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SAMMANFATTNING 
Dynamisk motorisk talbedömning (DYMTA) är ett nyutvecklat test för diagnosticering 

av verbal dyspraxi. Verbal dyspraxi är termen för barn som har en nedsättning i förmågan 

att viljemässigt programmera motoriken vid talproduktion. Den här studien syftar till att 

stärka den kliniska användningen av DYMTA genom att bidra till insamlingen av 

referensdata från typiskt utvecklade barn. Studien tillhör ett större doktorandprojekt där 

sammanlagt tre magisteruppsatser kommer att bidra till insamlingen av referensdata av 

barn med typisk tal- och språkutveckling. I föreliggande studie undersöktes 16 barn i 

åldern 4:0–4:11 och 17 barn i åldern 7:0–8:11 med DYMTA och ett omfattande test-

batteri. Resultatet av DYMTA ska sambedömmas med anamnes, hörsel, språkförmåga, 

fonologi, artikulation, samt oral struktur och funktion. DYMTA är ett verktyg vid 

bedömning av barnet när logopeden misstänker att någon motorisk komponent påverkar 

barnets talförmåga. Bakgrundsfaktorerna kön, hereditet, flerspråkighet undersöks om de 

har en inverkan på prestationen på DYMTA. Vidare undersöks det i studien om det finns 

ett samband mellan testresultat på DYMTA och övriga test i testbatteriet. Slutligen 

undersöks talmotoriska utvecklingstrender mellan åldersgrupperna 4:0–4:11 och 7:0–

8:11. Inget signifikant samband avseende kön, hereditet, flerspråkighet framkom 

avseende prestation på DYMTA. Resultatet visade på ett starkt samband mellan 

fonologisk förmåga, artikulationsförmåga, grammatisk produktionsförmåga och 

prestation på DYMTA. Utvecklingstrender fanns och åldersgruppen 4:0–4:11 påvisade 

en större variabilitet i sin talmotorik och hade därför en större resultatspridning inom sin 

grupp än vad gruppen 7:0–8:11 hade. Resultatet visar även att det är märkbart att 

åldersgruppen 4:0–4:11 ännu inte har etablerat samtliga fonem. Åldersgruppen 7:0–8:11 

har etablerat alla fonem men gruppen har ännu inte utvecklat en fullt vuxenlik talmotorik. 

Studien bidrar till med utökad kunskap om barns talmotoriska förmåga i de utvalda 

åldersgrupperna. 

 

Nyckelord: DYMTA, dynamisk motorisk talbedömning, verbal dyspraxi, talmotorik, 

talmotorisk utveckling, språk, fonologi, referensstudie. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 
DYMTA is a newly developed test for differential diagnostics of the speech disorder 

childhood apraxia of speech (CAS). Childhood apraxia of speech is a speech sound 

disorder involving deficits in planning and/or programming speech movements.  This 

study contributes to the data collection of children with normal speech and language 

abilities. The aim is to create a reference sample for DYMTA. 16 children in the ages 

4:0–4:11 and 17 children in the ages 7:0–8:11 were included in this study. The children 

were assessed with DYMTA along with several other relevant tests regarding their 

speech, language and oral motor skills. The test results of DYMTA should be interpreted 

along with anamnestic data, hearing, language, phonology, articulation and oral structure 

and function. DYMTA is an assessment tool when the clinician suspects a motor speech 

disorder. Apart from collecting reference data this study also examines if factors 

regarding abilities in language, articulation, oral motor control and heredity and 

bilingualism have an impact on the result of DYMTA. This study describes the 

development of motor speech skills in the selected age groups. The results in this study 

show a significant correlation between phonology, articulation, expressive grammar and 

DYMTA. No statistical significance was found regarding gender, heredity and 

bilingualism. Developmental motor speech trends were found. The age group 4:0-4:11 

displayed a greater variability in motor speech skills than the age group 7:0–8:11 and did 

not show a fully developed phonology. The group 7:0–8:11 had not yet established an 

adult like motor speech ability. This study contributes to research in motor speech ability 

of the selected age groups.  

 

Keywords: childhood apraxia of speech, DYMTA, motor speech, motor speech 

development, phonology, language 
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1. Inledning 

För att kunna bedöma ett barns avvikelse eller störning av språk, tal, röst eller sväljning är 

det en nödvändighet att vara väl insatt i den typiska funktionen och utvecklingen 

(Lindblom, 1998). Den här studien bidrar till referensdatainsamling av barn med typisk tal- 

och språkutveckling i åldersgrupperna 4:0–4:11 år och 7:0–8:11 år. Syftet är att stärka den 

kliniska användningen av det nya talmotoriska testet DYnamisk Motorisk TAlbedömning 

(DYMTA).  

 

DYMTA är ett testmaterial för differentialdiagnostik mellan verbal dyspraxi (motorisk 

talstörning) och fonologisk språkstörning (språklig grund). Talstörningen verbal dyspraxi 

drabbar barnets förmåga att viljemässigt styra och koordinera talets rörelsesekvenser och 

tros bero på nedsättningar i den motoriska förmågan att planera och programmera 

talrörelsen (Caruso & Strand, 1999; Duffy, 2005; ASHA, 2007).   

 

Det finns idag få befintliga talmotoriska tester som uppfyller kraven för reliabilitet och 

validitet för barn som har en begränsad talproduktion såsom vid grav verbal dyspraxi 

(Strand, McCauley, Weigand, Stoeckel & Baas, 2013). DYMTA har översatts till svenska 

och vidareutvecklats från testet Dynamic Evaluation of Motor Speech Skill (DEMSS) av 

logoped Susanne Rex (2013). DEMSS är ett av de få talmotoriska test som i en utvärdering 

uppvisat god reliabilitet och validitet (Strand et al., 2013). 

 

Tidigare forskningsstudier indikerar att språklig förmåga och talproduktionsförmåga 

samverkar (Alcock, 2006; Kent, 2000; Strand, 2013). Resultatet av DYMTA ska därför 

sambedömmas med anamnes, hörsel, språkförmåga, fonologi, artikulation, samt oral 

struktur och funktion (McCauley & Strand, 1999; Rex, 2013). I föreliggande studie testas 

referenspopulationen med ett omfattande testbatteri inom såväl den språkliga domänen 

som inom tal- och oralmotoriska förmågor. DYMTA blir en viktig del i den samlade 

helhetsbilden när logopeden misstänker att någon motorisk komponent påverkar barnets 

talförmåga. 

 

Föreliggande studie tillhör ett större doktorandprojekt där det hitintills är sammanlagt tre 

magisteruppsatser som kommer att bidra till insamling av referensdata hos barn med typisk 

tal- och språkutveckling. 

 

2. Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras en kort genomgång av typisk och avvikande förmåga inom 

samtliga delar som berörs av testbatteriet för DYMTA samt en genomgång av testets 

uppbyggnad och bakgrund. Fokus ligger på barnets talproduktion inom den fonologiska 

och talmotoriska utvecklingen och på diagnosen verbal dyspraxi. 

 

2.1. Språklig förmåga 

Det mänskliga språket förvärvas så naturligt att det är det lätt att glömma vilket komplext 

fenomen det egentligen är (Bishop, 1999). Barn utan språkliga svårigheter kan i fyra-

årsåldern redan tala i långa och komplexa meningar som är förståeliga för utomstående 

vuxna, och har en vokabulär på över 10 000 ord (Bishop, 2001). Faktorer som kan påverka 

utvecklingen av språk- och talförmågan är däremot flera: brister i koncentrationsförmågan, 

nedsättningar i sensorisk förmåga (till exempel adekvat hörsel), nedsatt perceptions-

förmåga (förmågan att uppfatta och tolka sensoriska signaler), nedsatt kognitiv utveckling, 
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otillräcklig muskulär motorisk kontroll, avvikande anatomi i talapparaten (såsom läpp-, 

käk- och gomspalt), samt nedsatt förmåga att processa språk. Språkutvecklingen kan bli 

försenad eller utvecklas på ett annorlunda sätt än det förväntade om någon eller några av 

ovanstående funktioner inte genomgår en typisk utveckling hos barnet (Gibbon, 1999; 

Leonard, 2013; Tallal, 1988). 

 

Traditionellt delas språkförmågan in i fyra olika domäner: fonologiska domänen, 

grammatiska domänen, semantiska domänen, pragmatiska domänen (Nettelbladt & 

Salameh, 2007). Förmågan att artikulera olika språkljud (fonem) och barnets växande 

kunskap om hur språkljud får kombineras i modersmålet och språkets prosodi innefattas i 

den fonologiska domänen. Till språkförmågans grammatiska domän hör ordens 

böjningsmönster i ett språk (morfologi) och språkets funktionsord, såsom obestämda 

artiklar, pronomen, prepositioner och konjunktioner samt kunskapen om hur ord 

kombineras till satser enligt språkets regler (syntax). Fonologi och grammatik tillhör 

språkets formaspekter. Innehållsaspekten av språket tillhör den semantiska domänen och 

innefattar huvudsakligen den bakomliggande förståelsen av ett ords fulla innebörd och 

användningsområde. Övergripande kommunikationsförmåga och hur språket används 

innefattas i den pragmatiska domänen där aspekter som blickbeteende, gester och mimik 

är viktiga beståndsdelar och förutsätter ett samspel med en samtalspartner (Nettelbladt & 

Salameh, 2007). Brister i att kunna tolka den andre samtalspartnerns bakomliggande 

intentioner i kommunikationen, kan leda till missförstånd och uteslutande ur grupp-

gemenskap (Bishop, 1999).   

 

2.2. Den fonologiska domänen  

Barn som av lekmän beskrivs inte ”tala rent” har uppmärksammats sedan lång tid tillbaka.  

Det vi ser och hör är barnets sätt att uttala ordet eller meningen (Nettelbladt & Salameh, 

2007). Prodiska aspekter som innefattar språkets melodi såsom rytm, betoning och 

intonation har också en påverkan på hur talet uppfattas (Bjar, 2003).  I följande avsnitt 

ligger fokus på artikulation och uttal. 

  

Artikulation kan likställas med uttal och avser endast själva produktionen av talljud. I 

amerikansk praxis beskrivs svårigheter med artikulation som fonologiska svårigheter 

medan begreppet fonologi i europeisk praxis (och därför även i Sverige) både innefattar 

artikulationsförmåga och språkliga förmågor såsom hur barn organiserar ljudbilder i sitt 

fonologiska system och hur barnen uppfattar omgivningens tal (språklig perception) 

(Nettelbladt & Salameh, 2007). 

 

För att bättre förstå skillnaden mellan artikulatoriska uttalsfel och avvikelser i barnets 

fonologiska förmåga används en distinktion mellan huruvida bakgrunden till barnets 

uttalsfel är fonemisk eller fonologisk. Barn som ersätter eller utelämnar olika språkljud i 

ett ord, antas ha brister i sitt fonologiska system. Medan barn som uttalar ett eller fler 

språkljud på ett avvikande sätt (fonemet låter förvrängt) gör ett fonetiskt uttalsfel. 

Fonologiska uttalsfel tolkas som att de reflekterar kognitiva och språkliga funktioner, 

medan fonetiska uttalsavvikelser snarare kopplas samman med problem på någon nivå av 

den talmotoriska programmeringen (Gibbon, 1999).  

 

Senare forskning av bland annat Kent (2000) utgår från att språkliga och talmotoriska 

processer samverkar. Det finns ändå en god grund till att skilja på dessa processer, då de 

olika uttalsfelen ger implikationer för sinsemellan olika behandling. 
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Merparten av litteraturen inom tal- och språkutveckling har fokus på att beskriva barn med 

endast ett modersmål. Paradis et al. (2011) hänvisar till att flerspråkighet inte verkar sakta 

ned den fonologiska utvecklingen för barnet. Barn som exponeras för två modersmål 

simultant kan skilja på fonemen i de olika språken och lyckas att organisera språkljuden i 

kategorier (som skillnaden mellan konsonanter och vokaler) i samma utvecklingstakt som 

barn med endast ett modersmål. Om barnet inte lär sig språken simultant, utan exponeras 

för ett andra språk senare under uppväxten uppnås däremot inte samma fonologiska 

exakthet (Paradis, Genesee & Crago, 2011). 

 

Ett intressant fynd inom flerspråkighetsforskningen är att det vid en tidigare referens-

datainsamling av treåringars och femåringars prestation på DYMTA framkom en 

signifikant skillnad mellan enspråkiga och flerspråkiga barn. I studien hade flerspråkiga 

barn färre uttalsavvikelser än enspråkiga barn i samma ålder (Harjuniemi & Malkić, 2014). 

 

2.3. Typisk fonologisk utveckling under den tidiga språkutvecklingen. 

Läroprocessen att utveckla ett språks fonologi tar barnet flera år (Blumenthal & Lundeborg, 

2014). Vid cirka tre månaders ålder börjar barnet jollra och jollret blir alltmer likt 

målspråket i användning av prosodi och olika språkljud. Sammantaget innebär joller-

utvecklingen att barnet får kontroll över såväl sin förmåga att fonera (få fram 

stämbandston) och producera olika artikulationsrörelser för konsonanter och vokaler samt 

prosodiska mönster för att närma sig ett mer vuxenlikt talbeteende. Barnets första stabila 

ordform kommer vid cirka 1:0–1:6 år. Någon exakt tidpunkt är omöjlig att ge då det 

naturligt förekommer en stor variation mellan olika barn (Nettelbladt, 2007). 

 

Eftersom barnets jollersekvenser ofta har en enkel CVCV-struktur (konsonant och vokal) 

som mall så förenklar barnet gärna de första orden till att passa in i samma mall (Bjar, 

2003). Karakteristiskt för den tidiga språkutveckling är att barnet använder många ord som 

är identiska trots att de betyder olika saker såsom att ordformen /papa/ kan användas för de 

skilda ordbetydelserna: ”pappa”, ”klappa”, ”tappa”. Harmonirestriktioner, såsom 

reduplikation där stavelserna är identiska är vanligt förkommande (ordet nalle blir /lalɛ/) 

och assimilationer är ofta förekommande. I en assimilation ”färgar” den första eller sista 

konsonanten i ett ord av sig på den andra konsonanten (ordet dricka blir /gɪka/). Här 

använder barnet samma artikulationsställe, vilket förenklar artikulationen. Andra typiska 

förenklingar är att klusiler ersätter frikativor som att /f/ i ordet ”fisk” ersätts med /p/ och 

blir /pɪk/ och att konsonantförbindelser genomgående förenklas till en enda konsonant till 

exempel att ordet blomma förenklas till /bʊma/. Barnet kan även stryka obetonad stavelse 

såsom när ordet ”banan” förenklas till ordformen /na:n/ (Ingram, 1976; Nettelbladt, 2007). 

Artikulation förfaller även påverka små barns grammatiska produktionsförmåga. I 

Roulstone et al. (2002) framkom en signifikant korrelation hos 25 månader gamla barn 

mellan att kunna använda ett korrekt uttal på olika målord och att barnet hade en god 

expressiv grammatisk förmåga.  

