block med
respektive stimuli hann tränas 2-3 gånger vid varje behandlingstillfälle. Vissa gånger
tränade deltagarna mer på ett stimulus än på de andra för att snabbare uppnå ett korrekt
uttal på detta och samtidigt öka motivationen för träning. När en deltagare kunde uttala
ett stimulus och det skulle automatiseras tog föräldrarna över träningen. De ombads att
träna 5 minuter, 2 gånger per dag. I behandlingen fördes då nya stimuli in. Antalet
behandlingstillfällen varierade mellan 38-50 stycken (19-25 behandlingstimmar). En
multipel baseline användes och deltagarna testades enbart vid direkt imitation.
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Kontrollord användes för att undersöka generalisering och slumpmässigt valda
behandlingsord användes för att kontrollera hur väl de lärde sig orden de tränade på. Tre
av de fyra barnen gjorde fort framsteg även om de varierade något beroende på stimuli.
Författarna menade att det var behandlingens intensitet i kombination med
behandlingsmetodens betonande av motorisk inlärning genom träning av talrörelser som
var avgörande för studiens resultat. Att ett av barnen inte uppvisade några resultat
påvisar, enligt författarna, vikten av motivation i samband med behandlingen.  Vidare
betonade Strand et al. (2006) att det är svårt att avgöra till vilken grad faktorer såsom
behandlingsfrekvens, hemträning, feedback, antal repetitioner av stimuli samt träning i
block eller randomiserad träning påverkar resultaten av behandlingen, samt vikten av att
studera dessa var för sig.

Maas och Farinella (2012) jämförde randomiserad träning och träning i block i
samband med DTTC-behandling. De undersökte också effekten av behandlingen.
Deltagarna var fyra barn (5-8 år) med måttlig eller grav verbal dyspraxi, samt eventuell
komorbiditet. Behandlingen genomfördes i 2 faser, 3 gånger per vecka i 4 veckor för
respektive fas. För respektive behandlingsfas användes sex individuellt framtagna ord
som målstimuli. De var valda efter komplexitet snarare än funktionalitet. Deltagarna
testades vid upprepade tillfällen före, under och efter behandlingarna genom imitation. I
testning användes stimuli som ingick i behandlingen (för att se hur väl de lärt sig dessa)
och stimuli som liknande orden de tränat på. Uttalet bedömdes på en skala från 0-2
poäng som sedan omvandlades till procent. Sett till resultaten av den sista testningen
före behandlingsstart och den första testningen efter behandlingens slut (sett till
respektive fas) varierade förbättringen från 0 till ca 68 procentenheter för deltagarna på
de ord som tränades i block. Medelvärdet för förbättringen var 24,2 procentenheter. I
den randomiserade träningen varierade förbättringen för deltagarna mellan 0 och 50
procentenheter med ett medelvärde på 24,9 procentenheter. Behandlingen bedömdes ha
gett positiva resultat för tre av de fyra barnen. Maas och Farinella (2012) menade att
den fjärde deltagarens unga ålder (5 år) och grava svårigheter (barnet tränade endast på
enstaviga ord) troligen låg bakom behovet av en längre träningsperiod för att uppnå
förbättring. De menade också att orsaken till att Strand et al. (2006) hade uppnått bättre
resultat var att deras egen studie genomfördes med lägre intensitet, men också att deras
målstimuli var utvalda efter komplexitet snarare än för att vara funktionella och
motiverande för barnet. Vidare ansåg författarna att svaga generaliseringsresultat
betonar vikten av funktionella och motiverande målstimuli. Tre av de fyra barnen som
ingick i studien av Maas och Farinella (2012) ingick också i en studie av Maas et al.
(2012) där behandling med DTTC utfördes i två faser, 1 timme, 3 dagar i veckan i 4
veckor per fas. De undersökte effekten på uttalsträningsresultatet då olika mängd
feedback gavs till deltagarna (feedback gavs vid 60 % av uttalsförsöken respektive vid
100 % av uttalsförsöken). I övrigt utfördes studien på samma sätt som studien av Maas
och Farinella (2012). Sett till resultaten av den sista testningen innan behandlingens
start och den första testningen efter behandlingens slut (för respektive fas) varierade
förbättring från 0 till ca 83 procentenheter för deltagarna på de ord som tränades med
100 procentig feedback. Medelvärdet för förbättringen var 18,5 procentenheter. I
träningen med 60 procentig feedback varierade förbättringen för deltagarna mellan 0
och 40 procentenheter med ett medelvärde på 12,9 procentenheter. Behandlingen gav
effekt men generaliseringen till otränade ord och fraser var begränsad. Maas et al.
(2012) menade att generaliseringeeffekterna vid integral stimulation-behandlingar
verkar vara svaga för barn med verbal dyspraxi.
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Forskning som syftar att påvisa effekten av behandlingsmetoder som har sin grund i
integral stimulation är en liten men växande samling (Maas et al., 2012; Maas &
Farinella, 2012). Att genomföra DTTC-behandlingen på det intensiva sätt som Strand et
al. (2006) samt Strand och Debertine (2000) gjorde kan medföra att barnen blir
uttröttade och tappar motivationen för uttalsträning. För terapeuten som utför
behandlingen är metoden också resurskrävande. I studierna av Maas et al. (2012) och
Maas och Farinella (2012) utfördes DTTC-behandlingen med lägre intensitet (3 dagar
per vecka i 4 veckor). Dessa studier är därför viktiga. Ytterligare studier behövs dock
för att bekräfta och säkerställa resultaten från dessa studier. Vidare har ingen tidigare
forskning undersökt huruvida behandlingsmetoden ger effekt på uttalet hos barn äldre
än 8 år. Inte heller har behandlingsmetoden utvärderats i Sverige.

3. Syfte
o Huvudsyftet med föreliggande studie var att undersöka effekten av

behandlingsmetoden DTTC då den utförs 20-30 minuter, 3 dagar per vecka i 4
veckor på skolbarn med komplexa uttalssvårigheter med inslag av verbal
dyspraxi. Avsikten var att undersöka:

 Hur behandling med DTTC påverkar uttalet av de stimuli
(ord/meningar) som deltagarna tränar.

 Om uttalet efter behandling med DTTC kan generaliseras till andra,
icke tränade stimuli.

o Ett vidare syfte var att undersöka betydelsen av imitation respektive
spontanbenämning vid kvalitativ bedömning av uttal efter behandling.

o Slutligen var syftet undersöka om skolbarn med ovan beskrivna svårigheter även
uppvisar avvikelser i utförandet av viljemässiga rörelser inom områdena
ögonmimik, oralmotorik, diadokokinesi och övrig ansiktsmimik.

Med föreliggande studie ville vi bidra till den växande mängd forskning som
undersöker effekten av DTTC.

4. Metod
4.1. Deltagare
Rekrytering. Rekrytering av deltagare skedde via en logoped vid en resursskola i
mellansverige. Logopeden avgjorde vilka barn på skolan som skulle tillfrågas enligt
projektledarnas inklusionskriterier (se stycke nedan). Denne förmedlade också
informationsbrev och formulär för skriftligt samtycke till deltagande i studien till
möjliga deltagares målsmän.

Inklusionskriterier. För att delta i studien skulle deltagarna vara minst 6 år och ha
komplexa uttalssvårigheter med inslag av verbal dyspraxi. Eventuell komorbiditet var
inget hinder för att deltaga.

Sammanlagt antal deltagare. I den aktuella studien inkluderades åtta barn i åldrarna 8-
13 år.
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Resursskolan. Resursskolan där deltagarna gick vänder sig till elever från förskoleklass
upp till åk 9 med språkstörning och/eller hörselnedsättning. All personal innehar en
grundläggande kompetens inom dessa områden. Skolans talpedagog och logopeder
utför kontinuerliga språkutredningar och arbetar enskilt med eleverna samt samverkar
med övrig skolpersonal kring hur den språkliga träningen ska genomföras.
Undervisningen är språkligt anpassad efter eleverna och tecken som stöd, bildstöd samt
läs- och skrivhjälpmedel används för att maximera elevernas språkliga in- och output.
Vid förberedande läsinlärning används Bornholmsmodellen och läsinlärningsmetoder
anpassas individuellt efter elevernas behov (Resursskolan, 2010).

4.1.1. Behandlings- och kontrollgrupp.
Deltagarna matchades i par för att vara så lika varandra som möjligt vad gäller ålder,
uttalssvårigheter och komorbiditet. En i varje par slumpades sedan till antingen A-grupp
(behandlingsgrupp) eller B-grupp (kontrollgrupp). A-gruppen fick DTTC-behandling
20-30 minuter, 3 gånger i veckan i 4 veckor. Behandlingen utfördes av projektledarna
som var studenter på avancerad nivå vid logopedprogrammet (sista terminen). Barnen i
B-gruppen fick inte någon uttalsträning men följde i övrigt resursskolans ordinarie
program under A-gruppens behandlingsperiod. Avsikten med att ha en kontrollgrupp
var att se om resultaten mätta efter DTTC-behandling för barnen i A-gruppen skiljde sig
från resultaten som barnen i B-gruppen uppvisade vid samma mättillfälle.

Beskrivning av deltagarna. Nedan följer en beskrivning av deltagarna. De
diagnoser/svårigheter som anges är hämtade från föräldrauppgifter. Uttalssvårigheterna
som anges är hämtade från en analys av respektive deltagares senaste fonemtest
(Hellquist Stora Fonemtest [Hellquist, 1995], ett test som uttömmande prövar barnets
fonemförråd) som genomfördes våren 2012 av resursskolans logoped eller talpedagog.

Tabell 1. Förteckning över deltagarnas kön, ålder och diagnoser/svårigheter samt vilken grupp de

tillhörde i denna studie.

Deltagare Kön Ålder Diagnoser/Svårigheter A-
grupp

B-
grupp

1A M 11:9 år Autismspektrumstörning X
1B K 9:6 år Autismspektrumstörning,

utvecklingsstörning,
språkstörning

X

2A M 13:1 år Språkstörning X

2B M 12:3 år Grav språkstörning,
minnesproblematik,
koncentrationssvårigheter

X

3A M 8:4 år ADHD, språkstörning X
3B K 8:4 år Verbal dyspraxi X
4A K 10:1år Verbal dyspraxi X
4B M 10:0 år Språkstörning, oralmotoriska

svårigheter
X



16

Deltagare 1A: Uttalssvårigheterna var inkonsekventa med avvikande prosodi1 och
svårigheter att kontrollera röststyrkan. Vidare uppvisade deltagare 1A svårigheter i
distinktionen tonande/tonlös och svårigheter att producera retroflexa ljud, fonemet /r/
samt konsonantförbindelser.
Deltagare 1B: Uttalssvårigheterna var inkonsekventa och karakteriserades av
svårigheter i distinktionen tonande/tonlös och svårigheter att producera
konsonantförbindelser. H-sering av frikativor initialt samt assimilationer förekom.