 

Desto mer fonologiskt material som ingår i ett ord, det vill säga hur långt och komplext det 

är, ju svårare blir ordet att producera (Bishop, 1999). Barn i tidig språkutveckling kan hitta 

rätt artikulationsställe och artikulationssätt på kortare och mindre komplexa ord. Till 

exempel kan barnet hitta rätt ställe och sätt för att kunna uttala de relativt svårartikulerade 

språkljuden /k/ och /v/ i den tidiga ordformen /kɔv/ (korv). När orden däremot blir längre 

och får en mer avancerad fonologisk struktur blir det svårare för barnet att bemästra samma 

språkljud. En annan utvecklingsaspekt av ordformer är att barnen även uttalar samma 

målord med variation i uttalet, barnet kan bemästra artikulationen den ena gången för att 
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uttala målordet något annorlunda nästa gång. Ordformer utvecklas artikulatoriskt och 

stabiliseras över tid tills barnets ordproduktion blir allt mer korrekt (Bjar, 2003). 

 

Samtidigt som den fonologiska utvecklingen pågår så sker också utveckling av oral 

sensorik och motorik, och därmed av artikulationsförmåga (Blumenthal & Lundeborg, 

2014). För att kunna uttala fonem på ett vuxenlikt och adekvat sätt krävs en utvecklad 

talmotorik (Yorkston, Beukelman, Strand, & Hakel, 2010). Ett omoget fonologiskt system 

resulterar i talljudsavvikelser samtidigt som begränsade möjligheter till artikulation, såsom 

vid gomspalt, kan medföra att den fonologiska läroprocessen störs och kan bidra till att ett 

avvikande fonemsystem etableras (Russel & Grunwell, 1993). 

 

Prosodisk utveckling sker parallellt med den fonologiska utvecklingen (Nettelbladt, 2007). 

Samuelsson (2004) beskriver att svenska språket har ett förhållandevis komplext mönster 

i prosodin, där ordbetoning och ordaccentsmönster i flera fall används för att skapa 

betydelseskillnad. Svenskans två ordaccentsmönster, akut och grav accent, är betydelse-

skiljande för ett stort antal minimala par såsom i orden tómten (som huset står på) och i 

ordet tòmten (som kommer på julen). Att betydelseskillnad skapas genom så små 

prosodiska skillnader är en av orsakerna till att svenska språket har en svårbemästrad 

prosodi (Samuelsson, 2004). Den prosodiska utvecklingen av ordaccentmönster är inte 

färdig förrän cirka i femårsåldern, men redan vid 18 månaders ålder börjar barn utan 

språklig nedsättning att urskilja användningen av grav accent och använda den på rätt sätt 

(Samuelsson & Löfqvist, 2003). 

 

2.4. Fonologisk språkutveckling från 4:0 år och upp i skolåldern. 

Den fonologiska utvecklingen från fyraårsåldern och upp till sjuårsårsåldern benämner 

Nettelbladt (2007) som stadiet då fonemförrådet färdigställs, vilket innebär att barnet 

förvärvar samtliga fonemkontraster i ett givet målspråk. Barnet börjar även behärska de 

flesta uttalsskillnader av samma fonem (allofoner). Förmågan att uttala konsonant-

förbindelser (två eller fler konsonanter som förekommer tillsammans i ett ord som till 

exempel i ordet ”språk”) håller fortfarande på att etableras mellan tre- och upp i 

sexårsåldern (Nettelbladt, 2007; Netin & Pehrson, 2014). 

 

En ny och omfattande fonemetableringsundersökning presenteras i manualen till 

LINköpings UnderSökningen (LINUS) (Blumenthal & Lundeborg, 2014). Blumenthal och 

Lundeborg (2014) har i LINUS sammanställt referensdata från två magisterarbeten och tre 

kandidatarbeten. Henriksson och Lawrence (2014), vilka deltog i insamlingen av 

referensdata, fann att cirka 50 % av de undersökta treåringarna hade kvarstående problem 

med vokaler, i synnerhet vokalerna /ɪ, y, ɵ/. I den sedan sammanställda manualen till 

LINUS används kriteriet att ett fonem räknas som etablerat i en åldersgrupp när de 

undersökta barnen producerade fonemet korrekt i minst 90 % av försöken (Blumenthal & 

Lundeborg, 2014). Utifrån det valda kriteriet framställs det att fyraåringar bör ha etablerat 

samtliga vokaler, men att konsonantljuden /ɡ, ŋ, ʈ, ɖ, s, ɕ, ɧ, r/, inte är färdigetablerade. För 

femåringarna består svårigheter med /s, r/. I sexårsåldern är samtliga språkljud förutom s-

ljudet etablerat, och detta kan avvika med substitutioner (s-ljudet ersätts med ett annat 

språkljud) eller med en kvalitativ avvikelse (s-ljudet blir odistinkt eller en lätt läspning).   

 

S-ljudet är således ett fonem som etableras förhållandevis sent i utvecklingen, eftersom det 

krävs en särskilt fintonad artikulatorisk precision för att skapa ett distinkt /s/ (Engstrand, 

2004). För att få fram ett distinkt s-ljud behövs en lagom stor och samtidigt rätt riktad fåra 

formas i tungbladet för att åstadkomma den sammanhållna luftström som krävs. Om fåran 

blir för bred så tappar luftstrålen i kraft och ett odistinkt s-ljud skapas (till exempel 
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läspning). Tänderna är även till hjälp i processen genom att luftstrålen bryts mot det vassa 

hinder som tänderna utgör och därför påverkas processen även av tandömsning (Engstrand, 

2004). 

 

Från sju år och uppåt i skolåldern fortsätter finslipningen av uttalet även om enstaka barn 

fortfarande kan ha svårigheter med de senare etablerade fonemen. Att flera barn tappar 

tänder under denna tid kan också försvåra artikulationen. Även allofonanvändningen 

fintonas än mer långt upp i skolåldern. Tidpunkten för när varje fonem eller allofon exakt 

etableras är specifikt från barn till barn (Nettelbladt, 2007). Det finns ett antal olika 

beskrivningar av när fonem och allofoner etableras för barn i förskoleålder och i 

förskoleklass som till exempel i Nettelbladt & Salameh (2007) och Blumenthal och 

Lundeborg (2014), samt i testmanualen SVenskt Artikulations- och Nasalitets-Test 

(Lohmander, Borell, Henningsson, Havstam, Lundeborg & Persson, 2010). I presenterade 

tabeller skiljer sig ofta flera fonem åt avseende etableringsålder. 

 

2.5. Språkstörning 

Det finns barn som endast uppvisar brister i förmågan att processa språk, trots att inga andra 

avvikelser som skulle kunna påverka barnets språkutveckling kan påvisas (Leonard 2014). 

I forskningslitteraturen förkommer ofta termen Specific Language Impairment (SLI) 

(Leonard, 2014) eller Language Impairment (LI) (Tallal, 1998), på svenska specifik 

språkstörning (Nettelbladt & Salameh, 2007). I forskningslitteraturen är inklusions-

kriterierna mer restriktiva än i klinisk praxis då författarna oftast önskar undersöka barn 

där språkstörningen är den enda påvisbara funktionsnedsättningen som har påverkat 

barnets språkutveckling. I klinisk praxis är däremot diagnoskriteriet för språkstörning att 

barnets språk är påtagligt försenat i jämfört med barn i samma ålder. Diagnosen implicerar 

att barnet har språkstörningen som sitt mest framträdande funktionshinder (Nettelbladt & 

Salameh, 2007).  

 

Språkstörning kan förekomma inom en eller flera av de språkliga domänerna; fonologi, 

grammatik, semantik och pragmatik. Störningen bedöms på en skala från lätt till grav. Om 

störningen drabbat samtliga språkliga områden betecknas den som grav och om endast ett 

område är nedsatt (beroende på vilket), ofta som lätt till måttlig. (Nettelbladt & Salameh, 

2007). 

 

Barn med språkstörning har i 30 till 40 % av fallen en nära anhörig (syskon eller föräldrar) 

som haft en språkstörning eller läs- och skrivsvårigheter, vilket tyder på en ärftlig 

komponent (Nettebladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2007). 

 

Språkstörningar har vidare visat sig vara vanligare hos pojkar än hos flickor. Leonard 

(2000) har gått igenom ett flertal studier och redovisar att språkstörning överväger mot att 

vara cirka 2,8 gånger vanligare hos pojkar än flickor. Dessa studier avser ofta en redan 

selekterad grupp (barn där diagnosen språkstörning redan ställts) eller så har barnen valts 

ut enligt de striktare inklusionskriterierna för specifik språkstörning och sedan testats med 

diverse test som används i klinisk praxis. För en oselekterad grupp ser siffrorna annorlunda 

ut. I en longitudinell studie av Monika Westerlund (1994) framkom en betydligt lägre kvot 

mellan pojkar och flickor när barnen selekterades ut vid fyraårsundersökningen på BVC. 

Kvoten för fonologisk språkstörning låg då på 1,5:1 när det avsåg en övervikt av pojkar 

med språkliga avvikelser och på 1,9:1 för grammatisk avvikelse samt på 2:1 för grav 

språkstörning. Att betänka här är att Leonards (2000) siffra kan vara adekvat sett utifrån att 

barnen som undersöks enligt diagnosen specifik språkstörning redan väljs ut enligt striktare 

kriterier än en språkscreening på BVC. 
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Synbart från ovanstående studier är att dessa indikerar att det föreligger minst en dubbelt 

så hög riskfaktor hos pojkar för språkliga avvikelser som är bedömda som grava (Leonard, 

2000; Westerlund, 1994). Om man däremot ser till språkliga avvikelser som är bedömda 

att vara alltifrån lätta till måttliga, så är skillnaden mellan pojkar och flickor inte lika stor 

(Westerlund, 1994). 

 

Vid en fonologisk språkstörning är barnets uttal avvikande. Substitutioner och 

förenklingarna av ord och språkljud som barn med fonologisk störning använder påminner 

vanligtvis om de som yngre barn använder (se avsnitt 2.3, typisk fonologisk utveckling 

under den tidiga språkutvecklingen). Förenklingarna är ofta konsekventa (Nettelbladt, 

2007). Det har även visat sig att barnens prosodiska förmåga ofta är nedsatt (Samuelsson, 

2004).  

 

Vid en grammatisk språkstörning skiljs det på om det mestadels är den grammatiska 

förståelsen som är nedsatt, eller om det är förmågan till att producera grammatiskt korrekta 

meningar är huvudsakligen nedsatt (Nettelbladt, 2007). 

 

I föreliggande studie undersöks inte den semantiska och pragmatiska domänen och därför 

beskrivs dessa språkstörningar inte närmre i studien. 

 

2.6. Oralmotorik 

Det orala systemet koordinerar komplexa rörelser av den orofaciala muskulaturen och 

sensoriken. Dessa rörelser innefattar livsviktiga aktiviteter som att äta, andas, tala och 

förmågan att visa emotioner (Barlow, 1998). 

 

Hos barn sker en kraftig tillväxt av den orofaciala och neurala strukturen. Kent (1999) har 

sammanfattat den orofaciala tillväxten i fyra stadier. Under första stadiet (från födelsen upp 

till tre år) växer larynx (struphuvudet) och svalg och dessa får mer vuxenlika proportioner: 

svalget blir längre och nässvalget separeras och mjölktänderna växer ut. Under andra 

stadiet (tre till sju år) växer kraniet och vid sexåldern är det nästan lika stort som ett 

vuxenkranium. Tonsillerna (halsmandlarna) minskar i storlek och de permanenta tänderna 

börjar växa. Det tredje stadiet (sju till tio år) innefattar tillväxt av nedre ansiktsregionen 

och att käkprecisionen förfinas. Adenoiden (körteln bakom näsan) minskar i storlek och en 

kraftig tillväxt av läppar och tunga startar runt nio år och upp till tretton års ålder. Under 

det sista stadiet (från tio år) växer käken, läpparna och tungan klart. Detta stadium pågår 

ungefärligen till sextonårsåldern hos flickor och artonårsåldern hos pojkar (Kent, 1999). 

 

Störningar i att viljemässigt kunna styra den orala motoriken kallas oral dyspraxi 

(McCauley & Strand, 2008). Barn med oral dyspraxi kan exempelvis ha svårigheter med 

att le på uppmaning, men klarar av att le spontant. Detta förklaras med att det är i förmågan 

till programmering och/eller planering av rörelsen som bristen ligger, inte i själva 

muskulaturen. Enligt Alcock (2006) finns det få studier som innefattar barns oralmotoriska 

utveckling. Merparten av befintliga studier fokuserar på talmotorik, trots att det finns ett 

samband mellan bristande oralmotorik och språkstörning (Alcock, 2006).  

 

2.7. Talmotorik 

Talet uppstår genom samverkan mellan det respiratoriska systemet, larynx (struphuvudet) 

samt mun- och näshåla. Lungorna ger upphov till aerodynamisk energi som i sin tur sätter 

stämbanden i larynx i svängning. Stämbandssvängningarna skapar språkljud med ton. 

Mun- och näshåla fungerar som ett filter som ger upphov till förmågan att skapa olika 
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fonem och ger resonans. Käken, läpparna och tungan är särskilt viktiga filterkomponenter 

då deras placering (artikulationsställe) och rörelser (artikulationssätt) avgör vilket fonem 

som produceras. Käken och läpparna tillhör de mest undersökta filterkomponenterna vid 

tal (Smith, 1992). Den anatomiska och neuromuskulära mognad som krävs för en vuxenlik 

talmotorik färdigställs enligt Kent (1976) mellan elva till tolvårsåldern och enligt Smith 

och Zelanik (2003) i fjortonårsåldern. Talmotoriskt finns en viss skillnad mellan könen 

enligt Smith och Zelanik (2003) där flickor påvisar en mer utvecklad talmotorisk förmåga 

upp till femårsålder. Efter femårsåldern jämnas däremot skillnaderna mellan könen ut 

(Smith & Zelanik, 2003).  

 

Förmågan att snabbt växla talrörelser mellan olika artikulationssätt och artikulationsställen 

i upprepade stavelser benämns diadochokinesi (McCauley & Strand, 1999). Denna 

förmåga går att undersöka genom att räkna antal korrekt producerade stavelse per sekund 

(Fletcher, 1972). Diadochokinesi används för att få en bild av talarens förmåga att snabbt 

sekvensera och koordinera talrörelser (McCauley & Strand, 1999). I en studie av Yaruss 

och Logan (2002) konstaterades att barn med typiskt utvecklad talförmåga mellan tre till 

sjuårsåldern gör artikulationsfel vid diadochokinetiska test. Däremot uppvisade barnen i 

studien inga avbrott i talflöde (Yaruss & Logan, 2002).  

  

2.8. Motorisk talplanering, programmering och utförande 

Caruso och Strand (1999) har beskrivit den sensomotoriska process som tal innebär i 

följande tre nivåer: 

 

I. Sensomotorisk planering. Talaren planerar de artikulatoriska rörelser som krävs för 

att den akustiska signalen ska innehålla ett korrekt lingvistiskt budskap. 