Deltagare 2A: Uttalssvårigheterna karakteriserades av svårigheter med förbindelsen /s/
+ vokal, retroflexa ljud samt att /r/ producerades felaktigt vid enstaka tillfällen.
Deltagare 2B: Uttalssvårigheterna karakteriserades av förenklingar av
konsonantförbindelser, svårigheter med frikativor och krokord samt inkonsekventa fel
med utelämningar av stavelser och fonem.

Deltagare 3A: Uttalssvårigheterna karakteriserades av inkonsekventa uttalsfel i
produktionen av frikativor och retroflexa ljud. Svårigheter i distinktionen
tonande/tonlös förekom samt enstaka förenklingar av konsonantkluster och enstaka
assimilationer i distinktionen dental-velar.
Deltagare 3B: Uttalssvårigheterna karakteriserades av inkonsekventa fel i distinktionen
tonande/tonlös. Vidare förkom velariseringar, dentaliseringar samt enstaka förenklingar
av konsonantkluster. Produktion av retroflexa ljud förekom ej. Felen var dock inte
genomgående.

Deltagare 4A: Uttalssvårigheter förekom som enstaka metateser och svårigheter med
fonemet /r/ som utelämnades eller producerades som annat fonem. Vidare fanns
svårigheter med produktionen av retroflexa ljud, fonemen /ʃ / och /ҫ / samt vissa
svårigheter med konsonantkluster och krokord.
Deltagare 4B: Uttalssvårigheterna karakteriserades av delvis avvikande vokalklang,
delvis avsaknad av retroflexa ljud och svårigheter med fonemet  /r/ som realiserades
som /j/, /R/ eller /ɰ /. Vidare uppvisades svårigheter med fonemen /ʃ / och /ҫ / som
uttalades som /s/ och vissa svårigheter att producera krokord.

4.2. Procedur/material
4.2.1. Bedömning och bedömningsmaterial
Behandlings- och generaliseringslistor. Utifrån analysen av A-gruppens deltagares
respektive svårigheter (se ovan) togs det fram förslag på sju stimuli (ord och meningar)
per A-gruppsdeltagare som skulle användas i behandling. Målet var att finna
motiverande stimuli med lämplig svårighetsgrad för respektive deltagare. Projektledarna
träffade deltagarna vid ett inledande tillfälle för att kontrollera att deltagarna ansåg att

1 Förklaring av termer:
Prosodi – satsmelodi; Assimilation – att ljud ”smittar av sig” på andra ljud, ex simma blir mimma; Tonande/tonlös –
om ett ljud uttalas med stämbandston eller utan; Påtoning – ett tonlöst ljud uttalas med stämbandston; Avtoning – ett
tonande ljud uttalas utan stämbandston; Metates – två ljud byter plats, ex tavla blir talva;
Konsonantkluster/konsonantförbindelser – flera konsonanter i följd; Dental/Velar – om ljud uttalas med
tungspetsen, ex t och d, eller tungroten, ex k och g; Dentalisering – ljud som ska uttalas bak i munnen uttalas fram i
munnen, ex gå blir då; Velarisering – ljud som ska uttalas fram i munnen uttalas bak i munnen, ex då blir gå; Fonem
– ljud; Nasalering – ljud uttalas genom näsan; Retroflexa ljud – ljud som uttalas med bakåtböjd tungspets, ofta är det
kombinationer av r+annan tungspetskonsonant, ex barn och bord; Krokord – långa, artikulatoriskt svåruttalade ord;
H-sering – att första ljudet i ordet byts ut mot h-ljudet; Frikativa – ljud som uttalas med förträngning, ex f, s, z.
Diadokokinesi – att snabbt upprepa en rörelse.
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de stimuli som var framtagna var motiverande att kunna säga. Deltagarna fick även
välja tre egna stimuli som de själva ville kunna säga för att öka motivationen till
träning. Dessa totalt tio stimuli utgjorde behandlingslistan för respektive deltagare i A-
gruppen, det vill säga dessa stimuli tränades under varje behandlingstillfälle. Vidare
togs en generaliseringslista fram för respektive behandlingslista med tio stimuli som
matchade svårighetsnivån och den fonologiska komplexiteten i motsvarande
behandlingslista. Generaliseringslistorna ingick för att se om deltagarna efter
behandlingens slut kunde generalisera det inlärda uttalet till andra icke-tränade
ord/fraser som liknade träningsstimuli i fonologisk komplexitet. Generaliseringslistorna
ingick alltså inte i behandlingen. Inga listor togs fram för B-gruppsdeltagarna, det var
enbart A-gruppsdeltagarna som hade individuella listor. A-gruppsdeltagarnas listor
finns i bilaga 7.

För- och eftertestning. Alla deltagare, både de i A-gruppen och de i B-gruppen,
genomgick två testomgångar veckan innan behandlingens början samt två testomgångar
veckan efter behandlingens slut. För- och eftertesterna prövade deltagarnas uttal vid
imitation, uttal vid spontan(bild)benämning och deras icke-verbala oralmotorik och
ansiktsmimik (delar ur Stockholms oralmotoriska bedömningsprotokoll - STORM [se
stycke nedan]). Avsikten med att göra två för- och eftertestningar var att minimera
riskerna för att deltagarnas uttal inte var representativt för deras verkliga förmåga, vilket
kan förekomma då ett inkonsekvent uttal är typiskt vid verbal dyspraxi (American
Speech-Language-Hearing Association, 2007a). Uttalet vid imitationen och
spontanbenämningen testades med hjälp av behandlings- och generaliseringslistorna. A-
gruppsdeltagarna testades på sina respektive listor. B-gruppsdeltagarna testades på
samma listor som A-gruppsdeltagaren i sitt par (det vill säga deltagare 1A och 1B
testades på samma listor och så vidare), eftersom inga listor togs fram specifikt för B-
gruppsdeltagarna. Deltagarna utförde alla tester individuellt och endast en deltagare och
en projektledare fanns i rummet. Först fick varje deltagare imitera alla stimuli på sin
behandlings- och generaliseringslista. En bild användes som stöd för minnet till varje
stimulus. Sedan genomfördes delar ur det oralmotoriska bedömningsmaterialet STORM
(se stycke nedan). Därefter fick varje deltagare spontant benämna de bilder som
symboliserade alla stimuli på respektive behandlings- och generaliseringslista. Om
deltagaren inte benämnde bilden eller benämnde bilden med annat stimuli än det
förväntade gavs prompting på fonem-, stavelse- eller ordnivå. Avsikten med att använda
spontan(bild)benämning var att kunna jämföra deltagarnas uttal vid imitation och vid
spontanbenämning (se hypotes nedan samt avsnitt 2.5.3 och 2.5.5 i Bakgrunden). Vid
alla testtillfällen användes skrivna instruktioner (se Bilaga 2).  För att se ordningen på
utförandet av för- och eftertesterna se Bilaga 2.

STORM. Testet utformades av Henningsson et al. (2007) och är ett oralmotoriskt
bedömningsprotokoll som används på både barn och vuxna. I studien användes STORM
för att se om deltagarna, som har komplexa uttalssvårigheter, även uppvisade avvikelser
i utförandet av viljemässiga rörelser inom områdena ögonmimik, oralmotorik,
diadokokinesi och övrig ansiktsmimik. De uppgifter som deltagarna fick utföra från
STORM var inom området ögonmimik: lyfta och rynka på ögonbrynen, blunda, blunda
hårt och spärra upp ögonen. I området oralmotorik fick deltagaren truta med läpparna,
dra ner mungiporna, le med stängd mun, säga o-i fem gånger högt och ljudlöst, hålla
fast en träspatel med läpparna, blåsa upp kinderna, sätta tungan bakom tänderna, räcka
ut tungan och slicka i mungiporna. Diadokokinesi innebär att snabbt kunna upprepa en
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rörelse och det testades genom att deltagaren fick säga: KA-KA-KA och LA-LA-LA tio
gånger vardera. Övrig ansiktmimik innebär att deltagaren fick rynka på näsan.

Imitation och spontanbenämning, en hypotes om spegelneuronens roll vid bedömningen
av uttal. Studier av Fadiga et al. (2002) och Watkins et al. (2003) visade att när en
person passivt lyssnar på ett ord och samtidigt ser talarens läpprörelser aktiveras det
talrelaterade motoriska centrat i lyssnarens hjärna. Det är då spegelneuron som är aktiva
(se Bakgrund 2.5.3 och 2.5.5). Om spegelneuronen hjälper deltagaren så att rätt
talmuskulatur aktiveras redan innan deltagaren själv ska producera stimulit borde
deltagaren, spekulativt vid imitation, kunna producera stimulit korrekt trots avsaknaden
av automatiserade talsekvenser för just det stimulit. Den föraktiverade muskulaturen
skulle kunna fungera som en ledtråd för hur planeringen av talsekvensen ska utformas.
Om en deltagare, efter avslutad behandling, inte korrekt kan uttala ett stimulus bör det
betyda att yttrandet inte är fullt inlärt och därmed inte heller automatiserat (se Bakgrund
2.5.5.). Hypotetiskt bör därför spontanbenämning i högre grad kunna svara på huruvida
respektive stimulus är helt inlärda samt automatiserade. Önskvärt är alltså att det vid
eftertestning inte förekommer någon skillnad mellan uttalet vid imitation och vid
spontanbenämning eftersom det skulle betyda att alla stimuli har automatiserats. Om
uttalet är mer korrekt vid imitation kan man anta att alla stimuli inte har automatiserats
ännu.

4.2.2. Behandlingsutförande
Behandlingen utfördes 3 dagar per vecka i 4 veckor i skolans lokaler under skoltid, 20-
30 minuter per behandlingstillfälle. A-gruppsdeltagarnas respektive behandlingslista
användes i behandlingen. Varje stimulus tränades i block med 15-30 repetitioner per
behandlingstillfälle. Varje block förekom endast en gång under varje
behandlingstillfälle. Varannan vecka tränades listorna uppifrån och ner och varannan
vecka tränades de nerifrån och upp. Detta gjordes för att inte samma block skulle vara i
slutet av behandlingen vid varje tillfälle. Bildstöd för respektive stimulus fanns
tillgängligt under behandlingen. För att motivera deltagarna att vara delaktiga i denna
intensiva träning användes en belöningsmetod där deltagarna fick en glaskula att stoppa
i ett glasrör varje gång de slutfört ett block. Detta för att de konkret skulle se hur många
stimuli som kvarstod att träna under behandlingstillfället. Deltagare 4A genomgick
endast två behandlingar sista veckan på grund av sjukdom och fick därmed ett
behandlingstillfälle mindre än övriga deltagare. Behandlingen utfördes av
projektledarna och varje deltagare hade samma behandlare under alla veckor.
Tidpunkter för behandlingarna var, med enstaka undantag, densamma varje vecka och
alla utom deltagare 2A hade behandlingarna på förmiddagarna. För att säkerställa att
behandlingen utfördes på så lika sätt som möjligt övade projektledarna på att utföra
behandlingen på varandra innan studien genomfördes. Vid två tillfällen gjordes
ljudinspelningar av behandlingarna för att kontrollera att projektledarna utförde
behandlingarna i möjligaste mån på samma sätt.

Behandlingstid. Total behandlingstid och genomsnittstid för A-gruppsdeltagarna under
alla fyra veckorna:
- Deltagare 1A: ca 287 minuter (4,8 h), genomsnitt 23,92 min/behandling. (Vid ett

tillfälle avbröts behandlingen efter 13 minuter vilket drar ner genomsnittstiden
något.)
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- Deltagare 2A: ca 245 minuter (4,09 h), genomsnitt 20,42 min/ behandling. (Vid ett
tillfälle avbröts behandlingen efter 12 minuter vilket drar ner genomsnittstiden
något.)

- Deltagare 3A: ca 244 minuter (4,06 h), genomsnitt 20,33 min/ behandling.
- Deltagare 4A: ca 312 minuter (5,2 h), genomsnitt 28,36 min/ behandling.

Faktorer som främjar motorisk inlärning. Träningen i föreliggande studie utfördes i
block och var varierad eftersom prosodi, talhastighet och position i rummet varierades i
samband med träningen. I huvudsak innehöll behandlingen komplex träning då hela
målstrukturer tränades. Fraser kunde dock, om deltagaren hade svårt att ta till sig hur
det skulle produceras, delas upp så att ord för ord i frasen tränades. Likaså kunde
sammansatta ord delas upp och tränas varje del för sig. Alltså förekom även enkel
träning. Träning på stavelse- och ljudnivå förekom dock inte. Återkopplingen till
deltagarna gavs i början tätt och efter varje slutfört uttalsförsök (immediate, distinct
feedback). Återkopplingen syftade då både på hur uppgiften utfördes (Knowledge of
performance, KP) samt hur uttalet lät (Knowledge of result, KR). Längre in i
behandlingen, när deltagarna bättre kunde tillägna sig uttalet, gavs inte feedback efter
varje uttalsförsök utan efter som mest fem gånger (accumulated feedback). Ju bättre
uttal deltagarna fick desto mindre KP gavs och desto mer KR.

4.2.3. Etiska aspekter
Informationsbrev om studien skickades ut i pappersform till skolans biträdande rektor
som gav sitt godkännande att studien kunde genomföras på resursskolan (se bilaga 3).
Informationsbrev med samma information skickades ut av skolans logoped till
målsmännen till de barn som logopeden ansåg vara möjliga deltagare. I detta brev (se
bilaga 4) informerades det om att inga namn eller personnummer skulle presenteras i
studien samt att deltagandet i studien var frivilligt och att deltagandet när som helst fick
avbrytas utan att skäl behövde anges.  Både barn och målsmän gav sitt samtycke till att
medverka. Projektledarna fick ta del av svarsblanketterna efter att deltagarna och deras
målsmän tackat ja till att deltaga.

4.3. Analys
Imitation. Uttalet för respektive stimulus vid imitationen av listorna på för- och
eftertesterna spelades in och poängsattes enligt en skala på 0-2 poäng (0 p icke-korrekt
uttal, 1 p enstaka uttalsfel och 2 p korrekt uttal (för fullständiga bedömningskriterier se
Bilaga 5). Då varje lista innehöll tio stimuli blev följaktligen maxpoängen för respektive
lista 20 poäng. Uttalet för alla stimuli transkriberades efter poängsättningen.
Deltagarnas respektive medelvärde av poängen på de två förtesterna samt medelvärdet
av poängen på de två eftertesterna beräknades. Poängen på för- och eftertesterna
(medelvärdena) jämfördes för att se om någon förbättring av uttalet hade skett.
Jämförelsen visade hur väl deltagarna hade lärt sig de stimuli de tränat på
(behandlingslistan) samt om de hade generaliserat kunskaperna till andra yttranden
(generaliseringslistan). Detta kunde antas ha skett om resultatet på generaliseringslistan
var högre efter behandlingen jämfört med innan. Resultaten jämfördes i
inomgruppsanalys (det vill säga skillnaden mellan resultatet på för- och eftertesterna för
respektive grupp) och i mellangruppsanalys (skillnaden mellan behandlings- och B-
gruppens förbättring) med hjälp av Wilcoxon test och Mann-Whitney test i SPSS.
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Spontan(bild)benämning. Deltagarnas uttal vid spontanbenämningen spelades in och
transkriberades. Uttalet vid spontanbenämningen poängsattes inte utan jämfördes
kvalitativt med deltagarnas uttal vid imitationen utifrån riktlinjerna i bilaga 6. Detta för
att se om någon skillnad mellan uttalet vid imitation och spontanbenämning förekom.
Denna jämförelse gjordes endast på uttalet av behandlingslistorna på eftertesterna.

Icke-verbal oralmotorik och ansiktsmimik. Eventuella avvikelser vad gäller ögonmimik,
oralmotorik, diadokokinesi och övrig ansiktsmimik kartlades med hjälp av
bedömningskriterierna för dessa delar ur STORMS:s kortversion.

Utrustning. För inspelningen av för- och eftertesterna användes två diktafoner av
märket Olympus. Vid transkribering och poängsättning användes dator och diktafon för
uppspelning av materialet.

Interbedömarreliabilitet. För att få en så objektiv bedömning som möjligt gjordes
individuella poängsättningar av projektledarna. Vid oenighet lyssnade projektledarna
tillsammans på inspelningen igen och kom fram till vilken poäng stimulit skulle
poängsättas med. Interbedömarreliabiliteten beräknades enbart vid imitationen på
eftertesterna och uppmätte då 80 %.

5. Resultat
Alla deltagarna hade komplexa uttalssvårigheter med inslag av verbal dyspraxi. Tre
deltagare (1A, 1B och 3B) hade övervägande dyspraktiska svårigheter medan fyra
deltagare (2A, 2B, 3A och 4B) hade övervägande fonologiska svårigheter. Deltagare 4A
bedömdes ha såväl dyspraktiska som fonologiska svårigheter. Dessa observationer
gjordes informellt av projektledarna utifrån deltagarnas uttal under för- och
eftertestningarna samt under behandlingarna. De informella bedömningarna utgick från
information om typiska symptom vid verbal dyspraxi (se Bakgrund 2.3.) samt
information om fonologisk språkstörning (se Bakgrund 2.1.1.).

5.1. Uttalet vid imitation
5.1.1. Deskriptiv statistik
En sammanställning av deltagarnas erhållna poäng på uttalet av behandlingslistorna (vid
imitation) presenteras i Tabell 2 och deltagarnas erhållna poäng på
generaliseringslistorna presenteras i Tabell 3. De flesta av deltagarnas poäng varierade
mellan testomgångarna vilket visar på ett inkonsekvent uttal, vilket är karaktäristiskt vid
verbal dyspraxi.
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Tabell 2. Sammanställning av respektive deltagares erhållna poäng vid imitation av behandlingslistorna.
Den maximala poängen på respektive behandlingslista är 20 poäng.

Deltagare Total poäng vid
imitation Medelvärde Total poäng vid

imitation Medelvärde

Förtest 1     Förtest 2 Förtester Eftertest 1 Eftertest 2 Eftertester
1A 5               7 6 15             15 15

2A 8              13 10,5 17             16 16,5

3A 8              10 9 19             18 18,5

4A 9               7 8 18             15 16,5

1B 1               0 0,5 1                 1 1

2B 13            13 13 16             16 16

3B 8               8 8 11             10 10,5

4B 9               9 9 10               7 8,5

Tabell 3. Sammanställning av respektive deltagares erhållna poäng vid imitationen av
generaliseringslistorna. Den maximala poängen på respektive generaliseringslista är 20 poäng.

Deltagare Total poäng vid
imitation Medelvärde Total poäng vid

imitation Medelvärde

Förtest 1    Förtest 2 Förtester Eftertest 1   Eftertest 2 Eftertester

1A 7               5 6 9                10 9,5

2A 12             8 10 9                10 9,5

3A 10             8 9 10              10 10

4A 4               7 5,5 9                 6 7,5

1B 1               0 0,5 1                  1 1

2B 15           14 14,5 11              11 11

3B 7               8 7,5 10              10 10,5

4B 12            11 11,5 8                 7 7,5

Som framgår av Tabell 2 var A-gruppsdeltagarnas poäng generellt högre vid
eftertesterna än på förtesterna. Skillnaden mellan poängen på de två eftertesterna var
dessutom mindre än på de båda förtesterna. Vid eftertesterna var A-gruppsdeltagarnas
poäng högre på behandlingslistorna (Tabell 2) än på generaliseringslistorna (Tabell 3).
Detta tyder på att de i högre grad har lärt sig de stimuli de tränat på men ännu inte
kunnat generalisera det inlärda uttalet till andra icke- tränade stimuli. För exakt
poängsättning samt transkriptioner av uttalet vid imitationen på deltagarnas för- och
eftertester, se Bilaga 7.

Individuella resultat för A-gruppsdeltagarna. Individuella resultat på behandlings- och
generaliseringslistan för A-gruppsdeltagarna redovisas grafiskt i Figur 1-4.
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Figur 1. Deltagare 1A. Stapeldiagram som visar medelpoängen på behandlings- och generaliseringslistan
vid imitation före och efter behandlingen. Siffran över staplarna visar poängen omvandlat till procent.