II. Sensomotorisk programmering. Innefattar koordinationen av talrörselser. Detta 

innebär en programmering av rätt muskler, muskelstyrka samt adekvat timing och 

positionering av talrörelserna. Programmet styr så att rätt struktur aktiveras med 

adekvat styrka i rätt tid.  

III. Den slutgiltiga nivån är själva sensomotoriska utförandet av föregående planering 

och programmering. Det sensomotoriska utförandet interagerar med program-

meringsnivån. Detta innebär att den sensomotoriska programmeringsnivån får 

återkoppling på hur programmeringen verkställdes. 

 

2.9. Nonordsrepetition och talmotoriskförmåga/artikulation. 

Nonord är ord som är uppbyggda med samma prosodi och stavelsestruktur som befintliga 

ord, men är påhittade, till exempel ’glängesulp. Nonord används traditionellt inom läs- och 

skrivutredningar för att se om brister finns i det fonologiska korttidsminnet (auditivt 

minne). Forskningen har påvisat att barn med läs- och skrivproblematik presterar sämre än 

barn med god läsförmåga på uppgifter som kräver att läsaren både uppfattar ordets olika 

språkljud och att språkljuden lagras i minnet (Catts & Kahmi, 2005). Baddeley (2003) har 

påvisat att barn med språkstörning presterar sämre än barn med typisk språkutveckling på 

nonordsupprepning. Andra rön har visat att prestationen i nonordsrepetition inte bara 

påverkas av auditivt minne utan även av oral- och talmotorisk förmåga (Kent, 2000; Catts 

& Kahmi, 2005; Krishnan, Alcock, Mercure & Leech, 2013). Nonordet behöver både 

tolkas och lagras, för att sedan planeras och programmeras för hur det motoriskt ska 

artikuleras (Kent, 2000). Barn med verbal dyspraxi har förutom problem med fler 

artikulatoriska fel vid både längre yttranden och mer komplexa sådana, ytterligare en 

svårighet i att producera yttranden som är sedan tidigare okända (Caruso & Strand, 1999). 

I Kents forskning framkommer att barn med talmotoriska nedsättningar såsom verbal 

dyspraxi har svårigheter med nonordsrepetition (Kent, 2000).  
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2.10. Talmotoriska störningar, verbal dyspraxi och differentialdiagnosticering 

Talstörningar kan ha sin grund i flera sensomotoriska nivåer. Brister kan ske under 

planeringen, programmeringen eller under själva utförandet, och vid kombinationer av de 

olika nivåerna (Caruso & Strand, 2013). Utöver motoriska svårigheter kan talstörningar 

även bero på att individen har nedsättningar inom språkliga aspekter med eller utan 

motoriska svårigheter. En omfattande undersökning är en förutsättning för differential-

diagnosticering och ger möjligheter för klinikern att skapa ett individanpassat behandlings-

upplägg utifrån vad som orsakar svårigheterna (McCauley & Strand, 1999).   

 

Det finns ett flertal talstörningar med motorisk grund. Stamning kännetecknas av avbrott i 

talflödet (Caruso & Strand, 1999). Dysartri innefattar brister i det sensomotoriska 

utförandet av talrörelsen, vilket innebär oförmåga att koordinera och styra de muskler som 

aktiveras vid tal.  Dysartri uppkommer till följd av neurologisk skada. Det finns ett flertal 

dysartrityper som skiljer sig åt beroende på om talarens muskler är hypotona (svag 

muskelspänning), spastiska (hög muskelspänning), ataktiska (oförmåga att koordinera 

muskelrörelser), eller har en blandning av olika muskelpåverkan (Duffy, 2005). 

 

Verbal dyspraxi kan förekomma som ett medfött fenomen utan känd neurologisk skada och 

anatomiska avvikelser. Talstörningen kan även uppstå efter neurologisk skada som vid 

stroke eller traumatisk hjärnskada, då vanligen under beteckningen förvärvad apraxi 

(Hartelius & Lohmander, 1998). Modern genforskning har kunnat sammankoppla verbal 

dyspraxi med skada vid FOXP2-genen (MacDermot, Bonor, Sykes, Coupe, Lai, Vernes, 

Vargha-Khadem, McKenzie, Smith, Monaco & Fisher, 2005). Uppskattningsvis drabbas 1 

till 2 barn av 1000 av verbal dyspraxi (Shriberg, Aram, & Kwiatkowski, 1997a). Verbal 

dyspraxi innefattar en brist i förmågan att viljemässigt styra och koordinera talets 

rörelsesekvenser och beror på nedsättningar i den sensomotoriska planeringen och eller 

programmeringen (Caruso & Strand, 1999; Duffy, 2005; ASHA, 2007). Verbal dyspraxi 

är en diagnos där det länge funnits oenighet om både vilken beteckning denna talstörning 

bör gå under (Hayden, 1994) och vilka särdrag som bör ingå i en tillförlitlig diagnos 

(Strand, 2013). ASHA genomförde en noggrann genomgång av kunskapsläget inom 

området år 2007. Det resulterade i ett så kallat Position Statement där de tre främsta 

särdragen för verbal dyspraxi som erhållit konsensus i expertgruppen presenterades. Dessa 

är: a) inkonsekventa uttalsfel av konsonanter och vokaler, b) förlängd eller störd 

koartikulation i talrörelsen mellan ljud och stavelser, c) avvikande prosodi (ASHA, 2007). 

 

2.11. Differentialdiagnosticering av fonologisk språkstörning och verbal dyspraxi. 

DYMTA har översatts och utvecklats av logoped Susanne Rex (2013) eftersom det i 

Sverige saknas ett specifikt utvecklat material för att testa talplanering och talmotorik. 

Grunden i testmaterialet kommer från det amerikanska testet Dynamic Evaluation of Motor 

Speech Skill (DEMSS) (Strand, McCauley, Weigand, Stoeckel & Baas, 2013). 

 

Bedömning av talmotoriska svårigheter bör innefatta anamnes (sjukdomshistoria), neuro-

muskulär status, undersökning av struktur och funktion, talmotorisk undersökning och 

beskrivning av ljudsystemet. Även impressiv och expressiv grammatisk förmåga är 

intressant för att upptäcka eventuell komorbiditet (McCauley & Strand, 1999).  

 

Det finns ett antal markörer som inom litteraturen används för att skilja ut verbal dyspraxi 

från fonologisk språkstörning. Några av dessa är bristande konsekvens, avvikande prosodi 

och betoning, växande svårigheter vid ökad längd och komplexitet, trevande och letande 
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efter artikulation och avvikande vokalklang (Shirberg, 2003; Shirberg, Cambell, Karlsson, 

Brown, Mcsweeny, & Nadler, 2003; Maassen, Groenen, & Crul, 2003; ASHA, 2007). 

 

Ett vanligt antagande är att barn med verbal dyspraxi och barn med fonologisk språk-

störning skiljer sig åt i sina uttalsavvikelser. Detta antagande stämmer inte fullt ut då det 

finns överlappande problematik. Exempelvis uppvisar både barn med fonologisk 

språkstörning och barn med verbal dyspraxi begränsningar i sin fonemproduktion 

(produktion av språkljud) (Shriberg, 1997a).  McCauley och Strand (2008) menar att det 

går att se skillnader genom en noggrann analys. Barn med verbal dyspraxi tillägnar sig 

vokaler senare, har en mer inkonsekvent talproduktion och gör mer atypiska 

uttalsförenklingar. Vidare förekommer trevande rörelser för att hitta artikulationen, 

inkonsekvent påtoning, större svårigheter med nya ord, betoningsfel samt svårigheter med 

att sekvensera flerstaviga ord (McCauley & Strand, 2008).  

 

Motoriska svårigheter kan även påverka tillägnandet av fonologin. Vid samexisterande 

problematik bör behandlingen främst inrikta sig på vad som anses vara den primära 

svårigheten. Svårigheter som huvudsakligen beror på nedsättningar i den språkliga 

förmågan, bör behandlas med fokus på språkliga processer. När motoriska svårigheter 

vållar störst problematik bör däremot behandlingsupplägget baseras på principer för 

motorisk inlärning (Caruso & Strand, 1999). 

 

Test av oralmotorik och den orofaciala strukturen ger en indikation om förekomst av 

dysartri samt oral dyspraxi. Oral dyspraxi är mer vanligt hos barn med verbal dyspraxi än 

fonologisk språkstörning (MacCauley & Strand, 2008). 

 

Barn som befinner sig i ett tidigt skede av talutvecklingen är mer svårbedömda än äldre 

barn.  Prosodiska aspekter är få vid korta yttranden. Dessutom visar äldre barn med verbal 

dyspraxi större åtskillnad mellan produktion av flerstaviga ord och enstaviga än vad yngre 

barn med dyspraxi gör (Shriberg, Aram, & Kwiatkowski, 1997b). En longitudinell 

jämförelsestudie följde barn med verbal dyspraxi och barn med språkstörning från 

förskoleåldern (4–6 år) fram till skolåldern (8–10 år). De testuppgifter barnen utförde 

innefattade följande förmågor: språk, läsning och skrivning, samt snabba växlande 

rytmiska rörelser (diadochokinesi). Barn med verbal dyspraxi hade mer ihållande 

svårigheter än barnen med språkstörning (Lewis, 2004). Detta kan tolkas som att 

skillnaderna mellan barn med verbal dyspraxi och barn med språkstörning blir större i 

skolåldern.    

 

2.12.  Dynamic Evaluation of Motor Speech Skill (DEMSS) 

DEMSS (Strand, 2013) är ett amerikanskt dynamiskt talmotoriskt test speciellt anpassat 

för barn med grava talsvårigheter. Strand med kollegor skapade DEMSS eftersom de 

saknat valida och reliabla testmetoder för att differentialdiagnostisera fonologisk 

språkstörning från verbal dyspraxi. Testet fokuserar på enkla stavelser innehållandes 

konsonanter och vokaler som förkommer tidigt i barnets talutveckling. Detta innebär att 

testet kan användas på mycket unga barn med ett begränsat tal. Testet består av nio testdelar 

med 66 yttranden med ökande längd och stavelsekomplexitet. Yttrandena poängsätts 

utifrån variablerna artikulatorisk precision, vokalkvalitet, prosodisk korrekthet och 

konsekvens. Dessa variabler anses inom litteraturen vara av stor vikt vid utredning av 

verbal dyspraxi (ASHA, 2007; Strand, 2003). Klinikern tillåts att ge barnet ledtrådar 

(visuella och taktila) samt stöttning via simultan produktion. Hur barnet svarar på 

stöttingen och/eller ledtrådarna ger en bild av grad av talstörning samt implikationer för 
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behandlingsupplägg. DEMSS uppfyller kraven på validitet och reliabilitet (Strand, 

McCauley, Weigand, Stoeckel & Baas, 2013). 

 

2.13. Dynamisk Motorisk Talbedömning (DYMTA) 

DYMTA är den svenska motsvarigheten till DEMSS (Rex, 2013). Den svenska versionen 

består av DYMTA A och DYMTA B och kan användas från treårsåldern. Testen är 

hierarkiskt uppbyggda och är anpassade utifrån hur typiskt utvecklade barn tillägnar sig 

fonem, stavelsestrukturer och prosodi. DYMTA A är liksom DEMSS anpassat för barn i 

ett tidigt skede av talutvecklingen eller barn med grava talsvårigheter i olika åldrar. 

DYMTA B har en ökad svårighetsgrad för att möjliggöra diagnostik när talsvårigheter är 

måttliga till stora och kan även användas vid intervention.  

 

Precis som i DEMSS poängsätts DYMTA utifrån talrörelseprecision, vokalkvalitet, 

prosodisk korrekthet och konsekvens. Vidare ges taktila, visuella och simultana ledtrådar 

till testdeltagaren om behov finns. Högsta möjliga poäng för precision är 4 poäng, detta 

innebär en korrekt motorisk talrörelse samt korrekt uttalade fonem. 3 poäng ges vid 

förekomst av åldersadekvata uttalsförenklingar (exempelvis läspning). 2 poäng ges vid 

korrekt svar på andra försöket. Vid korrekt uttal efter stöttning med ledtrådar ges 1 poäng. 

Konsekvens av samtliga försök bedöms och 1 poäng innebär genomgående konsekvent 

produktion, medan 0 poäng ges vid inkonsekvent produktion mellan försöken. Poäng-

sättning av vokaler går från 0 till 2 poäng. Där 0 poäng motsvarar felaktig vokal, 1 poäng 

en lätt avvikelse och 2 poäng korrekt uttal av vokalen. Prosodi bedöms utifrån 0 till 1 poäng 

där, 0 poäng motsvarar avvikande prosodi och 1 poäng korrekt prosodi.   

 

Testning med DYMTA inleds med fonemrepetition, vilket ger information om vilka fonem 

barnet kan producera enskilt. Avslutningsvis får barnet berätta till en händelsebild 

innehållandes några av de ord som tidigare använts vid repetition i testet. Avsikten är att 

möjliggöra en jämförelse av produktionen av ord vid repetition med ord i spontantal. 

 

Som stöd för diagnossättning innehåller DYMTA också en checklista för förekomst av 

markörer för verbal dyspraxi. Till exempel: trevar efter rätt läge/rörelse (groping), förlängd 

eller avbruten koartikulation, fonetiskt avvikande substitutioner, svårt att starta talrörelsen 

rätt och inskottsljud (epentes). 

 

DYMTA A består av åtta delmoment med ökad komplexitet gällande stavelsestruktur. 

Stavelsekomplexiteten utökas enligt följande: konsonant (C) och vokal (V), VC, CVC, 

CVCV, CVCV2, C1VC2V, samt den åttonde delen som innehåller flerstaviga ord med 

olika betoning. 
 

Tabell 1. Exempel på ord från de olika sektionerna i DYMTA A. 

DYMTA A     

 Deltest Exempel på ord 

 1. CV  ko 

  2. VC åk   

 3. CVC1 sås 

  4. CVC2 buss   

 5. CVCV pappa 

  6. CVCV2 lilla   

 7. C1VC2V bulle 

  8. Flerstaviga papegoja   

   ord och olika betoning     
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. 

 

 

DYMTA B består av nio delmoment som går från enkel CV/CVC struktur till talmotoriskt 

mer komplexa aspekter och ökad ordlängd. Aspekterna är: växling mellan tonande och 

tonlös konsonant, dental- och velarväxling, klusil- och frikativväxling, konsonantmöten i 

kluster, ordbetoning, ordaccenter, flerstaviga ord, samt ökad längd. 

 
Tabell 2. Exempel på ord från de olika sektionerna i DYMTA B. 

 

 

 

 

 

 

 
3. Syfte och frågeställningar 

För att stärka det kliniska användningsområdet av DYMTA behövs referensmaterial över 

hur barn utan tal- och språkstörning presterar på DYMTA A och DYMTA B jämfört med 

hur en klinisk grupp presterar. Denna studie syftar till att skapa ett referensmaterial över 

hur typiskt utvecklade barn i åldersgrupperna 4:0–4:11 samt 7:0–8:11 presterar vid testning 

med DYMTA A och DYMTA B.  