Figur 2. Deltagare 2A. Stapeldiagram som visar medelpoängen på behandlings- och generaliseringslistan
vid imitation före och efter behandlingen. Siffran över staplarna visar poängen omvandlat till procent.

Figur.3 Deltagare 3A. Stapeldiagram som visar medelpoängen på behandlings- och generaliseringslistan
vid imitation före och efter behandlingen. Siffran över staplarna visar poängen omvandlat till procent.

Figur 4. Deltagare 4A. Stapeldiagram som visar medelpoängen på behandlings- och generaliseringslistan
vid imitation före och efter behandlingen. Siffran över staplarna visar poängen omvandlat till procent.

Differensen av medelpoängen mellan för- och eftertesterna (eg. uttalsförbättringen
omvandlad till poäng), på behandlingslistorna, varierade från 6–9,5 poäng för
deltagarna, vilket motsvarar 30–47,5 procentenheter. Differensmedelvärdet var 8,3
poäng och differensmedelvärdet i procentenheter var 41,3. Deltagare 2A (Figur 2)

30 %

75 %

30 %
47,5 %

47,5 %50 %

82,5 %

52,5 %

45 %

92,5 %

45 %

40 %

50 %

82,5 %

37,5 %27,5 %



23

uppvisade den minsta förbättringen i poäng/procentenheter och deltagare 3A (Figur 3)
uppvisade den största förbättringen i poäng/procentenheter.

På generaliseringslistorna var differensen i poäng och procentenheter mellan för-
och eftertesterna generellt lägre än vid behandlingslistorna. Differensen av
medelpoängen mellan för- och eftertesterna, på generaliseringslistorna, varierade från -
0,5–3,5 poäng, vilket motsvarar -2,5–17,5 procentenheter. Differensmedelvärdet var 1,5
poäng och differensmedelvärdet i procentenheter var 7,5. Deltagare 2A (Figur 2)
uppvisade den minsta förbättringen i poäng/procentenheter och deltagare 1A (Figur 1)
uppvisade den största förbättringen i poäng/procentenheter.

Individuella resultat för B-gruppsdeltagarna. Individuella resultat på behandlings- och
generaliseringslistan för B-gruppsdeltagarna redovisas grafiskt i Figur 5-8.

Figur 5. Deltagare 1B. Stapeldiagram som visar medelpoängen på behandlings- och generaliseringslistan
vid imitation på för- och eftertester. Siffran över staplarna visar poängen omvandlat till procent.
*Deltagare 1B medverkade inte vid imitationen av generaliseringslistan vid förtest 2.

Figur 6. Deltagare 2B. Stapeldiagram som visar medelpoängen på behandlings- och generaliseringslistan
vid imitation på för- och eftertester. Siffran över staplarna visar poängen omvandlat till procent.

Figur 7. Deltagare 3B. Stapeldiagram som visar medelpoängen på behandlings- och generaliseringslistan
vid imitation på för- och eftertester. Siffran över staplarna visar poängen omvandlat till procent.
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Figur 8. Deltagare 4B. Stapeldiagram som visar medelpoängen på behandlings- och generaliseringslistan
vid imitation på för- och eftertester. Siffran över staplarna visar poängen omvandlat till procent.

Som framgår av Figur 5–8 varierade differensen i medelpoäng mellan för- och
eftertesterna, på behandlingslistorna, från -0,5–3 poäng, vilket motsvarar -2,5–15
procentenheter. Differensmedelvärdet var 1,4 poäng och differensmedelvärdet i
procentenheter var 6,9.

Differensen av medelpoängen mellan för- och eftertesterna, på
generaliseringslistorna, varierade från -4–3 poäng, vilket motsvarar -20–15
procentenheter. Differensmedelvärdet var -1 poäng och differensmedelvärdet i
procentenheter var -5. Deltagare 1B (Figur 5) hade lägst poäng/procent vid alla
testningar och deltagare 2B:s resultat (Figur 6) varierade mest mellan testomgångarna.

5.1.2. Analytisk statistik
I följande analyser användes deltagarnas respektive medelvärde av poängen på de två
förtesterna samt medelvärdet av poängen på de två eftertesterna.

Signifikansanalys inom respektive A- och B-grupp. Skillnaden mellan A-gruppens
resultat på imitationen av behandlingslistorna före och efter behandlingen var inte
statistiskt signifikant (Wilcoxon Signed Ranks Test: p = 0,068; n = 4). Inte heller var
skillnaden mellan A-gruppens resultat på imitationen av generaliseringslistorna före och
efter behandlingen statistiskt signifikant (Wilcoxon Signed Ranks Test: p = 0,144, n =
4).

En analys av skillnaden mellan B-gruppens resultat på imitationen före och efter
behandlingen visar ingen statistiskt signifikans, både sett till resultatet på
behandlingslistorna (Wilcoxon Signed Ranks Test: p = 0,197; n = 4) och
generaliseringslistorna (Wilcoxon Signed Ranks Test: p = 0,465; n = 4).

Signifikansanalys mellan respektive A- och B-grupp. Skillnaden mellan A-gruppens och
B-gruppens förbättring av uttalet på behandlingslistorna (mätt vid imitation) efter
behandlingsperiodens slut var statistiskt signifikant (Mann-Whitney Test: U =0,000; p =
0,029; n = 8). Detta visar att A-gruppen har förbättrat sitt uttal i högre utsträckning än
B-gruppen. Dock var skillnaden mellan A-gruppens och B-gruppens förbättring av
uttalet på generaliseringslistorna (mätt vid imitation) efter behandlingsperiodens slut
inte statistiskt signifikant (Mann-Whitney Test: U =4,000; p = 0,343; n = 8).

5.2. Jämförelse mellan uttalet vid imitation och spontan(bild)benämning
Alla A-gruppsdeltagare hade efter behandling förbättrat sitt uttal även vid
spontanbenämning (se transkriptioner i Bilaga 8). I Tabell 4 redovisas en jämförelse
mellan uttalet vid imitation och spontanbenämning för både A- och B-gruppsdeltagarna.
Jämförelsen avser deltagarnas uttal av behandlingslistorna vid eftertesterna och baseras

37,5 %57,5 %42,5 %45 %
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på kvalitativa bedömningar av transkriptionerna från dessa (se Bilaga 7 och 8).
Bedömningarna gjordes utifrån riktlinjerna i Bilaga 6.

Tabell 4. Sammanställning av uttalsskillnaderna vid imitationen och spontanbenämningen av
behandlingslistorna vid eftertesterna.

Deltagare
Observerad skillnad mellan
uttalet vid imitation och
spontanbenämning

Vid observerad skillnad
förekom totalt sett ett mer
korrekt uttal vid:

1A Liten* Imitation

2A Liten Imitation

3A Mycket liten* Imitation

4A Liten Imitation

1B Ingen ----
2B Ingen ----
3B Mycket liten Imitation

4B Liten Spontanbenämning

*Hur stor skillnad det var bedömdes utifrån hur många stimuli som skiljde sig åt i uttalet vid imitation
och vid spontanbenämning. Mycket liten skillnad = 1-2 stimuli, liten skillnad = 3-4 stimuli, måttlig
skillnad = 5-6 stimuli, stor skillnad = 7-8 stimuli och mycket stor skillnad= 9-10 stimuli.

Som framgår av sammanställningen i Tabell 4 hade samtliga A-gruppsdeltagare vid
eftertesterna ett något mer korrekt uttal av behandlingslistorna vid imitation än vid
spontanbenämning. Något motsvarande mönster kunde inte konstateras hos deltagarna i
B-gruppen. Deltagare 1B uppvisade vid eftertestning inkonsekventa uttalsfel både vid
imitation och spontanbenämning och det kunde därför inte avgöras om imitation eller
spontanbenämning gav upphov till ett mer korrekt uttal. Deltagare 2B uppvisade ingen
skillnad då denne uttalade alla stimuli på behandlingslistan korrekt vid förtestning och
eftertestning både vid imitation och vid spontanbenämning. Deltagare 3B uppvisade ett
mer korrekt uttal vid imitation än vid spontanbenämning för enstaka stimuli. För
deltagare 4B var uttalet för enstaka stimuli bättre vid spontanbenämning än vid
imitation vid eftertestning.

5.3. Icke-verbal oralmotorik och ansiktsmimik
I Tabell 5 redovisas en sammanställning över deltagarnas förmåga att utföra
viljemässiga rörelser inom områdena ögonmimik, oralmotorik, diadokokinesi och övrig
ansiktsmimik (se Metod 4.2.). Sammanställningen baseras på resultatet från de båda för-
och eftertestningarna.
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Tabell 5. Sammanställning över deltagarnas förmåga att utföra viljemässiga rörelser inom områdena
ögonmimik, oralmotorik, diadokokinesi och övrig ansiktsmimik.

Deltagare Ögonmimik Oralmotorik Diadokokinesi Övrig ansiktsmimik

1A Enstaka
inkonsekventa
avvikelser.

Enstaka inkonsekventa
avvikelser i utförandet av
rörelser med underkäken.
Genomgående avvikelser
att utföra läpprörelser.

Svårigheter att imitera
ka-ka-ka tio gånger.

Inga eller endast
lindriga avvikelser.

2A Inkonsekventa
avvikelser.

Avvikelser i utförandet
av rörelser med
underkäken.

Inga eller endast
lindriga avvikelser.

Avvikelser i
utförandet att rynka
på näsan.

3A Enstaka
lindriga
avvikelser.

Enstaka inkonsekventa
avvikelser att utföra
rörelser med tunga och
läppar.

Inga eller endast
lindriga avvikelser.

Inkonsekventa
avvikelser i
utförandet att rynka
på näsan.

4A Enstaka
lindriga, ej
genomgående
avvikelser.

Lindriga inkonsekventa
avvikelser i att utföra
rörelser med tunga och
läppar. Avvikelser i
utförandet av rörelser
med underkäken.

Lindriga
inkonsekventa
svårigheter att imitera
ka-ka-ka tio gånger.

Inga eller endast
lätta avvikelser.

1B* Genomgående
stora,
inkonsekventa
avvikelser.

Genomgående stora,
delvis inkonsekventa
avvikelser.

Genomgående stora,
inkonsekventa
avvikelser.

Genomgående stora,
inkonsekventa
avvikelser.

2B Enstaka
inkonsekventa,
lindriga
avvikelser.

Genomgående
avvikelser, dock ej för
tungmotorik.

Inga eller endast
lindriga avvikelser.

Genomgående
avvikelser.