 

Frågeställningar: 

 Presterar barn där vårdnadshavare uppgett att det finns en hereditet för tal- eller 

språkstörning sämre på DYMTA? 

 Finns det könsskillnader som inverkar på prestationen på DYMTA? 

 Inverkar flerspråkighet på prestationen på DYMTA? 

 Finns det samband mellan resultat på DYMTA och övriga test i testbatteriet? 

 Går det att urskilja talmotoriska utvecklingstrender mellan barnen i respektive 

åldersgrupp? 

 

4. Metod 

4.1. Deltagare 

Deltagare rekryterades via epost till föreståndare för förskoleenhet eller skola. Samtliga 

brev till föreståndare, pedagog och föräldrar bifogades (bilaga 2, 3, 4, 6, 7, 8). 

Föreståndarna kontaktades därefter via telefon med förfrågan om de önskade ingå i studien. 

Ett kort anslag med information om studien sattes sedan upp i skolornas respektive 

förskolornas kapprum (bilaga 1, 5). Godkännande från berörda pedagoger inhämtades av 

DYMTA B     

 Deltest Exempel på ord 

    

1. CV/CVC mat 

  2. Tonande-tonlös näbb napp 

 3. Dental-velar tacka 

  4. Klusil-frikativa foto   

 5. Konsonantkluster skratta 

  6. Ordbetoning människa  (SsS) 

 7. Ordaccent; grav och akut tómten tòmten 

 8. Flerstaviga ord prenumeration 

 9. Ökad längd  En fin säl simmar 
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föreståndare eller direkt av studieförfattare. Pedagogerna bistod med att välja ut de 

deltagare som stämde bäst överens med studiens inklusions- och exklusionskriterier innan 

breven delades ut på respektive enhet av studieförfattarna. För att värna om sekretessen 

postades sedan svarsblanketterna direkt till studieförfattarna. Information om studien och 

möjlighet för barnen att ställa frågor muntligen skedde under samlingstiden på respektive 

förskola med förskolegruppen innan testtillfällena skulle börja. Samma möjlighet gavs till 

skolbarnen genom att studieförfattarna besökte berörda klasser i respektive klassrum innan 

enkäterna delades ut. På en av skolenheterna var studieförfattarna därutöver med på ett 

föräldramöte innan förfrågan om medverkan delades ut. Orsaken till att fler 

informationsmöten lades in på skolenheterna berodde på att studieförfattarna förväntade 

sig en något lägre svarsfrekvens. Detta på grund av att testningen skulle ske utanför 

ordinarie schemalagd undervisningstid. Vårdnadshavarna informerades skriftligen i brevet 

om att deltagandet var frivilligt och att de när de önskade kunde avbryta deltagande i 

studien.  

 

Förskolor och skola som ingick i rekryteringen valdes ut efter ett närhetsurval utifrån 

testledarnas geografiska placering i Huddinge och Bromma. Totalt kontaktades en skola 

med tre olika enheter för åk 1 och åk 2 och fyra förskolor. Två skolenheter önskade 

medverka och tre förskolor. Skolenheterna var förlagda i Bromma och de tre förskolorna i 

Huddinge.  

 

Inklusionskriterier var att barnet befann sig i åldersspannet för de två grupperna,  

4:00–4:11 och 7:0–8:11 år, och hade typisk språk- och talutveckling. Både enspråkiga och 

flerspråkiga barn ingick; om barnet var flerspråkigt gjorde pedagogerna en bedömning av 

huruvida de upplevde att barnet hade ungefär samma språkliga nivå som andra i sin 

åldersgrupp. Vilket innebar att barn som endast bott i Sverige under en kortare period och 

inte hunnit ikapp sina jämnåriga exkluderades. Barn som hade befintlig diagnos som gravt 

påverkar tal- och språkförmågan eller gick i logopedbehandling ingick inte i urvalet.  Barn 

som presterade -3 standardavvikelser från normalpopulationen på något av de 

standardiserade testen i testbatteriet exkluderades från urvalet. 

 

Största bortfallet bestod av att vårdnadshavare inte svarade. Andra bortfall berodde på att 

barnen var för unga för det utvalda åldersintervallet, tidsbrist, eller att barnet avbröt sin 

medverkan. Därutöver tillkom bortfall för barn som under testningarna hamnade under 10e 

percentilen på GRAMBA eller TROG, eller presterade under normen på något av de andra 

språkliga testen eller oralmotoriska testen. 
 

 

 

Totalt 33 barn ingick i referenspopulationen, 14 pojkar och 19 flickor. 16 av barnen i 

åldersgruppen 4 år (5 pojkar, 11 flickor, ålder 4:0–4:11, medelålder 4:5, minimumålder 

4:0, maxålder 4:11). 17 barn i åldersgruppen 7:0 – 8:11 (9 pojkar, 8 flickor, ålder 7:0–8:11, 

medelålder 7:8, minimumålder 7:0, maxålder 8:10). 
 

 Tabell 3. Antal deltagare och bortfall under studien. 

Enheter Antal utdelade 

föräldraenkäter 

Antal bortfall 

föräldraenkäter 

Bortfall i 

procent 

enkät. 

Antal ja-svar 

från 

Vårdnadshavare  

Bortfall 

övriga 

Antal 

deltagare 

Förskolor 35 12 34 % 23 7 16 

Skolor 78 56 72 % 22 5 17 

 113 68  45 12 33 
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I enkätsvaret till föräldrarna medföljde ett brev med korta anamnesfrågor om barnet. 

Genom denna fick studieförfattarna förutom övriga anamnetiska frågor uppgifter om 

bakgrundsfaktorer relevanta för studiens frågeställningar: såsom uppgift om hörsel, 

enspråkighet och flerspråkighet, hereditet inom tal- och språk eller läs- och skriv i släkten. 

Inga barn i referenspopulationen hade hörselnedsättning. I tabell 4 presenteras fördelningen 

avseende kön, enspråkighet och flerspråkighet, samt hereditet för samtliga inskickade 

enkätsvar till studien (n = 45). I tabell 5 redovisas motsvarande uppgifter för de barn som 

fullföljde testningen och utgör studiens undersökta referenspopulation (n = 33). 

 

 
Tabell 4. Data från alla 45 inkomna föräldraenkäter innan bortfall och sortering genom valda inklusions- 

och exklusionskriterier. Fördelningen av barn avseende bakgrundsfaktorerna, kön (P = pojkar, F = flickor), 

språkighet, samt hereditet.  

Deltagare Antal Enspråkiga Flerspråkiga Hereditet Tidigare 

logopedkontakt 

F 4 år 14 13 1 2 0 

P 4 år 9 9 0 3 0 

F 7:0 - 8:11 9 5 4 2 4 

P 7:0 – 8:11 13 13 0 4 0 

 45 40 5 11 4 

 

 
Tabell 5. Data över testdeltagarnas fördelning i stickprovet (n= 33) avseende bakgrundsfaktorerna, kön 

 (P = pojkar, F = flickor), språkighet, samt hereditet i släkten.  

Deltagare Antal Enspråkiga Flerspråkiga Hereditet Tidigare  

logopedkontakt 

F 4 år 11 11 0 2 0 

P 4 år 5 5 0 2 0 

F 7:0 - 8:11 8 5 4 2 3 

P 7:0 – 8:11 9 8 0 3 0 

 33 29 4 9 3 

 

 

4.2. Utrustning  

Ett flertal test användes i studien för att få en fullständig profil av studiedeltagarnas oral- 

och talmotorik samt grammatiska- och fonologiska förmåga. Studiedeltagarnas 

fonologiska system undersöktes med LINköpingsUnderSökningen (LINUS) (Blumenthal 

& Lundeborg, 2014).  Det fonologiska korttidsminnet testades med nonordsrepetition ur 

nya Nelli (Holmberg & Sahlén, 2000). Den expressiva respektive impressiva grammatiken 

undersöktes med GRAmmatiktest för BArn (GRAMBA) (Hansson & Nettelbladt, 2004) 

och svenska versionen av ”Test for Reception of Grammar”, version 2 (TROG-2) (Bishop 

2009). En oralmotorisk screening utfördes med Nordiskt Orofacialt Test-Screening (NOT-

S) (Bakke, Bergendahl, McAllister, Sjögreen & Åsten, 2007). Talmotoriken bedömdes 

med Dynamiskt Motorisk Talbedömning (DYMTA A och DYMTA B) (Rex, 2013). 

Utöver ovan nämnda test användes testprotokoll, penna, videokamera med stativ, hårddisk, 

spel och såpbubblor, frukt till pauserna.  

 

4.3. Procedur  

Studieförfattarna inledde kontakten med studiedeltagarna genom att presentera sig själva 

och projektet i helgrupp vid skolorna och förskolorna. De fick möjlighet att ställa frågor 

och bekanta sig med studieförfattarna innan testning påbörjades.  

 

Testningarna skedde i ett enskilt rum i skolans respektive förskolans lokaler. I de flesta fall 

skedde testningen tillsammans med de två studieförfattarna utan närvaro av annan part. I 
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enstaka fall närvarade en pedagog eller en vårdnadshavare under testningen, dessa höll sig 

i bakgrunden under testning. Studiedeltagarna fick innan påbörjad testning anvisningar 

enligt respektive testmanual. De mindre barnen fick sitta vid ett lågt bord så att de hade 

stabilt fotstöd under testningen, även de större barnen satt stabilt. Testledaren satt snett 

mittemot testdeltagaren för att möjliggöra taktila (beröring av ansiktsmuskulaturen) och 

visuella ledtrådar (fokus till testledarens ansikte) Testningen var frivillig och barnet kunde 

när som helst avbryta sin medverkan, vilket även skedde vid enstaka tillfällen. Pauser gavs 

vid behov och utifrån studiedeltagarens önskan. Samtliga test och pauser tog från en och 

en halv till två timmar att utföra.  

 

Studieförfattarna turades om att genomföra en hel testordning eller filma. Alla expressiva 

test videofilmades med fokus på studiedeltagarens ansikte. En noggrann analys och 

poängsättning av filmmaterial utfördes kort efteråt av studieförfattarna utifrån respektive 

testmanual. Studieförfattarna bedömde och samverkade vid poängsättningen vid samtliga 

testningar med DYMTA. För att säkerställa interbedömarreliabilitet mellan studie-

författarnas poängsättning och testmaterialets upphovsman, valdes åtta (24 %) studie-

deltagares videofilmer slumpmässigt ut via lottning för en oberoende bedömning av 

interbedömarreliabilitet. Intraclass Correlation Coefficient (ICC) användes för att beräkna 

interbedömarreliabiliteten. Cronbachs alpha-värdet beräknades till 0,992 för DYMTA A 

och 0,993 för DYMTA B. Ett vanligt förekommande gränsvärde för mått på god 

interbedömarrealiabilitet är ett alpha-värde på minst 0,7 (Cortina, 1993).  
 

4.3.1. Testordning  

Nedan följer rak testordning: 

LINUS     

DYMTA A 

GRAMBA 

NOT-S 

TROG-2 

DYMTA B 

NONORD 

 

Varannan studiedeltagare testades med rak testordning och varannan med omvänd 

testordning (nedifrån och upp) för att utjämna de eventuella uttröttningseffekter som 

testordningen kunde ha på respektive test. Merparten av studiedeltagarna deltog vid ett eller 

två tillfällen med en dags mellanrum. Det var framförallt i gruppen med fyraåringar som 

testningen behövdes utföras under fler testtillfällen. Ett par studiedeltagare gjorde 

merparten av testen under samma dag, men slutförde några få test först några veckor senare. 

Undantag från testordningarna gjordes vid ett fåtal testningar av förskolebarn då 

studieförfattarna bedömde det som nödvändigt för att studiedeltagarna skulle klara av att 

medverka vid samtliga testmoment. Om ett undantag eller avbrott gjordes i testordningen 

togs testningen vid där avbrottet hade skett. 

 

4.3.2. Testförberedelser  

Pilottestningar med DYMTA A och DYMTA B genomfördes på fyra barn från ena 

studieförfattarens bekantskapskrets samt två barn med diagnosticerad talstörning vid 

oralmotoriskt centrum. Dessa videofilmades och fyra videofilmer användes kalibrering av 

studieförfattarnas poängsättning och bedömning gentemot logoped Susanne Rex, 

(DYMTAS upphovsman). 
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4.3.3. Föräldrarenkäter 

För att få en anamnes av studiedeltagarna, samt att kunna undersöka de bakgrundsfaktorer 

vi önskar undersöka i stickprovet erhöll vårdnadshavarna tre kortare enkäter med 

svarsalternativ. Enkäterna innefattade studiedeltagarens tidiga utveckling, sensorik och 

motorik, föräldrars utbildningsnivå, förekomst av hereditet och flerspråkighet, hörsel samt 

intervjudelen gällande oralmotorik ur NOT-S. Intervjudelen i NOT-S användes inte i den 

statistiska bearbetningen eftersom tillvägagångsättet skilde sig från normeringen där 

intervjun skedde personligen istället för enkätsvar (McAllister & Lundeborg, 2013). Endast 

historikblanketten bifogas då övriga blanketter och är avsedda att användas i det större 

doktorandprojektet och bifogas inte på grund av upphovsrätt. De bakgrundsfaktorer som 

undersöks i föreliggande studie är med i historikblanketten, vilken är bifogad (se bilaga 2, 

6). 

 

4.4. Forskningsetiska överväganden 

Projektet i sin helhet är godkänt av Regionala Etikprövningsnämnden i Lund, diarie-

nummer 2013/24. Testningarna innebar inga risker för studiedeltagarna. Studiedeltagare 

informerades muntligen om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. 

Vårdnadshavare informerades (bilaga 2, 6) om att medverkan kunde avbrytas under vilket 

skede som helst om de så önskade. Kodnamn användes konsekvent på varje testblankett 

och inga riktiga namn eller personuppgifter angavs. Ifyllda testblanketter och filmmaterial 

förvarades inlåsta separerade från kodnyckel och föräldrabrev, vilka förvarades inlåsta i ett 

annat utrymme. Förfarandet av att dela upp materialet var för att ytterligare skydda 

testdeltagarnas anonymitet. Efter avslutad studie kommer materialet slutförvaras inlåst i ett 

för syftet upplåtet utrymme på Skånes universitetssjukhus och användas för framtida 

forskning. 

 

4.5.  Statistik och databearbetning 

Stickprovet är snedfördelat och inte tillräckligt stort för att representera en normal-

fördelningskurva. Därför användes icke-parametriska test för databearbetning. I icke-

parametriska test används medianvärde istället för medelvärde. Avvikelserna anges i 

kvartiler (Till exempel 25e, 50e, 75e percentilen på stickprovet). Medelvärden redovisas 

även som ett komplement till medianerna.  