3B Genomgående
stora
avvikelser.

Stora avvikelser i att
styra underkäkens
rörelser. Enstaka
inkonsekventa avvikelser
att utföra rörelser med
tunga och läppar.

Svårigheter att imitera
ka-ka-ka tio gånger.

Enstaka
inkonsekventa
avvikelser med att
rynka på näsan.

4B Inga eller
endast enstaka
avvikelser.
Dessa är ej
genomgående.

Inga eller endast enstaka
avvikelser. Dessa är ej
genomgående.

Inga eller endast
enstaka avvikelser.
Dessa är ej
genomgående.

Inga eller endast
enstaka avvikelser.
Dessa är ej
genomgående.

*Deltagare 1B medverkade inte vid detta moment vid förtesterna och för henne baseras därför
informationen i sammanställningen enbart på eftertesterna.

Gemensamt för samtliga deltagarna var att det vid testningarna framkom både
inkonsekventa och mer konsekventa avvikelser samt genomgående och ej genomgående
avvikelser.

6. Diskussion
Studien omfattar åtta barn, i åldrarna 8-13 år, som alla har komplexa uttalssvårigheter
med inslag av verbal dyspraxi. Fyra av deltagarna utgjorde behandlingsgrupp (A-grupp)
och fyra utgjorde kontrollgrupp (B-grupp). Studiens huvudsyfte var att undersöka
effekten av behandlingsmetoden DTTC då den utfördes på skolbarn, 20-30 minuter, 3



27

dagar per vecka i 4 veckor. Avsikten var att se hur behandlingen med DTTC påverkade
uttalet på de stimuli som deltagarna tränat på samt om generalisering kunde ske till
andra stimuli. Ett vidare syfte var att undersöka betydelsen av imitation respektive
spontanbenämning vid kvalitativ bedömning av behandlingseffekterna samt att
kartlägga deltagarnas icke-verbala oralmotorik och ansiktsmimik. Med föreliggande
studie ville vi bidra till den växande mängd forskning som undersöker effekten av
DTTC.

6.1. Sammanfattning av huvudresultaten
o Resultaten visar att A-gruppsdeltagarna, efter behandlingens slut, hade förbättrat

uttalet på de stimuli som de hade tränat på. Dock kunde inga eller endast mycket
svaga generaliseringseffekter påvisas.

o Alla fyra A-gruppsdeltagare uppvisade något bättre uttal vid imitation än vid
spontanbenämning på behandlingslistan vid eftertesterna. Detta styrker
hypotesen att spontanbenämning i högre grad visar hur väl stimuli blivit inlärda
och därmed om det hunnit bli automatiserade. Spontanbenämning utgör därför
en viktig del i utvärdering av behandlingsresultat.

o Alla deltagarna uppvisade mer eller mindre avvikelser i utförandet av
viljemässiga rörelser inom områdena ögonmimik, oralmotorik, diadokokinesi
och övrig ansiktsmimik, vid både för- och eftertestningen.

Behandlingsresultaten överensstämmer väl med resultat av tidigare forskning (Maas &
Farinella, 2012; Strand et al., 2006; Strand & Debertine, 2000). Vidare stöds även de
svaga generaliseringsresultaten av tidigare forskning. Generaliseringseffekter är oftast
svaga vid behandling av barn med verbal dyspraxi med behandlingsmetoder som har sin
grund i integral stimulation (Maas et al., 2012; Maas & Farinella, 2012). Då det inom
ramarna för detta arbete inte fanns tid att genomföra en senare uppföljning av uttalet
kan studien inte svara på huruvida resultaten är stabila över tid.

Enligt hypotesen om spegelneuronens roll vid bedömning av uttal (se Metod 4.2.1.)
skulle alla stimuli ha automatiserats om det vid eftertestning inte förekom någon
skillnad mellan uttalet vid imitation och uttalet vid spontanbenämning. Om uttalet var
mer korrekt vid imitation kunde man anta att alla stimuli inte hade automatiserats ännu.
Att A-gruppsdeltagarna uppvisade i viss mån bättre uttal vid imitation än vid
spontanbenämning innebär således att en automatisering har skett för många
behandlingsstimuli men inte för alla. Flera av de stimuli som deltagarna inte fick full
poäng på i samband med imitationen på eftertesterna var sådana som de kunde i
träningssituationerna, vilket tyder på att dessa inte blivit automatiserade. För de stimuli
som uttalades korrekt både vid imitationen och vid spontanbenämningen på
eftertesterna kan det emellertid antas att en automatisering har skett (Duffy, 2005, s. 60-
66) då dessa stimuli kunde uttalas även utan den ledtråden som en föraktivering av den
efterfrågade talmuskulaturen innebär (Fadiga et al., 2002; Watkins et al., 2003). Ett
ännu bättre resultat med full automatisering för alla stimuli kunde eventuellt ha
åstadkommits om behandlingen hade utförts mer intensivt och med fler
behandlingstimmar. För deltagare 1B som inte uppvisade någon skillnad i uttalet vid
imitation och vid spontanbenämning får man anta att det snarare handlar om att stimuli
var av sådan svårighetsgrad att inte ens ledtråden vid imitation kunde hjälpa hjärnan att
planera talsekvensen rätt. Eftersom tidigare studier som undersökt effekten av DTTC
(Maas et al., 2012; Maas & Farinella, 2012; Strand et al., 2006; Strand & Debertine,
2000) bara har bedömt uttalet vid direkt imitation kan inga jämförelser med
föreliggande studie göras vad gäller spontanbenämning.
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Avvikelser i utförandet av viljemässiga rörelser av icke-verbal oralmotorik och
ansiktsmimik kan, enligt Duffy (2005, s. 316) samt Strand & McCauley (2008), tyda på
komorbid oral dyspraxi. Resultaten i föreliggande studie bekräftar även att verbal
dyspraxi kan förekomma tillsammans med andra komplexa neurologiska störningar
(American Speech-Language-Hearing Association, 2007a).

6.2. Jämförelse mellan föreliggande studie och DTTC i tidigare forskning
Resultaten i denna studie tyder på att DTTC-behandling har en positiv inverkan på
uttalet av tränade stimuli hos skolbarn med komplexa uttalssvårigheter inklusive verbal
dyspraxi då behandlingen utförs 20-30 minuter, 3 dagar per vecka i 4 veckor. Till
skillnad från tidigare studier (Maas et al., 2012; Maas & Farinella, 2012; Strand et al.,
2006) har detta positiva resultat påvisats hos samtliga deltagare. Maas et al. (2012) och
Strand et al. (2006) menade att bristen på motivation gjorde att en av deltagarna i
respektive studie inte svarade på behandlingen och Maas och Farinella (2012) menade
att det i deras studie var den ena deltagarens låga ålder (5 år) och grava svårigheter som
gjorde att en längre träningsperiod hade behövts för att uppnå en förbättring. Deltagare
2A uppvisade bristande motivation men åstadkom trots det ett förbättrat uttal på tränade
stimuli, dock inte lika tydligt som övriga A-gruppsdeltagare. Vid diskussion om att
avbryta behandlingen ville deltagaren ändå fortsätta. En möjlig förklaring till att
deltagaren trots bristande motivation förbättrade sitt uttal är deltagarens ålder (13år)
som troligtvis gör denne mer medveten om behovet av träningen jämfört med yngre
barn.

Förutom skillnaden i deltagarnas ålder skiljde sig vår studie också vad gäller
målstimuli, träningsintensiteten och behandlingsutförandet (Maas et al., 2012; Maas &
Farinella, 2012; Strand et al., 2006; Strand & Debertine, 2000). Dessutom är det
omöjligt att jämföra graden av verbal dyspraxi hos deltagarna.

Förbättringen för A-gruppens deltagare var i föreliggande studie 30-47,5
procentenheter med ett medelvärde på 41,3 procentenheter. Träningen utfördes i block
och feedback gavs inte vid varje uttalsförsök. Om man jämför dessa värden med
värdena för träningen med 60 % feedback i studien av Maas et al. (2012; se Bakgrund
2.5.6.) och värdena för träningen i block i studien av Maas och Farinella (2012; se
Bakgrund 2.5.6.), finner man att medelvärdet av förbättringen är mer än 17
procentenheter högre i den här aktuella studien. Den största förbättringen i
procentenheter var emellertid inte lika stor i föreliggande studie som i studierna av
Maas et al. (2012) och Maas och Farinella (2012). Däremot var den minsta förbättringen
30 procentenheter större. Således är resultaten i föreliggande studie mer stabila mellan
deltagarna (spridningen är inte lika stor). Det är dock viktigt att notera att deltagarnas
uttal i dessa tidigare studier testades multipla gånger både före, under och efter
behandlingarna (Maas et al., 2012; Maas & Farinella, 2012) medan jämförelsen med
föreliggande studie endast baseras på värdena från testtillfället närmast behandlingens
start samt testtillfället närmast behandlingens slut, för respektive faser. Det mer stabila
resultatet i föreliggande studie kan troligen förklaras av att deltagarna var äldre och
därmed mer mottagliga för behandlingen på lika villkor. Eventuellt kan det faktum att
barnen i föreliggande studie bedömdes ha komplexa uttalssvårigheter med inslag av
verbal dyspraxi medan verbal dyspraxi var huvuddiagnosen för samtliga deltagare i de
tidigare studierna ha inverkat.
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6.3. Metoddiskussion
Projektledarna bedömer att en experimentell metod med inomgrupps- och
mellangruppsanalys var ett bra sätt att undersöka huruvida behandling med DTTC ger
resultat för skolbarn med komplexa uttalssvårigheter med inslag av verbal dyspraxi, när
behandlingen utförs med beskriven intensitet.

Poängsättning. Uttalet vid imitationen poängsattes enligt en skala från 0-2 poäng (se
Analys 4.3. samt bedömningskriterier Bilaga 5). Bedömningsmetoden liknar den som
använts i tidigare studier där DTTC utvärderats med imitation (Maas et al., 2012; Maas
& Farinella, 2012; Strand et al., 2006). En fråga är huruvida den valda skalan hade
betydelse för vilka poäng som erhölls av deltagarna. När en deltagare missade/bytte ut
ett ord i en fras blev poängen 0 trots att resten av stimulit uttalades korrekt. Detta gav då
samma resultat som om hela stimulit hade uttalats fel. Således blev andra aspekter, som
exempelvis arbetsminne, en bidragande faktor till vilket poäng som erhölls. Studiens
resultat visade, trots den relativt begränsade bedömningsmetoden, att behandlingen gett
effekt på uttalet av tränade stimuli för alla deltagare. Den erhållna poängen för
deltagarna hade dock kunnat bli högre med en mer differentierad skala då deras
framsteg hade kommit fram mer i en sådan.

Interbedömarreliabilitet. Interbedömarreliabiliteten på bedömningen av uttalet vid
imitationen på eftertesterna beräknades 80 %. Två andra studier som också bedömde
imitation hos barn med verbal dyspraxi med liknande poängsättningsskala är studierna
av Strand et al. (2006) och Maas och Farinella (2012). I Strand et al. (2006) uppmättes
interbedömarreliabiliteten mellan tre bedömare för respektive deltagare.
Interbedömarreliabiliteten varierade mellan 70-100 % beroende av vilken deltagare de
lyssnade på. Interbedömarreliabiliteten i studien av Maas och Farinella (2012) varierade
mellan 79- 87 %. Interbedömarreliabiliteten ligger alltså i linje med andra studier som
har utvärderat DTTC och använt sig av liknande bedömningsmetod. För att ytterligare
säkerställa interbedömarreliabiliteten i föreliggande studie hade det varit en fördel om
en tredje person hade bedömt deltagarnas imitation – förutsatt att även denna bedömare
hade samma kunskap och erfarenhet av uppgiften som de nuvarande.

Generaliseringslistor. Generaliseringslistorna togs fram för att i svårighetsnivå och
komplexitet motsvara behandlingslistorna. Om en behandlingslista exempelvis innehöll
retroflexa ljud gjorde generaliseringslistan det också. Trots att generaliseringslistorna
togs fram av projektledarna med noggrannhet kan det inte uteslutas att en annan
utformning på listorna med andra ord och meningar, eventuellt hade gett ett annat
generaliseringsresultat.

Bildstöd och belöningssystem. För de flesta av barnen fungerade belöningssystemet, att
lägga en kula i ett glasrör när ett block avslutades, mycket bra. Likaså fungerade det för
de flesta bra att ha bildstöd till träningen. För några blev dock både belöningssystemet
och bilderna ett störningsmoment som tog koncentration och fokus från själva
träningen. Detta tros dock inte ha påverkat resultatet negativt.

6.4. Resultatdiskussion
Eftersom skillnaden mellan A-gruppens och B-gruppens uttalsförbättring för
behandlingsstimuli var statistiskt signifikant kan det uteslutas att resultaten hade
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orsakats av den ordinarie verksamheten vid resursskolan. Det bör således vara DTTC-
behandlingen som ledde fram till det förbättrade uttalet.

Faktorer som främjar motorisk inlärning. Tidigare forskning (Strand et al., 2006;
Strand & Debertine, 2000) har påtalat svårigheterna att avgöra till vilken grad olika
faktorer såsom exempelvis behandlingsfrekvens och feedback påverkar resultaten av
behandlingen samt att dessa faktorer bör studeras separat. Även i föreliggande studie är
det svårt att avgöra vilka faktorer som främjar motorisk inlärning som ligger bakom det
positiva behandlingsresultatet. Vi kan dock bekräfta att 20-30 minuter, 3 dagar per
vecka i 4 veckor är tillräckligt intensivt för att behandlingen ska ge effekt på uttalet på
de stimuli som tränats. I föreliggande studie tränades varje stimulus i block och varje
block förekom endast en gång per behandlingstillfälle. Att variera vilka block som
tränades först respektive sist i behandlingen gjorde att en uttröttningseffekt för specifika
block kunde undvikas. Ett individanpassat upplägg med möjlighet att återkomma till de
block som utgjorde mest svårigheter för barnet kanske hade gett ett ännu bättre resultat.
Samma typ av återkoppling som gavs i föreliggande studie gavs även i studien av
Strand et al. (2006).

Individanpassad behandling. Behandling med DTTC är dynamisk och individanpassad
(Strand & Skinder, 1999, s. 133-135) och därför har behandlingarna, inom ramen för
behandlingsmetoden, skiljt sig åt genom att A-gruppsdeltagarna fått olika taktil och
visuell hjälp beroende på deras svårigheter. A-gruppsdeltagarna i föreliggande studie
genomgick 11-12 behandlingar á 20-30 minuter. Att tiden för behandling skiljde sig åt
mellan deltagarna berodde bland annat på deltagarnas individuella förutsättningar och
dagsform samt framsteg i behandlingen. Att behandlingstiden varierade mellan
deltagarna kan ha haft betydelse för resultaten.

Individuella förutsättningar. Deltagarna tillägnade sig behandlingen olika beroende på
dagsform men eftersom behandlingsmetoden är dynamisk och anpassas efter varje
enskilt uttalsförsök bör det inte ha påverkat A-gruppens resultat som helhet. Däremot
kan deltagarnas individuella förutsättningar att behålla fokus och uppmärksamhet på
behandlarens ansikte påverkat de individuella resultaten. Ibland uppstod fler uttalsfel
vilket skapade frustration hos deltagarna och ibland uppstod mindre uttalssvårigheter
vilket istället skapade lust att fortsätta träna. Även koncentration och motivation
varierade med dagsform och gjorde att det ibland var nödvändigt att avsätta tid till att
prata om något annat en stund eller avbryta behandlingen. Allt med avsikten att höja
motivationen för fortsatt träning.

Deltagarnas framsteg.  När en deltagare hade lärt sig ett stimulus upprepades det inte
fullt lika många gånger i blocket som innan det var inlärt. Men, för att stabilisera uttalet
upprepades stimulit dock minst 15 gånger. Framförallt två av A-gruppsdeltagarna, 2A
och 3A, lärde sig vissa stimulus tidigt i behandlingen vilket gjorde att deras
behandlingstid blev kortare än de andra deltagarnas. För att alla deltagare skulle ha fått
samma behandlingstid kunde de stimuli som ingick i träningen varit mer komplexa för
dessa båda deltagare. Antalet stimuli som tränades (tio stycken) valdes efter Strand och
Skinders (1999, s. 122) rekommendationer för barn med måttliga uttalssvårigheter och
kunde eventuellt ha utökats med ytterligare två-tre stimuli.

Emotionella responser kopplade till testsituationen. Resultaten på deltagarnas för- och
eftertester kan ha påverkats av emotionella responser för testsituationen, så som oro och
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nervositet. För att reducera risken för detta gjordes all testning i skolans lokaler. De
flesta av deltagarna hade även träffat projektledarna i skolan innan testerna
genomfördes. Deltagare 3B viskade under förtesterna, (troligtvis på grund av blyghet),
vilket gjorde att alla ljud respektive stimulus inte hördes. Detta kan ha lett till att denne
fick bättre resultat på eftertesterna än förtesterna. Vidare förstod deltagarna i A-gruppen
sannerligen att eftertesterna var ett sätt att se hur väl de hade lärt sig de stimuli som de
tränat på och detta kan ha påverkat dem så att de ansträngde sig mer vid dessa testningar
än vad deltagarna i B-gruppen gjorde.

Val av stimuli och motivation. Strand och Debertine (2000) poängterade att behandling
med DTTC kräver att deltagaren är motiverad för att goda resultat ska uppnås. Intrycket
från föreliggande studie är emellertid att alla stimuli lärdes in av deltagarna i lika grad
oavsett om de hade valts av deltagarna själva eller av projektledarna. Eventuellt kan det
betyda att projektledarna lyckades välja mycket motiverande ord men en mer tänkbar
förklaring är att det förutom motivation för att lära sig specifika stimulus också är
viktigt att ha med stimulus som är realistiska att kunna bemästra efter en tids träning. I
föreliggande studie observerades att motivationen för att träna i hög grad uppkom när en
deltagare märkte att träningen gav resultat.

Typ av svårigheter. Projektledarna observerade att deltagarna svarade olika bra på
behandlingen beroende på om det var verbal dyspraxi eller fonologiska svårigheter som
dominerade uttalssvårigheterna.

Deltagarna med dominerande dyspraktiska svårigheter föreföll kunna ta till sig
träningen bättre än deltagare med övervägande fonologiska svårigheter vilket bekräftar
att behandlingsmetoden lämpar sig särskilt väl för barn med verbal dyspraxi. Deltagare
3A svarade bra på behandlingen trots att denne observerades ha övervägande
fonologiska svårigheter (se Resultat 5.). Detta kan bero på att hans svårigheter initialt
inte var lika stora som de övriga A-gruppsdeltagarna. Projektledarna spekulerar att
DTTC är en behandlingsmetod som passar de flesta uttalssvårigheter där det finns
inslag av verbal dyspraxi förutsatt att metoden är individanpassad. En modifierad
version av DTTC, där även träning på ljudnivå ingår bör således lämpa sig väl även för
barn med övervägande fonologiska svårigheter. Alla deltagare kunde i varierande grad
fokusera blicken på behandlarens ansikte, lyssna och ta till sig instruktioner och i
varierande grad imitera behandlaren verbalt och icke-verbalt med oralmotoriska
rörelser. Detta trots att några av deltagarna även hade andra neurologiska svårigheter,
bland annat autism, som påverkar förmågan att bibehålla ögonkontakten
(Socialstyrelsen, 2010) och ADHD som påverkar koncentrationsförmågan (American
Psychiatric Association, 2000). Resultaten i denna studie tyder på att DTTC-behandling
kan användas på barn som utöver komplexa uttalssvårigheter också har andra
neurologiska nedsättningar. En förutsättning är emellertid att barnen kan fästa blicken
tillräckligt länge så att de ser behandlarens mun och feedback, samt att de kan lyssna
och tillgodogöra sig instruktioner och imitera.

Deltagarnas könsfördelning och fördelning till A- eller B-grupp. Huruvida studiens
resultat kan generaliseras till andra skolbarn med komplexa uttalssvårigheter är
begränsat på grund av det relativt lilla deltagarantalet. Könsfördelningen i A-gruppen (1
flicka av 4 deltagare) är ytterligare än begränsande faktor. Trots att deltagarna delades
in i par för att behandlings- och B-gruppen skulle likna varandra går det tyvärr inte att
utesluta att resultaten hade kunnat vara annorlunda om den slumpmässiga uppdelningen
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av paren till respektive grupp sett annorlunda ut. Deltagarnas respektive svårigheter var
så individuella att matchade par var näst intill omöjligt att åstadkomma.