 

Statistisk bearbetning skedde med hjälp av Statistical Package for the Social Sciences  

(SPSS). Det icke-parametriska Mann-Whitney U-testet användes för signifikansprövning 

av hereditet, kön, flerspråkighet och skillnad i åldersgrupperna. Effektstorleken beräknades 

med Cohens d. Gränsvärdet för måttlig effektstorlek ligger på d = 0,50 och d = 0,80 avser 

en stor effektstorlek (Borg & Westerlund, 2006). Korrelationsanalyser utfördes med 

Spearmans korrelationskoefficient. I korrelationsanalyserna uteslöts TROG-2 eftersom 

föreliggande studie är inriktad på talproduktion. Deskriptiv statistik användes för ge en 

överblick av resultaten. Signifikansnivån sattes genomgående till p<0,05 men i de fall 

högre signifikansnivå uppnåddes med p<0,01 redovisas detta i tabellerna.  

 

 

5. Resultat 

5.1. Hereditet 

Inga signifikanta skillnader i poängprestation uppmättes mellan studiedeltagare med 

hereditet (n = 9) och utan hereditet (n = 24). Hereditet var jämt fördelat över 
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åldersgrupperna (4 barn i åldersgrupp 4:0–4:11 och 5 barn i åldersgrupp 7:0–8:11). 

DYMTA A visade ett p-värde på 0,584 och en effektstorlek på 0,025 (Cohens d). För 

DYMTA B uppmättes ett p-värde på 0,613 och en effektstorlek på 0,120 (Cohens d). 

 

5.2. Kön 

Ingen signifikant skillnad mellan könen på hela stickprovet (pojkar = 14, flickor = 19). 

DYMTA A visade ett p-värde på 0,841 och en effektstorlek på 0,141 (Cohens d). För 

DYMTA B uppmättes ett p-värde på 0,771 och en effektstorlek på 0,319 (Cohens d). 

I åldersgruppen 4:0–4:11 (pojkar = 5, flickor = 11) uppmättes ingen signifikant skillnad. 

DYMTA A visade ett p-värde på 0,841 och en effektstorlek på 0,175 (Cohens d). För 

DYMTA B uppmättes ett p-värde på 0,771 och en effektstorlek på 0,458 (Cohens d). 

I åldersgruppen 7:0–8:11 (pojkar = 9, flickor = 8) uppmättes ingen signifikant skillnad. 

DYMTA A visade ett p-värde på 0,496 och en effektstorlek på 0,145 (Cohens d). För 

DYMTA B uppmättes ett p-värde på 0,176 och en effektstorlek på 0,754 (Cohens d). 

5.3. Flerspråkighet 

Signifikant skillnad mellan enspråkiga och flerspråkiga barn framkom vid DYMTA B när 

hela stickprovet (n = 33) analyserades. DYMTA A visade ett p-värde på 0,092 och en 

effektstorlek på 0,977 (Cohens d). För DYMTA B uppmättes ett p-värde på 0,057 och en 

effektstorlek på 1,179 (Cohens d). 

Flerspråkiga barn fanns endast i åldersgruppen 7:0–8:11 (n = 4). Ingen signifikant skillnad 

uppmättes vid signifikantprövning av åldersgruppen 7:0–8:11 år. DYMTA A visade ett p-

värde på 0,529 och en effektstorlek på 0,455 (Cohens d). För DYMTA B uppmättes ett p-

värde på 0,690 och en effektstorlek på 0,378 (Cohens d). 

5.4. Korrelationsanalyser mellan DYMTA och övriga tester. 

Korrelationsanalyser utfördes mellan DYMTA A och DYMTA B med LINUS, NOT-S 

undersökningsdel, GRAMBA och nonordsrepetition ur nya Nelli. 

 

 
Tabell 6. Korrelationer mellan totalpoäng på DYMTA A respektive DYMTA B och totalpoäng på LINUS, 

nonord, GRAMBA och NOT-S undersökningsdel.  

Test DYMTA A 
korrelations- 
koefficient 

p 
(tvåsidig) 

DYMTA B 
korrelations- 
koefficient 

p 
(tvåsidig) 

LINUS 
0,454** 0,008** 0,608** 0,000** 

Nonordsrepetition 
0,655** 0,000** 0,667** 0,000** 

GRAMBA  
0,492** 0,004** 0,645** 0,000** 

NOT-S undersökning        -0,278     0,117       -0,296                 0,094 
*p < 0,05  ** p < 0,01 

  



 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Plottdiagram över korrelationerna mellan DYMTA (A och B) och LINUS, nonordsrepetition, 

GRAMBA och NOT-S undersökningsdel. 
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5.5. Resultat på DYMTA A  

Totalpoängen på DYMTA A är 407 poäng. För barnen i gruppen 4:0–4:11 år var lägsta 

resultat 360 poäng och högsta resultat 405 poäng. Hos åldersgruppen 7:0–8:11 år var lägsta 

resultat 380 poäng och högsta resultat 407 poäng. Skillnaden i prestation mellan grupperna 

var signifikant, vilket räknades med Mann-Whitney U Test (se tabell 7). Effektstyrkan 

uppmättes till 1,064 (Cohens d). Översikt av stickprovets fördelning och percentiler i de 

olika åldersgrupperna på DYMTA, se figur 2. 

 

 

Tabell 7. Jämförelse mellan åldersgrupperna i totalpoäng på DYMTA A. Median, medelvärde och p-värde. 

Test Åldersgrupp n Md M 
p 

(tvåsidig) 

DYMTA A 

Maxpoäng 407 

4:0–4:11 16 394,50 391,75 
0,000** 

7:00–8:11 17 405,50 402,53 

*p < 0,05  **p < 0,01 

 

 

 

 
Figur 2. Översikt av prestation i poäng på DYMTA A (maxpoäng 407 poäng) för grupp 4:0–4:11 år och 7:0–

8:11presenteras på 50e percentilen i mitten på lådagrammet (394,50 poäng versus 405,00 poäng), övre delen på 

lådan visar 75e percentilen (402,25 poäng versus 406,50 poäng), undre delen visar den 25e percentilen (385,25 

poäng versus 401,50 poäng) översta strecket visar 90e percentilen och nedersta strecket 10e percentilen. 

Försöksdeltagare som befinner sig nedanför 10e percentilen markeras ut med en punkt eller stjärna. 
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Tabell 8. Deltest ur DYMTA A som uppvisade signifikant skillnad mellan åldersgrupperna. Median per 

åldersgrupp, antal deltagare, medelvärde och p-värde redovisas. 

DYMTA A 

deltest 
Åldersgrupper Antal Md M 

p 

(tvåsidig) 

4. CVC2 

     

Precision 4:0–4:11 år 16 38,50 38,13 
0,001** 

Maxpoäng 40 7:0–8:11 år 17 40,00 39,71 

      

Konsekvens 4:0–4:11 år 16   9,00 8,88 
0,005** 

Maxpoäng 10 7:0–8:11 år 17 10,00 9,76 

      

6. CVCV2      

Precision 4:0–4:11 år 16 23,00 23,31 
0,021* 

Maxpoäng 24 7:0–8:11 år 17 24,00 23,82 

      

7. C1VC2V      

Precision 4:0–4:11 år 16 23,50 23,25 
0,005** 

Maxpoäng 24 7:0–8:11 år 17 24,00 23,94 

      

Konsekvens 4:0–4:11 år 16 6,00 5,50 
0,006** 

Maxpoäng 6 7:0–8:11 år 17 6,00 6,00 

      

8. Flerstaviga ord och olika betoning. 

     

Precision 4:0–4:11 år 16 24,00 23,25 
0,041* 

Maxpoäng 24 7:0–8:11 år 17 24,00 23,82 

      

*p < 0,05  **p < 0,01 
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5.6. Resultat på DYMTA B 

Maxpoängen på DYMTA B är 461 poäng. Hög poäng innebär få avvikelser. För barnen i 

grupp 4:0–4:11 år var lägsta resultat 376 poäng och högsta resultat 448 poäng. Hos 

åldersgruppen 7:0–8:11 år var lägsta resultat 427 poäng och högsta resultat 461 poäng. 

Effektsyrkan uppmättes till 1,871 (Cohens d). Skillnaden i prestation mellan grupperna var 

signifikant (se tabell 9). En översikt av stickprovets fördelning och spridning i de olika 

åldersgrupperna på DYMTA B, se figur 3. 
 

 
Figur 3. Översikt av prestation i poäng på DYMTA B (maxpoäng 461 poäng) för grupp 4:0–4:11 år och 7:0–

8:11 år. Medianen presenteras på 50e percentilen i mitten på lådagrammet (430 poäng versus 454 poäng), övre 

delen på lådan visar 75e percentilen (437 poäng versus 457 poäng), undre delen visar den 25e percentilen 

(420,75 poäng versus 448 poäng) översta strecket visar 90e percentilen och nedersta strecket 10e percentilen. 

Försöksdeltagare som befinner sig nedanför 10e percentilen markeras ut med en punkt eller stjärna. 
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Tabell 10. Deltest ur DYMTA B som uppvisade signifikant skillnad mellan åldersgrupperna. Median per 

åldersgrupp, antal deltagare, medelvärde och p-värde redovisas. 

DYMTA B 

deltest 
Åldersgrupper Antal Md M 

p 

(tvåsidig) 

1. CVCVC      

      

Precision 4:0–4:11 år 16 48,50 47,81 
0,001** 

Maxpoäng 52 7:0–8:11 år 17 52,00 51,53 

      

Vokal 4:0–4:11 år 16 26,00 25,00 
0,025* 

Maxpoäng 26 7:0–8:11 år 17 26,00 25,94 

      

Konsekvens 4:0–4:11 år 16 12,00 11,63 
0,009** 

Maxpoäng 13 7:0–8:11 år 17 13,00 12,76 

      

2. Tonande-tonlös      

      

Vokal 4:0–4:11 år 16 12,00 11,69 
0,031* 

Maxpoäng 12 7:0–8:11 år 17 12,00 12.00 

      

Konsekvens 4:0–4:11 år 16  6,00 5,50 
0,039* 

Maxpoäng 6 7:0–8:11 år 17  6,00 5,88 

      

4. Klusil-frikativa 

     

      

Precision 4:0–4:11 år 16 23,00 22,50 
0,011* 

Maxpoäng 24 7:0–8:11 år 17 24,00 23,53 

      

Konsekvens 4:0–4:11 år 16  6,00 5.50 
0,039* 

Maxpoäng 6 7:0–8:11 år 17  6,00 5,88 

      

5. Konsonantkluster 

     

      

Precision 4:0–4:11 år 16 38,00 37,06 0,036* 

Maxpoäng 40 7:0–8:11 år 17 40,00 39,24  

 
6. Ordbetoning 

     

      

Precision 4:0–4:11 år 16 29,00 28,88 
0,000** 

Maxpoäng 32 7:0–8:11 år 17 32,00 31,82 

      

Konsekvens 4:0–4:11 år 16 6,00 6,56 
0,000** 

Maxpoäng 8 7:0–8:11 år 17 8,00 7,76 

      

8. Flerstaviga ord 

     

      

Precision 4:0–4:11 år 16 33,00 31,25 
0,000** 

Maxpoäng 40 7:0–8:11 år 17 40,00 38,65 

      

Konsekvens 4:0–4:11 år 16  8,00 7.75 
0,000** 

Maxpoäng 10 7:0–8:11 år 17 10,00 9,29 

      

*p < 0,05  **p < 0,01 
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6. Diskussion 

I studien framkom att åldersgruppen 7:0–8:11 år har en bättre talmotorisk förmåga och 

åldersgruppen 4:0–4:11 år har en större variabilitet i uttal än barnen i åldersgruppen 7:0–

8:11. Barnen i åldersgruppen 4:0–4:11 har ännu inte etablerat samtliga fonem. Inga 

signifikanta skillnader framkom i detta stickprov avseende kön och hereditet och 

flerspråkighet. Signifikanta korrelationer mellan prestation på DYMTA och 

nonordsrepetition, LINUS, GRAMBA fanns. Resultatet stödjer att språk och talförmåga 

samverkar. Ingen korrelation påvisades mellan NOT-S undersökningsdel och DYMTA. 

 

6.1. Bakgrundsfaktorer 

6.1.1. Könskillnader 

Ingen signifikant skillnad mellan könen fanns i prestationen på DYMTA i någon av 

åldersgrupperna, vilket går emot tidigare resultat som talar för att pojkar har en sämre 

förmåga i talmotoriskt utförande upp till 5 års ålder (Smith & Zelanik, 2004). Vi förväntade 

oss därför en skillnad i talmotoriskt utförande i åldersgruppen 4:0–4:11 år. En eventuell 

möjlig förklaring till resultatet kan vara att för få pojkar (n = 5) deltog i förskolegruppen 

för att resultatet ska vara representativt. Som förväntat så visade signifikansprövning 

mellan könen i åldersgruppen 7:0–8:11 avseende talmotorisk förmåga ingen skillnad. 

Däremot förekom det en måttlig storlek i effektstyrka på DYMTA B i gruppen 7:0–8:11. 

Effektstorleken tros bero på att värdet beräknas utifrån medelvärde och att signifikans-

prövningen baseras på median eftersom stickprovet är snedfördelat. Medianvärdet är mer 

rättvisande för ett snedfördelat stickprov. Därför anser vi det inte troligt att effektstyrkan 

skulle återfinnas i en större population. 

 

Andra studier har påvisat att det finns en övervikt av att pojkar har språkliga nedsättningar. 

I en longitudinell studie visade Westerlund (2004) att i oselekterade grupper screenade vid 

BVC fann hon endast en liten övervikt för pojkar versus flickor på 1,5:1 som riskgrupp för 

en fonologisk nedsättning. Däremot fann Westerlund att när det avsåg grav språkstörning 

så var förekomsten dubbelt så hög hos pojkar som hos flickor (2:1). En siffra som börjar 

närma sig den sammanställning av studier som Leonard (2000) utfört där diagnosen 

specifik språkstörning är uppemot 3 gånger vanligare hos pojkar. I forskningen idag anses 

det troligt att språklig störning och talmotorisk nedsättning samverkar och samförekommer 

(Kent, 2000). En trolig förklaring kan vara att föreliggande studies strikta inklusions- och 

exklusionskriterier för referenspopulationen gjorde att eventuellt förkommande skillnader 

i prestation selekterades bort i processen. Bortfallet av barn vars vårdnadshavare tackat ja 

till studien bestod mest av pojkar (n = 9) mot bortfallet av flickor (n = 3) och även detta 

kan ha påverkat utfallet, se tabell 4 i metodavsnittet.  

 

6.1.2. Hereditet 

Barnen med hereditet för tal- och språkstörning visade ingen signifikant skillnad i 

presentation på DYMTA. Enligt Nettelbladt et al. (2007) har 30 till 40 % av barn med en 

språkstörning en nära anhöriga som har haft en språkstörning och/eller läs- och 

skrivsvårigheter. Referensstickprovet i denna studie hade snäva inklusions- och 

exklusionskriterier designade för att utesluta barn med tal- och/eller språkstörningar. 