6.5. Fortsatt forskning
Den här studien har kunnat påvisa att DTTC-behandling 20-30 minuter, 3 dagar i
veckan i 4 veckor är tillräckligt intensivt för att ge en positiv effekt på uttalet av tränade
stimuli hos skolbarn med komplexa uttalssvårigheter inklusive verbal dyspraxi.
Ytterligare forskning behövs för att undersöka huruvida resultaten från behandling med
denna intensitet är stabila över tid. Förslag till vidare forskning är även att ha tre
grupper fördelade på a) behandling 3 dagar per vecka i 4 veckor b) behandling 5 dagar
per vecka i 4 veckor och c) kontrollgrupp som följer ordinarie behandling alt. inte får
någon behandling. På så sätt kan man undersöka om det blir några resultatskillnader,
och i så fall hur stora de blir och om träningsintensiteten har någon betydelse för
resultatet. Likaså vore det intressant att undersöka huruvida föräldrar kan utbildas i
behandlingsmetoden. Mer forskning med ett större antal deltagare och uppföljning efter
en längre tid är också av största vikt för att kunna generalisera resultaten till andra
skolbarn med komplexa uttalssvårigheter i högre utsträckning och kunna rekommendera
metoden till rätt patientgrupper.

6.6. Slutsatser
Studien visar att skolbarn (8-13 år), med komplexa uttalssvårigheter med inslag av
verbal dyspraxi, kan erhålla ett förbättrat uttal av de stimuli som tränas då de genomgår
DTTC-behandling 20-30 minuter, 3 dagar per vecka i 4 veckor. Dock påvisades inga
generaliseringseffekter till liknande men icke tränade stimuli. Studien bidrar till den
växande mängd internationell forskning som undersöker effekten av DTTC och
föreliggande studie har påvisat att spontantal bör inkluderas som bedömningsmetod då
liknande studier genomförs i framtiden. Detta för att utvärderingar av den verkliga
effekten av DTTC bättre ska möjliggöras. Föreliggande studie är den första som
undersöker effekten av behandlingsmetoden DTTC för barn som är äldre än 8 år med
komplexa uttalssvårigheter med inslag av verbal dyspraxi. Mer forskning behövs dock
för att undersöka hur behandlingen ska genomföras för att bäst effekt ska uppnås samt
hur generaliseringseffekter kan möjliggöras. I och med föreliggande studie har
behandlingsmetoden DTTC för första gången utvärderats i Sverige.

7. Tack
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Margareta Jennische för hennes uppmuntran
och engagemang. Vidare vill vi tacka resursskolans logoped för dennes stora
engagemang och intresse. Utan denne hade studien inte gått att genomföra. Slutligen
vill vi också rikta ett tack till resursskolans övriga personal samt deltagarna med
familjer.
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Schematisk bild över DTTC-behandling

Direkt imitation av

modellstimulit med

långsam talhastighet
fel uttal rätt uttal

Stimulit uttalas tillsammans fortsätt med direkt imitation och
öka gradvis till normal talhastighet

fel uttal rätt uttal fel uttal                               rätt uttal

uttala stimulit långsammare,
ge taktil hjälp                                                  mima stimulit och/eller         fortsätt med

gå till ”stimulit uttalas         direkt imitation,
tillsammans” variera

talhastighet och
prosodi

fortsätt tills följande förekommer
flera påföljande gånger:
- inga artikulatoriska fel uppstår
- normal talhastighet och

prosodi uppnås
fortsätt tills:

- inga artikulatoriska fel uppstår
- normal talhastighet och prosodi

förekommer

Återgå till direkt imitation Öka tidsintervallet
mellan modellstimulit och

imitationen

fel rätt

minska tidsintervallet eller                  fortsätt att öka tidsintervallet
backa till direkt imitation med upp till 3 sekunder

DTTC-förloppet efter beskrivning i Strand, E. A. & Skinder, A. (1999). Treatment of Developmental
Apraxia of Speech: Integral Stimulation Methods. I: A. J. Caruso & E. A. Strand (red.), Clinical
Management of Motor Speech Disorders in Children (s.135). New York: Thieme.
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Ordning på utförandet av för- och eftertester

Förtestning genomfördes vid två separata tillfällen på följande sätt:
1. Imitation av ord/meningar på behandlingslista med bildstöd.
2. Imitation av ord/meningar på generaliseringslista med bildstöd.
3. Ögonmimik, oralmotorik, diadokokinesi och övrig ansiktsmimik testas med

delar ur STORM.
4. Spontanbenämning till bilder av behandlingslista. Bilderna var samma som vid

imitation.
5. Spontanbenämning till bilder av generaliseringslista. Bilderna var samma som

vid imitation.

Eftertestning genomfördes vid två separata tillfällen på följande sätt:
1. Imitation av ord/meningar på behandlingslista med bildstöd.
2. Imitation av ord/meningar på generaliseringslista med bildstöd.
3. Ögonmimik, oralmotorik, diadokokinesi och övrig ansiktsmimik testas med

delar ur STORM.
4. Spontanbenämning till bilder av behandlingslista. Bilderna var samma som vid

imitation.
5. Spontanbenämning till bilder av generaliseringslista. Bilderna var samma som

vid imitation.

Instruktioner för- och eftertestning
Imitation
Nu kommer jag att säga ett ord eller en mening i taget och jag vill att du säger efter mig.

Icke-verbal oralmotorik och ansiktsmimik
Nu kommer jag be dig att göra några grimaser och ansiktsuttryck. Ibland kommer jag
säga hur du ska göra och ibland får du härma mig.

Spontan(bild)benämning
Kommer du ihåg orden och meningarna du fick säga förut? Nu kommer du få se bilder
på samma ord som förut. Det är en bild i taget och jag vill att du säger ordet eller
meningen. Kommer du inte ihåg hjälper jag dig.
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2012-04-23

Förfrågan att genomföra en studie om behandling av komplexa
uttalsvårigheter på XXXXXX

Det finns olika typer av behandling för barn med komplexa uttalssvårigheter. En av dem
kallas Dynamic Temporal and Tactile Cueing (DTTC). Det är en intensiv
behandlingsmetod som är väl utbredd i USA med goda resultat. Den är nu på väg att
etableras i Sverige. Kortfattat innebär metoden att barnet och behandlaren tillsammans
tränar på ord och korta fraser genom imitation. Tanken är att intensiv repetition leder till
att uttalet förbättras.

Nu vill vi utvärdera effekten av DTTC- behandling då den utförs 30 minuter, tre dagar i
veckan i fyra veckor. Flera av barnen på XXXXX har tidigare genomgått DTTC-
behandling med liknande intensitet tillsammans med skolans logoped XXXXX. Det är
viktigt att utvärdera hur mycket intensitet som krävs för att behandlingen ska vara så
effektiv som möjligt i samband med uttalsträning på skoltid.

Vår förfrågan gäller att genomföra studien på XXXXX med 6-8 barn med
uttalssvårigheter. Vi har varit i kontakt med logoped XXXXX angående vår studie.
XXX ställer sig positiv till studien som är ett examensarbete vid logopedutbildningen
vid Uppsala universitet. Handledare för projektet är Margareta Jennische,
universitetslektor och logoped, Institutionen för neurovetenskap, enheten för logopedi.

För deltagande i studien kommer det att innebära för- och eftertester samt behandling,
30 minuter, 3 dagar i veckan i 4 veckor, i skolans lokaler på skoltid under v.34-39.
XXXXX hjälper oss att avgöra när under skoldagen det är lämpligt att träffa barnen.
Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. Informationsbrev till tänkta
deltagares målsmän lämnas ut och skriftligt samtycke krävs av deltagarnas målsmän.

Vid frågor kontakta oss gärna!

Med vänlig hälsning

Linnéa Cooke Jenny Wennerberg
Logopedstudent Logopedstudent
XXXX-XXXXXX XXXX-XXXXXX
XXX.XXXX.XXX@student.uu.se XXX.XXXX.XXXXX@student.uu.se

Enheten för logopedi, Uppsala universitet

Jag godkänner att studien får genomföras på XXXX, XXXXXXX:

…………………………………………………………………………………………….
Datum Underskrift Namnförtydligande
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2012-05-03

Förfrågan om ditt/ert barn har möjlighet att delta i en studie om
behandling av komplexa uttalsvårigheter

Det finns olika typer av behandling för barn med komplexa uttalssvårigheter. En av dem
kallas Dynamic Temporal and Tactile Cueing (DTTC). Det är en intensiv
behandlingsmetod som är väl utbredd i USA med goda resultat. Den är nu på väg att
etableras i Sverige. Kortfattat innebär metoden att barnet och behandlaren tillsammans
tränar på ord och korta fraser genom imitation. Tanken är att intensiv repetition leder till
att uttalet förbättras.

Nu vill vi utvärdera effekten av DTTC- behandling då den utförs 30 minuter, tre dagar i
veckan i fyra veckor. Flera av barnen på XXXXX har tidigare genomgått DTTC-
behandling med liknande intensitet tillsammans med skolans logoped XXXXXX. Det är
viktigt att utvärdera hur mycket intensitet som krävs för att behandlingen ska vara så
effektiv som möjligt i samband med uttalsträning på skoltid.

Studien kommer att genomföras under september 2012, som examensarbete vid
logopedutbildningen vid Enheten för logopedi, Uppsala universitet. Handledare för
projektet är Margareta Jennische, universitetslektor och logoped.

Vad innebär deltagande?
Deltagandet är helt frivilligt och beslut att delta eller ej påverkar inte skolgång och
eventuell övrig logopedkontakt. Deltagandet kan avbrytas när som helst utan att skäl
behöver anges.

Först när och endast om Ni anmäler att ert barn kan delta i studien kommer vi att från
XXXXXXX få tillgång till barnets/familjens kontaktuppgifter och födelsedatum. All
behandling kommer att utföras på skoltid i skolans lokaler. Vi kommer där träffa barnet
tre dagar i veckan à 30 minuter i fyra veckor (v35-38) för att genomföra behandlingen.
Behandlingstiderna anpassas efter barnets skolschema så att det inte stör ordinarie
undervisning. För att undersöka effekten av behandlingen kommer vi att göra för- och
eftertester där vi jämför uttalet hos barnet innan och efter behandlingen. Testerna
innebär att barnet får benämna listor med för studien specifikt framtagna ord och fraser,
baserade på barnens individuella uttalsproblem och motivation,-samt genomföra ett kort
oralmotoriskt test (STORM:s kortversion). Listan med ord/fraser är det som barnet
kommer att träna på under behandlingen.