Resultatet skulle därför förmodligen se annorlunda ut om dessa barn inkluderats och vid 

ett större stickprov. Om en signifikant skillnad ska bli påvisbar behövs fler studier med ett 

större stickprov och möjligen mindre strikta inklusions- och exklusionskriterier.  
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6.1.3. Flerspråkighet 

I studien visas ingen signifikant skillnad mellan studiedeltagare med ett eller flera 

modersmål finns vid prestation på DYMTA. En svag tendens till högre prestation hos de 

flerspråkiga deltagarna framkom i hela stickprovet (p = 0,057, d = 1,179) vilket är i linje 

med tidigare resultat för 3-5 åriga barn (Harjuniemi & Malkić, 2014). Harjuniemi och 

Malkić (2014) hade däremot ett jämt fördelat stickprov gällande en- och flerspråkighet i 

respektive åldersgrupp. I föreliggande studie fanns inga flerspråkiga barn i åldersgruppen 

4:0–4:11. När endast barn i åldersgruppen 7:0–8:11 signifikansprövades inom sin 

åldersgrupp, hittades ingen tendens till skillnad i resultat mellan en- och flerspråkiga. 

Tendensen till signifikans och den mycket starka effektstyrkan beror troligtvis i det här 

fallet på att de flerspråkiga barnen endast fanns representerade i den äldre åldersgruppen 

och att det är barnens högre ålder som bidragit till att effektskillnaden framkom. Det vill 

säga att de flerspråkiga barnen på grund av sin högre ålder har en mer välutvecklad 

talmotorik, snarare än att resultatet beror på att dessa barn är flerspråkiga.  

Möjligen kan flerspråkighet ha en positiv inverkan på barns talmotorik utifrån resultatet i 

studien av Harjuniemi och Malkić (2014). I föreliggande studie medverkade för få 

flerspråkiga barn (4 barn av 33) för att kunna få ett generaliserbart resultat. Vidare fanns 

de flerspråkiga barnen endast representerade i den äldre åldersgruppen som dessutom som 

grupp hade få poängavdrag och mindre variabilitet inom gruppen. Fler studier med 

flerspråkiga deltagare behövs för att kunna besvara frågan huruvida flerspråkighet inverkar 

på talmotorik. 

6.2. Samband mellan DYMTA och övriga utförda tester: korrelationsanalyser 

DYMTA är avsett att testas ihop med andra tester för att ge en helhetsbild av barnets totala 

språkliga och oral- och talmotoriska kompetens (Rex, 2013). Flera studier påvisar att 

språklig förmåga och talproduktion samt oralmotorisk förmåga samverkar på ett komplext 

sätt (Alcock, 2006; Krishnan, Alcock, Mercure & Leech, 2013; Kent 2000; Strand 2013).  

 

Signifikanta korrelationssamband påvisas mellan totalpoäng på DYMTA A och DYMTA 

B och LINUS, GRAMBA, nonordsrepetition ur Nelli. Inga signifikanta samband finns med 

NOT-S undersökningsdel. 

 

Inga signifikanta samband påvisades i föreliggande studie med NOT-S (se figur 1) 

undersökningsdel. Inom den pågående forskningen har resultat påvisat att det finns ett 

samband mellan språkig förmåga och oralmotorisk förmåga (Krishnan, Alcock, Mercure 

& Leech, 2013; Ballard, Robin & Folkins, 2003). NOT-S undersökningsdel är ett 

screeningverktyg. Ett screeningtest går snabbt att administrera, men är möjligen för grovt 

för att ge tillräcklig information för att uppvisa korrelation mellan oralmotorisk förmåga 

hos typiskt utvecklade barn inom tal- och språk. NOT-S undersökningsdel poängsätts från 

0-6 poäng, där 0 avvikelser betyder att barnet har en god oralmotorisk funktion. 

Normvärdet är mellan 1-2 poäng i avvikelse, vilket möjligen blir svårt att jämföra med 

DYMTAS omfattande maxpoäng (DYMTA A 407 poäng och DYMTA B 461). Den 

noggranna och omfattande poängsättningen på DYMTA gör det till ett fintonat 

testmaterial. Avsaknad av korrelation mellan testen kan därför bero på deras olika 

uppbyggnad och grundläggande funktionsområden. Framtida studier avseende samband 

mellan oral- och talmotorik undersöks med fördel med mer omfattande oralmotorik test 

såsom Verbal Motor Assessment for Children (Hayden & Square, 1999). 

 

Den signifikanta korrelationen mellan DYMTA och LINUS kan bero på att vissa fonem 

inte är etablerade hos barn som är 4 år (till exempel /ʃ/, /ɕ/ och /r/), se figur 1. Båda 
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åldersgrupperna har dessutom förekomst av avvikande allofoner som till exempel 

interdentalt /s/ (läspning). Poängavdrag för oetablerade fonem och avvikande allofoner ges 

i båda testen. Fokus i DYMTA ligger på repetition och i LINUS benämner barnet orden 

självständigt med bildstöd. DYMTA A har här ett lägre samband med LINUS, än DYMTA 

B. Detta kan bero på att stavelsestrukturerna i DYMTA B är mer komplexa än 

stavelsestrukturerna i DYMTA A och liknar mer orden som förekommer i LINUS. I 

DYMTA B finns även samtliga svenska fonem representerade. Båda testen innefattar 

produktion av ord, och en mer vuxenlik och precis talmotoriskförmåga brukar höra 

samman med att uttala fonem på ett korrekt sätt (Yorkston, Beukelman, Strand & Hakel, 

2010). Detta leder till att en god prestation fonemtestet Linus också bör innebära att barnet 

har en god talmotorisk kontroll, vilket ger en god prestationspoäng även på DYMTA. 

Korrelationen visar även på en takeffekt. Flera barn i 7:0–8:11 gruppen klarade hela 

LINUS-fonemtest utan poängavdrag och samma barn klarade DYMTA A och B med 

endast några få poängavdrag.  

 

Nonordsrepetition uppvisar en positiv korrelation med både DYMTA A och DYMTA B 

(se figur 3). En möjlig förklaring till detta är att båda testen administreras på samma sätt: 

båda textmaterialen använder sig av produktion av ord på repetition (Rex, 2013; Holmberg 

& Sahlén, 2000). Nonordsrepetition belastar det auditiva minnet hos barn med 

språkstörning och läs- och skrivproblematik. Forskning har påvisat att barn med 

nedsättningar i repetition av nonord verkar ha svårigheter med talmotorisk planering (Catts 

& Khami, 2005). Sambandet i denna studie kan därför bero på att barn i studien inte har 

någon känd nedsättning i auditivt minne eller talmotorik. Både nonordsrepetition och 

DYMTA påverkas av förekomst av oetablerade fonem och artikulationsförmåga 

(talmotorik). Därför klarar barnen båda testen på liknande prestationsnivå. Det är av 

intresse att undersöka om sambandet mellan nonord och DYMTA även framkommer hos 

barn med tal- och språknedsättning  

 

GRAMBA och DYMTA (A och B) visade på ett tydligt korrelationssamband, se figur 1. 

Tidigare forskning har hittat samband mellan talförmåga och grammatisk 

produktionsförmåga hos små barn (Roulstone, Loader, Northstone & Beveridge, 2002). 

Den tydliga korrelationen mellan DYMTA som är ett talmotoriskt test och GRAMBA som 

mäter grammatisk produktionsförmåga stödjer tillsammans med resultaten från Roulstones 

et al. (2002) vårt antagande om att talförmåga och språkförmåga samverkar. Eftersom 

Roulstone et al. (2002) undersökt barn som var 25 månader gamla, skulle det vara intressant 

om fler barn högre upp i förskoleåldern och skolåldern undersöktes. 

 

I korrelationen uteslöts TROG-2 då föreliggande studie är inriktad på talproduktion. 

 

6.3. Diskussion av resultat på DYMTA 

6.3.1. Skillnad i prestation mellan åldersgrupperna på DYMTA A  

Studiedeltagarna i åldersgruppen 7:0–8:11 hade få poängavdrag och begränsad spridning 

på DYMTA A med en medianpoäng på 405,5 av möjlig maxpoäng på 407 (se lådagrammet, 

figur 2) vid testning av DYMTA A. Resultatet var förväntat då DYMTA A är uppbyggt för 

att testa talmotorisk förmåga hos barn som befinner sig i ett tidigt skede av sin 

talutveckling. Inget deltest utmärkte sig därför som särskilt svårt för 7:0–8:11-åringarna. 

De har etablerat samtliga språkljud (Blumenthal & Hammarström, 2014) och har en större 

talmotorisk precision än 4-åringarna (Smith & Zelanik, 2003; Sharkey & Folkins, 1985). 

De poängavdrag som ändå gjordes för denna åldersgrupp berodde ofta på en kvalitativ 

avvikelse av s-ljudet. Vilket inte är helt oväntat då s-ljudet kräver stor artikulatorisk 

precision och flertalet studier har visat att det kan ta lång tid för barn att utveckla denna 
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finmotorik (Engstrand, 2004). Nettelbladt och Salameh (2007) har även framfört att 

skolbarnen befinner sig i en period av tandömsning, vilket kan försvåra utförandet av detta 

fonem ytterligare. 

 

Åldersgruppen 4:0–4:11 presterade signifikant lägre (p = 0,000) än 7:0–8:11-åringarna 

med en median på 394,5 poäng av testets möjliga maxpoäng 407, och uppvisade en större 

spridning i poängresultat än 7:0–8:11-åringarna (se lådagrammet, figur 2). Effektstorleken 

(d = 1,064) var som mycket stor, vilket är förväntat utifrån åldersskillnaden. Det var främst 

poängparametrarna precision och konsekvens som gav avdrag hos den yngre 

åldersgruppen. Detta går i linje med tidigare forskning som visat att 4-åringar varierar mer 

i talmotorisk förmåga än barn i 7-årsåldern (Sharkey & Folkins, 1985). Fyraåringarna har 

inte heller etablerat samtliga fonem (Blumenthal & Lundeborg, 2014). Poäng för 

konsekvens påverkas då barnet inte klarar att uttala korrekt fonem på första försöket, men 

därefter klarar det på andra försöket. Detta på grund av att etableringen av fonemet är på 

gång, men är instabil (Bjar, 2003). Poängavdrag för vokalkvalitet var däremot få, vilket går 

i linje med att samtliga vokaler bör vara etablerade (Blumenthal & Lundeborg, 2014). 

 

6.3.2. Skillnad i prestation mellan åldersgrupperna på DYMTA B 

Även DYMTA B visar på signifikant skillnad mellan åldersgrupperna (p = 0,001). 

Studiedeltagarna i åldersgruppen 4:0–4:11 har en median på 430 poäng och åldersgruppen 

7:0–8:11 har en median på 454 poäng (maxpoäng 461). Spridning av poängprestationen är 

återigen större i den yngre åldersgruppen (se figur 3). 4-åringarna presterar överlag lägre 

än 7:0–8:11-åringarna. Effektstorleken (d = 1,871) var mycket stor, vilket var förväntat 

utifrån åldersskillnaden. Resultatet går i linje med tidigare studier som påvisar högre 

variabilitet hos förskolebarn än skolbarn (Smith & Zelanik, 2003; Sharkey & Folkins, 

1985). 

 

I DYMTA B finns samtliga fonem i svenskan representerat. 4-åringarna har ännu inte 

etablerat /r/, /ʃ/,  /ɕ/  och, /g/, /ŋ/ och /s/  (Blumenthal & Lundeborg, 2014). Ord 

innehållandes dessa fonem var också de ord som orsakade flest poängavdrag för 4-

åringarna.  Däremot hade barnen i föreliggande studie inte svårigheter med /g/ och /ŋ/ även 

om Blumenthal och Lundeborg (2014) anger att dessa fonem inte är etablerade. 

Förklaringen kan ligga i att vår studie har för snäva inklusions - och exklusionskriterier för 

typisk talutveckling. Vidare uppvisade 4-åringarna större svårigheter än 7–8-åringarna 

gällande konsonanter i klusterkombinationer.  Detta går i linje med tidigare studier som 

konstaterat att 4-åringar ännu inte etablerat samtliga klusterkombinationer (Netin & 

Pehrson, 2014). 

 

Ett antal förenklingsprocesser förekom i båda åldersgrupperna, men främst i den yngre 

gruppen. Ett exempel är assimilation av ordet /pulɪsbatɔŋ/ som ibland realiserades som 

/pulɪspatɔŋ/. Även avtoning av tonande konsonant förekom. Exempel på detta är att ordet 

/nɛbb/ realiserades som /nɛpp/. Vid flerstaviga ord var poängavdrag fler för båda 

åldersgrupperna. Ordet /prɛnʉmeraɧun/ producerades även felaktigt av 7–8-årigarna. Detta 

hänger ihop med att komplex fonologisk struktur bidrar till att svårigheter med korrekt uttal 

(Bishop, 1999). 

 

Ett intressant fynd i DYMTA B är att ingen signifikant skillnad uppstod i delsektion 7 med 

ordaccenter. Resultatet är något oväntat då accenter i svenskan anses vara etablerade först 

i 5-årsåldern (Samuelsson & Löfqvist, 2006). En skillnad mellan åldersgrupperna var 

därför förväntad. Det motstridiga resultatet kan möjligen bero på att i DYMTA sägs orden 

på upprepning. Barnet behöver uppfatta vilket av de två kontrasterande orden som sägs av 
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exempelvis /stègɛn/ och /stégɛn/ (en stege och flera steg i bestämd form) innan den egna 

produktionen. I studien av Samuelsson och Löfqvist användes även bilder och menings-

ifyllnad. Möjligen skulle 7:0–8:11 åringarna ha presterat högre på sektionen om uppgiften 

hade innefattat bilder och ifyllnad av ord i en mening såsom i deras studie. För att försäkra 

sig om att det är den talmotoriska förmågan som testas och inte hörförståelse eller 

ordförståelse. Här kan också andra faktorer som studieförfattarnas egna prosodiska 

utförande ha påverkat resultatet, såsom att studieförfattarna inte var tillräckligt tydliga 

modeller vid utförandet. Tidigare DYMTA-studie av Harjuniemi och Malkić (2014) kom 

fram till att 3-åringar och 5-åringar klarade accentaspekten. En annan aspekt är att 

Harjuniemis och Malkićs studie utfördes i Skåne och accentuppgiften utfördes troligtvis 

med skånsk prosodi, medan uppgiften i denna studie utfördes med stockholmsk prosodi. 

Studieförfattarna uppfattar att det finns dialektala prosodiska skillnader, där skånskan 

auditivt gör en tydligare betoningsskillnad av accenterna än vad som förkommer i 

stockholmskan. Om det oväntade resultatet beror på studieförfattarnas utförande, dialektala 

skillnader eller testets utformning, kan inte besvaras idag. Det skulle vara viktigt att se över 

testets utformning på denna del samt att en större studie kring accentaspekten hos barn med 

typisk tal- och språkutveckling utfördes. 

 

6.4. Metoddiskussion 

Svarsfrekvensen mellan förskolorna och skolenheterna skilde sig åt. I båda grupperna 

informerades pedagoger och föreståndare samt barn som skulle medverka personligen. På 

förskolan var svarsfrekvensen från föräldrarna på enkätbreven 66 % medan den bland 

skolbarnen var 28 %. Skillnaden kan bero på flera orsaker. I båda fallen var 

tillvägagångssättet mycket lika, förutom att på skolan informerades barnen personligen 

även kort innan enkätbreven delades ut. Studieförfattarna deltog även vid föräldramöten på 

ena skolenheten. Skolpedagogerna var positivt inställda och studieförfattarna fick använda 

sig av schemalagd skoltid för att informera barnen om studien samt att pedagogerna satte 

upp anslag om studien i klassrummen. Därefter skiljer sig däremot verksamheternas 

organisation åt.  

 

Skolpedagogerna träffar inte föräldrarna på daglig basis och skolbarnen hämtas oftast på 

fritids. Testningarna skedde på omsorgstid efter skolans schemalagda lektionstid. Detta kan 

ha påverkat då flera skolbarn hade fritidsaktiviteter inplanerade under eftermiddagen. En 

annan orsak kan även vara att skolbarn tillfrågas av sina föräldrar i fall de önskar medverka 

och att de tackar nej för att det är något okänt. Antagandet stärks av att fler skolbarn 

önskade vara med i studien efter att några skolkamrater deltagit. På förskolan visade 

flertalet pedagoger ett stort intresse av studien och de var ytterst involverade i att informera 

föräldrarna om studien samt tillfrågade kontinuerligt föräldrarna om de skickat in 

svarsenkäten. Denna dagliga kontakt mellan föräldrar och pedagoger och att testningarna 

genomfördes under ordinarie verksamhetstid bör vara bidragande faktorer till den goda 

svarsfrekvensen. 

  

Testningarna genomfördes i olika lokaler på förskolorna respektive i ett och samma 

klassrum i skolans lokaler. Tillgången till testlokaler på förskolorna var varierande på 

grund av lokalbrist. Detta kan ha haft viss påverkan på resultatet. I vissa fall utfördes 

testningarna på förskolorna i en för ändamålet passande testlokal. I andra fall i lokaler som 

innehöll många distraktioner såsom att det testade barnet kunde se och höra sina kamrater 

via ett fönster. Det skedde även att studieförfattarna och studiedeltagarna behövde byta 

lokal mitt under ett pågående testmoment när testlokalen behövdes för andra ändamål. 

Båda dessa faktorer kan ha inverkat på att barnets koncentrationsförmåga påverkats och 

därigenom resultatet. Distraktionsmomentet för skolbarnen tros inte ha påverkats i någon 
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hög grad då samma lokal användes för samtliga deltagare. Distraktionen bestod i enstaka 

passage av lärare genom rummet.  

 

 Testning med de sju testen som ingår i DYMTA-projektet tar mellan 1,5 till 2 timmar med 

pauser inkluderat. Genomförandet av så många test på en kort tid kan i sig inverka negativt 

på koncentrationsförmågan hos barnet. Pauser gavs när barnet verkade ofokuserat och lekar 

användes för att se till att barnet upprätthöll intresset även inför nästa testområde. Att 

studieförfattarna var måna om att fånga upp barnets signaler bidrar förhoppningsvis till att 

resultatet inte påverkats nämnvärt av detta. Att testen genomfördes i både omvänd och rak 

testordning har förhoppningsvis utjämnat eventuella uttröttningseffekter. Avsikten var att 

mäta tal- och språkförmåga och inte förmåga till koncentrationsförmåga per testdel. För 

några enstaka barn var det nödvändigt att ändra befintlig testordning för att kunna fortsätta 

testningen. Barnen kunde själva utrycka en önskan att få göra något annat test. 

Studieförfattarna upplevde att de barn som hade behov att byta testordning hade något lägre 

koncentrationsförmåga än barnen som kunde följa avsedd testordning.  Trots dessa åtgärder 

finns det risk för att nervositet eller blyghet vid inledandet av testtillfället och trötthet mot 

slutet samt barnets dagsform kan påverka resultatet. 

  

I några fall behövdes testningarna delas upp på två tillfällen på grund av mellanmål, lunch 

eller att barnet behövde gå hem för dagen. I några enstaka fall skedde det att det dröjde ett 

par veckor mellan de första testen och resten av testningarna. Detta är inte optimalt, men 

vid varje sådant tillfälle förde testledarna en diskussion om förmågan på de föregående 

testningarna verkade ha förändrats vilket inte var fallet och deltagarna tillhörde fortfarande 

samma åldersgrupp. 

  

Denna studie hade som utgångspunkt att undersöka barn med typisk tal- och språkförmåga 

och deras talmotoriska utveckling. Två studiedeltagare exkluderades från studien, den ena 

på grund av nedsatt grammatisk förmåga och den andra för flera uttalsförenklingar som 

inte är åldersadekvata.  

 

 De tre barn som presterade väsentligt lägre än övriga barn på DYMTA (se figur 2 och 3, 

lådagrammen) kan inte betraktas som outliers, eftersom ingen normdata finns för DYMTA. 

Barnen mötte föreliggande studies inklusions- och exlusionskriterierna för barn med typisk 

tal- och språkutveckling.   

 

Inklusionskriteriet för typisk tal- och språkförmåga kan ha skapat ett snett urval med många 

högpresterande studiedeltagare. Det kan eventuellt vara aktuellt att även inkludera de som 

har någon svårighet avseende gällande tal- och språk. Ett större stickprov är dessutom 

nödvändigt för att kunna skapa en normalfördelningskurva och därmed få en bild av vad 

som är ett avvikande resultat.  

    

Genom att jämföra poängprestation på DYMTA ges en fingervisning om graden av 

nedsättning i den talmotoriska förmågan och ett sätt att kvantitativt kunna följa 

talutvecklingen hos barn med grav verbal dyspraxi. Den kvalitativa bedömningen av 

DYMTA belyser däremot vilka ledtrådar som stöttar barnet till korrekt talrörelse och vad 

som underlättar inlärningen. En sådan bedömning ger även implikationer för 

behandlingsupplägg. Den kvalitativa bedömningen har vi inte haft möjlighet att undersöka 

närmare i denna studie. 
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6.5. Kliniska implikationer 

Föreliggande studie har bidragit med utökad kunskap om barns talmotoriska förmåga i de 

utvalda åldersgrupperna. De referensdata som samlats in i föreliggande studie är en del i 

normeringsarbetet av talmotoriska testet DYMTA (A och B). Förhoppningen är att 

DYMTA kommer att användas som ett välbehövligt tillskott vid diagnosticering av verbal 

dyspraxi.  

 

6.6. Slutsats 

Utvecklingstrender påvisar att barn i 4-årsåldern har en lägre talmotorisk precision än barn i 

7-8-årsåldern. 4-åringarnas talmotorik varierar i större omfattning på individ- och gruppnivå 

än vad den gör hos 7-8 åringarna. Vidare är 4-åringar mer talmotoriskt känsliga för ord med 

komplex stavelsestruktur som innehåller artikulatoriskt krävande fonem än 7-8-åringarna. 

Även 7-8-åringarnas talmotoriska precision påverkas av ord med mer komplex struktur. 

Detta indikerar att 7-8 åringars talmotorik fortfarande är under utveckling. Åldersgrupperna 

presterade lika på ordaccentuppgifterna, vilket inte var förväntat. För att säkerställa att 

DYMTA testar talmotorisk förmåga och inte auditiv perception kan uppgiften kompletteras 

med bildstöd. Mer forskning kring dialektala skillnader och accentaspekten i svenskan är 

önskvärt. 

 

Ingen signifikant skillnad mellan en- och flerspråkiga barns prestation på DYMTA 

framkom i den här studien. Denna studie innefattade få flerspråkiga barn och endast i den 

äldre åldersgruppen. Resultatet från denna studie är därför inte generaliserbart.  Möjligen 

kan flerspråkighet ha en positiv inverkan på barns talmotorik, då resultat från en tidigare 

referensstudie av DYMTA påvisat signifikant skillnad (Harjuniemi & Malkić, 2014). 

 

Skillnad i prestation på DYMTA mellan barn med och utan hereditet för tal- och 

språkstörning samt läs- och skrivsvårigheter kunde inte påvisas i studien. Utifrån 

könstillhörighet uppvisade stickprovet inte heller skillnad i prestation på DYMTA. 

Tidigare forskning inom talmotorik har påvisat att dessa faktorer kan ha en påverkan men 

studien använde sig av strikta inklusions- och exklusionskriterier för barn med typisk tal- 

och språkförmåga. Därför behövs ett större stickprov för att sådana faktorer skulle ge 

utslag. 

 

Korrelationsanalyserna påvisade inget samband mellan prestation på DYMTA och NOT-

S undersökningsdelen. Däremot framkom starka korrelationer mellan DYMTA (A och B) 

och nonordsrepetition, fonologi och test av grammatisk produktionsförmåga. Detta stödjer 

vår hypotes om att tal och språk inte är två separata processer utan att de troligen samverkar.  
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TACK 

Ett stort tack till alla barn och deras vårdnadshavare. Utan er hade denna studie inte varit 

möjlig. Tack till alla pedagoger för att ni har gett oss er tid och välkomnat oss in i era 

verksamheter. Tack till Anita McAllister och Susanne Rex för att ni delat med er av all er 

kunskap och gett oss vägledning. Vi vill också rikta vår tacksamhet till Hans Arinell och 

Rickard Vester Smetana som bistod med statistikhjälp. Slutligen tack till tidigare 

studenter i DYMTA-projektet Mervi Harjuniemi och Lejla Malkić som genom sitt 

magisterarbete gett oss inspiration. Lycka till KI-studenterna!  
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Bilagor 

 

 

 

 

 

 

      

Hej! 

 

Vi heter Louise Lundvall och Linda Smetana och går sista läsåret på logopedprogrammet 

vid Uppsala universitet. I höst skriver vi vårt examensarbete om normering av ett 

nyutvecklat test för barn med talsvårigheter. 

 

Barn som har svårigheter med tal och språk kan uppleva en stor frustration över att inte 

göra sig förstådda. För kunna hjälpa dessa barn behöver logopeder underlag för att ställa 

rätt diagnos och individanpassa behandlingen. Behovet av tillförlitliga tester är stort. 

Därför genomförs ett forskningsprojekt kring ett nytt svenskt test för barn med 

talstörning: Dynamisk Motorisk Talbedömning (DYMTA). Som en del i utvecklingen av 

testet görs en normering på svenska barn med ålderstypisk tal- och språkförmåga. Vi 

söker därför barn med typisk tal- och språkutveckling som är 4 år för deltagande i 

studien. Då er förskola har visat intresse för att delta kommer ni inom kort få en förfrågan 

om att låta er son/dotter delta i undersökningen. 

 

Undersökningens upplägg 

Barnen kommer att få göra fyra tal- och språktest som är vanligt förekommande på 

logopedmottagningar. Barnen kommer även att få göra uppgifter från det nya testet. De 

föräldrar som önskar närvara på förskolan under testningen får gärna sitta med men detta 

är inget krav.  

 

Vad används testresultaten till? 

Genom att få vetskap om hur barn med typisk tal- och språkutveckling svarar på testning 

kan normvärden skapas. Dessa värden används sedan i logopedisk verksamhet när man 

testar barn med tal- och språksvårigheter. Detta gör att barn som avviker från 

normalfördelningen kan fångas upp och få tillgång till den hjälp de behöver.      

 

Projektet är godkänt av Regionala etikprövningsnämnden i Lund. Diarienumret för 

etiktillståndet är 2013/24 och webbadressen är: www.epn.se. 

 

Kontakta gärna oss vid frågor, 

 

Louise Lundvall  Linda Smetana 

Logopedstudent  Logopedstudent 

Tel: xxx   Tel: xxx 

Mail: xxx   Mail: xxx 
 

Handledare: 

Susanne Rex   Anita Mcallister 

Leg. logoped, doktorand  Leg. logoped, Docent 

Tel: xxx   Tel: xxx 

Mail: xxx    Mail: xxx  

Bilaga 1. Anslag förskola. 
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                                                                   Uppsala Universitet  

      

 

                    

Information 

Till vårdnadshavare, 

 

 

Hej, 

Vi heter Louise Lundvall och Linda Smetana och går sista läsåret på logopedprogrammet 

vid Uppsala universitet. I höst skriver vi vårt examensarbete om normering av ett 

nyutvecklat test för barn med talsvårigheter. 

 

Barn som har svårigheter med tal och språk kan uppleva en stor frustration över att inte 

göra sig förstådda. För kunna hjälpa dessa barn behöver logopeder underlag för att ställa 

rätt diagnos och individanpassa behandlingen. Behovet av tillförlitliga tester är stort. 

Därför genomförs ett forskningsprojekt kring ett nytt svenskt test för barn med 

talstörning: Normering av Dynamisk Motorisk Talbedömning (DYMTA) på typiskt 

utvecklade svenska barn. Som en del i utvecklingen av testet görs en normering på 

svenska barn med ålderstypisk tal- och språkförmåga. Vi söker därför barn med typisk 

tal- och språkutveckling som är 4 år för deltagande i studien. Då er förskola har visat 

intresse bjuder vi in ert barn till att delta i studien. 

 

Undersökningens upplägg 

Barnet kommer att få delta i fyra tal- och språktest och ett kort munmotoriskt test, vilka 

alla är vanligt förekommande på logopedmottagningar i Sverige. Testningen med 

DYMTA innebär att barnet repeterar ord som ökar i längd och svårighetsgrad och berättar 

till en händelsebild. Ni kommer att få fylla i en enkät samt två kortfattade blanketter som 

rör ert barns tal- och språkutveckling, munmotorik och ätande. Vi ber er att posta enkäten 

och svarsblanketterna i medföljande kuvert.  Testen innebär ingen risk för barnet och får 

när som helst avbryta sin medverkan. Vi kommer att behöva testa barnen en och en i ett 

avskilt lugnt rum på förskolans lokaler. Testblanketter fylls i på plats samtidigt som vi 

filmar undersökningen för vidare analys. Om ert barn vill kan en vuxen som barnet 

känner sitta med vid testtillfället. 

 

 

 

Vad används testresultaten till? 

Genom att få vetskap om hur barn med typisk tal- och språkutveckling svarar på testning 

kan normvärden skapas. Dessa värden används sedan i logopedisk verksamhet när man 

testar barn med tal- och språksvårigheter. Detta gör att barn som avviker från 

normalfördelningen kan fångas upp och få tillgång till den hjälp de behöver.      

 

Frivillighet: 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. För deltagande i studien krävs 

skriftligt samtycke från föreståndare, pedagoger och samtliga vårdnadshavare. 