Av alla deltagande barn kommer hälften att genomgå behandlingen och hälften kommer
att vara kontrollgrupp. Fördelningen kommer att ske slumpvis. Kontrollgruppen
kommer att genomgå för- och eftertesterna men inte behandlingen. Efter avslutad
behandlingsperiod kommer kontrollgruppen att erbjudas samma behandling av skolans
logoped XXXXXXX. Detta kommer dock inte ingå i studien.
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Deltagare
De som tillfrågas är barn på XXXX i XXXXXX med komplexa uttalssvårigheter. Vilka
som tillfrågas avgör skolans logoped. Det är viktigt att ni berättar för ert barn om
behandlingen och studien så att barnet också kan ge sitt samtycke att deltaga. Vidare är
det viktigt att barnet är positivt inställt till behandlingen.

Personuppgifter
Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. I studien kommer barnets ålder och
diagnos/diagnoser att nämnas samt att resultaten på för- och eftertester kommer att
presenteras och sparas. Inga namn eller andra personuppgifter kommer att finnas med i
studien. Personuppgiftsansvarig är Margareta Jennische, institutionen för
neurovetenskap, enheten för logopedi, Uppsala universitet.

Anmälan
Oavsett samtycke till deltagande i studien är vi tacksamma om formuläret på nästa sida
fylls i och lämnas i svarskuvertet till skolan så snart som möjligt, dock senast 14:e maj.

Vid frågor om studien kan Ni kontakta någon av oss nedan eller XXXXX logoped
XXXXXXXX

Med vänlig hälsning

Linnéa Cooke Jenny Wennerberg
Logopedstudent Logopedstudent
XXXX-XXXXXX XXXX-XXXXXX
XXX.XXXX.XXX@student.uu.se XXXX.XXX.XXX@student.uu.se

Enheten för logopedi
Uppsala universitet
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Deltagande i behandlingsstudie

Samtycke till mitt/vårt barns deltagande i studien om behandling av
komplexa uttalssvårigheter.

Jag/Vi har tagit del av informationen i informationsbrevet. Jag/Vi är medvetna om
att deltagandet i studien är helt frivilligt och att det när som helst kan avbrytas utan
att skäl behöver anges. Jag/Vi samtycker även till att man i studien tar del av
resultatet för barnets senaste uttalstest hos skolans logoped. Jag/Vi har berättat för
mitt/vårt barn om studien och mitt/vårt barn vill deltaga. Lämna blanketten i
svarskuvertet till skolan senast 14/5.

□ JA, vi vill deltaga i studien

□ NEJ, vi önskar inte deltaga i studien

Datum: ................................................

Målsmans underskrift: ............................................................

Namnförtydligande: ................................................................

Barnets namn:……………………………………………….

Barnets födelsedatum (6 siffror): ............................................

Barnets diagnoser/svårigheter:
(Ifylles endast vid samtycke till att deltaga i studien)

ADHD
ADD
Autism/autismspektrumstörning
Utvecklingsstörning
Språkstörning Typ av språkstörning….…........................
Verbal dyspraxi
Minnesproblematik
Koncentrationssvårigheter
Dysartri
Hörselnedsättning
Epilepsi
Annan……………………………………………………….
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Bedömningskriterier för poängsättning av uttal vid imitation

2 poäng:

 Korrekt uttal

 Korrekt betoning/prosodi

 Inga omtagningar

1 poäng:

 Korrekt uttal men avvikande betoning/prosodi

 Korrekt uttal men med en eller flera omtagningar

 En substitution/utelämning/tillägg av ljud.

0 poäng:

 En substitution/utelämning/tillägg av ljud + avvikande betoning/prosodi

 En subsitution/utelämning/tilläg av ljud + en eller flera omtagningar

 Flera substitutioner/utelämningar/tillägg av ljud.

 Utelämning/substitution av stavelse/ord/del av yttrandet

 Tillägg av stavelse
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Riktlinjer för jämförelse av uttalet vid imitation och uttalet vid
spontan(bild)benämning, eftertester

Då två eftertestningar genomfördes förekom totalt sett två testtillfällen med imitation
och två testtillfällen med spontanbenämning. Huruvida en skillnad föreligger bedöms
för varje enskilt stimulus. De stimuli som vid spontanbenämningen benämndes med ett
annat stimulus än det förväntade bedöms som icke jämförbara.

 Imitation betraktas ge upphov till ett mer korrekt uttal då:
– Båda eftertesterna påvisar ett helt korrekt uttal vid imitation men inte vid
spontanbenämning.
– Båda eftertesterna påvisar ett helt korrekt uttal vid imitation men endast en
eftertestning påvisar ett helt korrekt uttal vid spontanbenämning.
– Båda eftertesterna påvisar ett icke korrekt uttal vid spontanbenämning och ett
korrekt uttal vid imitation förekommer vid en eftertestning.

 Spontanbenämning betraktas ge upphov till ett mer korrekt uttal då:
– Båda eftertesterna påvisar ett helt korrekt uttal vid spontanbenämning men inte
vid imitation.
– Båda eftertesterna påvisar ett helt korrekt uttal vid spontanbenämning men
endast en eftertestning påvisar ett helt korrekt uttal vid imitation.
– Båda eftertesterna påvisar ett icke korrekt uttal vid imitation och ett korrekt
uttal vid spontanbenämning förekommer vid en eftertestning.

 Det betraktas som ingen skillnad då:
– Båda imitationerna och båda spontanbenämningarna påvisar ett helt korrekt
uttal.
– Båda imitationerna och båda spontanbenämningarna påvisar samma typ av
uttalsfel.
– Båda imitationerna och båda spontanbenämningarna påvisar olika,
inkonsekventa uttalsfel.
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* = Ett eller flera fonem i modellstimulit hördes inte och hänsyn till detta togs vid
poängsättning. / = kort paus. // = lång paus. (X) = ohörbart. --- = stimulit uttalades ej.

Deltagare 1A – Transkriptioner av imitationen



Bilaga 7

2

* = Ett eller flera fonem i modellstimulit hördes inte och hänsyn till detta togs vid
poängsättning. / = kort paus. // = lång paus. (X) = ohörbart. --- = stimulit uttalades ej.

Deltagare 1B – Transkriptioner av imitationen
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* = Ett eller flera fonem i modellstimulit hördes inte och hänsyn till detta togs vid
poängsättning. / = kort paus. // = lång paus. (X) = ohörbart. --- = stimulit uttalades ej.

Deltagare 2A – Transkriptioner av imitationen
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* = Ett eller flera fonem i modellstimulit hördes inte och hänsyn till detta togs vid
poängsättning. / = kort paus. // = lång paus. (X) = ohörbart. --- = stimulit uttalades ej.

Deltagare 2B – Transkriptioner av imitationen
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* = Ett eller flera fonem i modellstimulit hördes inte och hänsyn till detta togs vid
poängsättning. / = kort paus. // = lång paus. (X) = ohörbart. --- = stimulit uttalades ej.

Deltagare 3A – Transkriptioner av imitationen
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* = Ett eller flera fonem i modellstimulit hördes inte och hänsyn till detta togs vid
poängsättning. / = kort paus. // = lång paus. (X) = ohörbart. --- = stimulit uttalades ej.
[]=prompting av projektledaren.

Deltagare 3B – Transkriptioner av imitationen
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* = Ett eller flera fonem i modellstimulit hördes inte och hänsyn till detta togs vid
poängsättning. / = kort paus. // = lång paus. (X) = ohörbart. --- = stimulit uttalades ej.

Deltagare 4A – Transkriptioner av imitationen
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* = Ett eller flera fonem i modellstimulit hördes inte och hänsyn till detta togs vid
poängsättning. / = kort paus. // = lång paus. (X) = ohörbart. --- = stimulit uttalades ej.

Deltagare 4B – Transkriptioner av imitationen
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* = Ett eller flera fonem i modellstimulit hördes inte och hänsyn till detta togs vid
poängsättning. / = kort paus. // = lång paus. (X) = ohörbart. --- = stimulit uttalades ej.
[]=prompting av projektledaren.

Deltagare 1A – Transkriptioner av spontan(bild)benämningen
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* = Ett eller flera fonem i modellstimulit hördes inte och hänsyn till detta togs vid
poängsättning. / = kort paus. // = lång paus. (X) = ohörbart. --- = stimulit uttalades ej.
[]=prompting av projektledaren.

Deltagare 1B – Transkriptioner av spontan(bild)benämningen



Bilaga 8

3

* = Ett eller flera fonem i modellstimulit hördes inte och hänsyn till detta togs vid
poängsättning. / = kort paus. // = lång paus. (X) = ohörbart. --- = stimulit uttalades ej.
[]=prompting av projektledaren.

Deltagare 2A – Transkriptioner av spontan(bild)benämningen



Bilaga 8

4

* = Ett eller flera fonem i modellstimulit hördes inte och hänsyn till detta togs vid
poängsättning. / = kort paus. // = lång paus. (X) = ohörbart. --- = stimulit uttalades ej.
[]=prompting av projektledaren.

Deltagare 2B – Transkriptioner av spontan(bild)benämningen



Bilaga 8

5

* = Ett eller flera fonem i modellstimulit hördes inte och hänsyn till detta togs vid
poängsättning. / = kort paus. // = lång paus. (X) = ohörbart. --- = stimulit uttalades ej.
[]=prompting av projektledaren.

Deltagare 3A – Transkriptioner av spontan(bild)benämningen



Bilaga 8
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* = Ett eller flera fonem i modellstimulit hördes inte och hänsyn till detta togs vid
poängsättning. / = kort paus. // = lång paus. (X) = ohörbart. --- = stimulit uttalades ej.
[]=prompting av projektledaren.

Deltagare 3B – Transkriptioner av spontan(bild)benämningen



Bilaga 8

7

* = Ett eller flera fonem i modellstimulit hördes inte och hänsyn till detta togs vid
poängsättning. / = kort paus. // = lång paus. (X) = ohörbart. --- = stimulit uttalades ej.
[]=prompting av projektledaren.

Deltagare 4A – Transkriptioner av spontan(bild)benämningen



Bilaga 8

8

* = Ett eller flera fonem i modellstimulit hördes inte och hänsyn till detta togs vid
poängsättning. / = kort paus. // = lång paus. (X) = ohörbart. --- = stimulit uttalades ej.
[]=prompting av projektledaren.

Deltagare 4B – Transkriptioner av spontan(bild)benämningen