 

Hantering av data och sekretess: 

Alla deltagare kommer att ges kodnamn för avidentifiering. Huvudsakligen kommer ett 

gruppresultat att presenteras. Individresultat kan komma att användas och dessa är då helt 

avidentifierade. Filmerna kommer att slutförvaras inlåsta på enheten för logopedi vid 

Bilaga 2. Brev till vårdnadshavare 4:0–4:11.  
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Lunds Universitet. Endast vi som är engagerade i forskningsprojektet kommer att ha 

tillgång till filmer och annan persondata 

 

Forskningshuvudman är Region Skåne som också är ansvarig för era personuppgifter, 

enligt personuppgiftslagen (1998;204). Personuppgifterna är de ni själva fyller i på 

svarsblanketten, dvs. barnets och föräldrars namn, telefonnummer, e-postadress och 

barnets födelsedatum. Svarsblanketterna och materialet kommer att bevaras i 10 år. Ni 

har rätt att ansöka om information från personuppgiftsbehandlingen enligt 

personuppgiftslagen §26 och gör detta genom att skriva till Personuppgiftsombudet, 

Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. Om ni anser att personuppgifterna är felaktiga, 

ofullständiga eller irrelevanta kan ni begära rättelse. 

 

Projektet är godkänt av Regionala etikprövningsnämnden i Lund. Diarienumret för 

etiktillståndet är 2013/24 och webbadressen är: www.epn.se. 

 

Om ni vill veta mer om studien är ni varmt välkomna att kontakta någon av oss eller våra 

handledare  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Louise Lundvall  Linda Smetana 

Logopedstudent  Logopedstudent 

Tel: xxx   Tel: xxx  

Mail: xxx   Mail: xxx   

 

Handledare: 

 

Susanne Rex   Anita Mcallister 

Leg. logoped   Leg. logoped, Docent 

Tel: xxx   Tel: xxx 

Mail: xxx   Mail: xxx   
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Svarsblankett för projektet ”Normering av Dynamisk Motorisk Talbedömning (DYMTA) 

på svenska barn med ålderstypisk språkförmåga” 

Jag/vi har läst igenom informationen och 

ger härmed mitt/vårt tillstånd   

till att mitt/vårt barn deltar i projektet och att resultaten från den tal- och språkbedömning 

som görs får bearbetas och publiceras i vetenskapligt syfte under förutsättning att den 

enskilde individen är anonym och inte går att identifiera.  

Mitt barn har svenska som modersmål 

Mitt barn har annat modersmål än svenska  

 

Vårdnadshavares namn …………………………………………………… 

Telefonnummer …………………………………………………………… 

E-postadress ………………………………………………………………. 

 

Vårdnadshavares namn …………………………………………………… 

Telefonnummer …………………………………………………………… 

E-postadress ………………………………………………………………. 

 

Barnets namn ……………………………………………………………… 

Barnets personnummer …………………………………………………… 

 

...…………………………………….. 

 ……………………………………… 

Namnteckning   Namnteckning 

 

 

...…………………………………….. 

 ……………………………………… 

Ort och datum   Ort och datum  
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Historik 

Flicka    Pojke   Ålder: ____ år ____ månader  

   

Mammas utbildning: grundskola   gymnasial  folkhögskola   universitet  annan 

  
Om annan beskriv 

……………………………………………………………………………… 

 

Pappas utbildning: grundskola   gymnasial  folkhögskola   universitet  annan  

Om annan beskriv 

……………………………………………………………………………… 

 

1. Har barnet normal hörsel?     Ja  

Nej  

 

2. Har barnet normal syn?    Ja  

Nej  

3. Talas andra språk än svenska i hemmet?   Ja  

Nej  

Om ja, vilket/vilka språk? ……………………………….. 

 

4. Finns det någon (annan än ev. barnet) i familjen/släkten som  

Har/har haft tal- och språksvårigheter    Ja  

Nej  

Har/har haft läs- och skrivsvårigheter    Ja  

Nej  

 

5. Jollrade barnet?      Ja 

mycket   

Ja lite       

  
Nej           

  
6. När kom de första orden? ………………… Ge exempel ……………………… 

 
7. Pratade barnet i meningar vid 2 års ålder    Ja  

Nej  

Om ja, ge exempel ………………………………………… 

 

8. Kan barnet läsa som förväntat för åldern? (svar från 6 år)    Ja  

Nej  

 

9. Kan barnet skriva/stava som förväntat för åldern? (svar från 6 år)   Ja  

Nej  

 

10. Var sugförmågan god vid amning        Ja  

Nej   

  och/eller vid matning med nappflaska   Ja  

Nej  

 

11. Fungerade övergången till fast föda bra? Ja  Nej  Beskriv ………………….. 
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12. När började barnet krypa? ……………...................... 

 

13. När började barnet gå utan stöd? …………………… 

 

14. Kan barnet cykla?                         Ja, med stödhjul 

  
         Ja, utan stödhjul 

  
                              

Nej  

 

15. Upplever ni att det finns svaghet i någon muskel/muskelgrupp?   Ja  

Nej  

Om ja, beskriv ……………………………………………………… 

 

16. Har/har barnet haft kontakt med logoped?    Ja  

Nej  
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                                                                   Uppsala Universitet  

     

 

 

Till pedagoger  

Till pedagoger, 

 
Hej, 

Vi heter Louise Lundvall och Linda Smetana och går sista läsåret på logopedprogrammet 

vid Uppsala universitet. I höst skriver vi vårt examensarbete om normering av ett 

nyutvecklat test för barn med talsvårigheter. 

 

Barn som har svårigheter med tal och språk kan uppleva en stor frustration över att inte 

göra sig förstådda. För kunna hjälpa dessa barn behöver logopeder underlag för att ställa 

rätt diagnos och individanpassa behandlingen. Behovet av tillförlitliga tester är stort. 

Därför genomförs ett forskningsprojekt kring ett nytt svenskt test för barn med 

talstörning: Normering av Dynamisk Motorisk Talbedömning (DYMTA) på typiskt 

utvecklade svenska barn. Vi söker därför barn med typisk tal- och språkutveckling som är 

4 år för deltagande i studien. Då er förskola har visat intresse för att delta kommer ni 

inom kort få en förfrågan om att låta barnen på er förskola delta. 

 

Undersökningens upplägg 

Barnet kommer att få delta i fyra tal- och språktest och ett kort munmotoriskt test, vilka 

alla är vanligt förekommande på logopedmottagningar i Sverige. Testningen med 

DYMTA innebär att barnet repeterar ord som ökar i längd och svårighetsgrad och berättar 

till en händelsebild. Föräldrarna kommer att få fylla i en enkät samt två kortfattade 

blanketter som rör barnets tal- och språkutveckling, munmotorik och ätande. Testen 

innebär ingen risk för barnet och får när som helst avbryta sin medverkan. Vi kommer att 

behöva testa barnen en och en i ett avskilt lugnt rum på förskolans lokaler. Testblanketter 

fylls i på plats samtidigt som vi filmar undersökningen för vidare analys. Om barnet vill 

kan en vuxen som barnet känner sitta med vid testtillfället. Vi kommer att förse er 

pedagoger med en mapp och ber er att samla in enkäterna samt samtyckesblanketter från 

vårdnadshavare. Vid ert samtycke ber vi er att tillhandahålla vårdnadshavare med enkät 

och samtyckesblanketter, dessa postar vårdnadshavarna i medföljande kuvert. När vi fått 

in tillräckligt många samtyckesblanketter kommer vi att börja testa barnen. 
 

Vad används testresultaten till? 

Genom att få vetskap om hur barn med typisk tal- och språkutveckling svarar på testning 

kan en referensgrupp skapas. Referensgruppen används sedan i logopedisk verksamhet 

när man testar barn med tal- och språksvårigheter. Detta gör att barn som avviker från 

normalfördelningen kan fångas upp och få tillgång till den hjälp som behövs 

 

Frivillighet: 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. För deltagande i studien krävs 

skriftligt samtycke från föreståndare, pedagoger och vårdnadshavare. 

 

Hantering av data och skretess: 

Alla deltagare kommer att ges kodnamn för avidentifiering. Huvudsakligen kommer ett 

gruppresultat att presenteras. Individresultat kan komma att användas och dessa är då helt 

avidentifierade. Filmerna kommer att slutförvaras inlåsta på enheten för logopedi vid 

Bilaga 3. Brev till förskolepedagoger. 
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Lunds Universitet. Endast vi som är engagerade i forskningsprojektet kommer att ha 

tillgång till filmer och annan persondata.   

 

 Om ni har några frågor kan ni varmt välkomna att kontakta någon av oss eller våra 

handledare  

 

Vi kommer att kontakta er om några dagar efter att ni fått brevet. 

 

Projektet är godkänt av Regionala etikprövningsnämnden i Lund. Diarienumret för 

etiktillståndet är 2013/24 och webbadressen är: www.epn.se. 
 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Louise Lundvall  Linda Smetana 

Logopedstudent  Logopedstudent 

Tel: xxx   Tel: xxx 

Mail: xxx   Mail: xxx  

 

 

 

Handledare: 

 

Susanne Rex   Anita McAllister 

Leg. logoped   Leg. logoped, Docent 

Tel: xxx   Tel: xxx 

Mail: xxx    Mail: xxx 
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Svarsblankett för projektet ” Normering av Dynamisk Motorisk Talbedömning 

(DYMTA) på svenska barn med ålderstypisk språkförmåga” 

Jag/vi har läst igenom informationen och anser att personalen är informerad 

och ger vårt samtycke till att testning får genomföras i ett rum i 

förskolans/skolans lokaler efter inhämtat samtycke från föräldrar.  

 

 

...……………………………………………………… 

Namnteckning  

 

 

…………………………………………………………         

Förtydligande  

 

...………………………………………………………   

Ort och datum  
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                                                                   Uppsala universitet 

 

                                                                        

 

 

Till föreståndaren, 

 

Hej, 

Vi heter Louise Lundvall och Linda Smetana och går sista läsåret på logopedprogrammet 

vid Uppsala universitet. I höst skriver vi vårt examensarbete om normering av ett 

nyutvecklat test för barn med talsvårigheter. 

 

Barn som har svårigheter med tal och språk kan uppleva en stor frustration över att inte 

göra sig förstådda. För kunna hjälpa dessa barn behöver logopeder underlag för att ställa 

rätt diagnos och individanpassa behandlingen. Behovet av tillförlitliga tester är stort. 

Därför genomförs ett forskningsprojekt kring ett nytt svenskt test för barn med 

talstörning: Normering av Dynamisk Motorisk Talbedömning (DYMTA) på typiskt 

utvecklade svenska barn. Som en del i utvecklingen av testet görs en normering på 

svenska barn med ålderstypisk tal- och språkförmåga. Vi söker därför barn med typisk 

språkutveckling som är 4 år för deltagande till studien. Vi är tackamma om ert 

rektorsområde kan hjälpa till och bidra med deltagare till studien. 

 

Undersökningens upplägg 

Barnet kommer att få delta i fyra tal- och språktest och ett kort munmotoriskt test, vilka 

alla är vanligt förekommande på logopedmottagningar i Sverige. Testningen med 

DYMTA innebär att barnet repeterar ord som ökar i längd och svårighetsgrad och berättar 

till en händelsebild. Föräldrarna kommer att få fylla i en enkät samt två kortfattade 

blanketter som rör barnets tal- och språkutveckling, munmotorik och ätande. Testen 

innebär ingen risk för barnet och får när som helst avbryta sin medverkan. Vi kommer att 

behöva testa barnen en och en i ett avskilt lugnt rum på förskolans lokaler. Testblanketter 

fylls i på plats samtidigt som vi filmar undersökningen för vidare analys. Om barnet vill 

kan en vuxen som barnet känner sitta med vid testtillfället. 

 

Vad används testresultaten till? 

Genom att få vetskap om hur barn med typisk tal- och språkutveckling svarar på testning 

kan en referensgrupp skapas. Referensgruppen används sedan i logopedisk verksamhet 

när man testar barn med tal- och språksvårigheter. Detta gör att barn som avviker från 

normalfördelningen kan fångas upp och få tillgång till den hjälp som behövs.      

 

Frivillighet: 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. För deltagande i studien krävs 

skriftligt samtycke från föreståndare, pedagoger och vårdnadshavare. 

 

Hantering av data och sekretess: 

Alla deltagare kommer att ges kodnamn för avidentifiering. Huvudsakligen kommer ett 

gruppresultat att presenteras. Individresultat kan komma att användas och dessa är då helt 

avidentifierade. Filmerna kommer att slutförvaras inlåsta på enheten för logopedi vid 

Lunds Universitet. Endast vi som är engagerade i forskningsprojektet kommer att ha 

tillgång till filmer och annan persondata.   

 

Bilaga 4. Brev till förskoleföreståndare. 



 

43 

Om ni har några frågor kan ni varmt välkomna att kontakta någon av oss eller våra 

handledare  

 

Vi kommer att kontakta er om några dagar efter att ni fått brevet. 

 

Projektet är godkänt av Regionala etikprövningsnämnden i Lund. Diarienumret för 

etiktillståndet är 2013/24 och webbadressen är: www.epn.se. 
 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

 

Louise Lundvall  Linda Smetana 

Logopedstudent  Logopedstudent 

Tel: xxx   Tel: xxx 

Mail: xxx   Mail: xxx  

 

  

 

Handledare: 

 

Susanne Rex   Anita McAllister 

Leg. logoped, doktorand  Leg. logoped, Docent 

Tel:  xxx   Tel: xxx 

Mail: xxx   Mail: xxx 
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Svarsblankett för projektet ” Normering av Dynamisk Motorisk Talbedömning 

(DYMTA) på svenska barn med ålderstypisk språkförmåga” 

Jag har läst igenom informationen och ger mitt samtycke till att kontakt tas 

med förskolor och skolor i mitt rektorsområde för att där rekrytera barn till 

beskrivna projekt.  

 

 

...……………………………………………………… 

Namnteckning  

 

 

…………………………………………………………         

Förtydligande  

 

...………………………………………………………   

Ort och datum 
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    Uppsala universitet 

 

      

 

Hej! 

Vi heter Louise Lundvall och Linda Smetana och går sista läsåret på logopedprogrammet 

vid Uppsala universitet. I höst skriver vi vårt examensarbete om normering av ett 

nyutvecklat test för barn med talsvårigheter. 

 

Barn som har svårigheter med tal och språk kan uppleva en stor frustration över att inte 

göra sig förstådda. För kunna hjälpa dessa barn behöver logopeder underlag för att ställa 

rätt diagnos och individanpassa behandlingen. Behovet av tillförlitliga tester är stort. 

Därför genomförs ett forskningsprojekt kring ett nytt svenskt test för barn med 

talstörning: Normering av Dynamisk Motorisk Talbedömning (DYMTA) på typiskt 

utvecklade svenska barn. Som en del i utvecklingen av testet görs en normering på 

svenska barn med ålderstypisk tal- och språkförmåga. Vi söker därför barn med typisk 

tal- och språkutveckling som är mellan 7-8 år och 11 månader för deltagande i studien. 

Då er skola har visat intresse för att delta kommer ni inom kort få en förfrågan om att låta 

er son/dotter delta i undersökningen. 

 

Undersökningens upplägg 

Barnet kommer att få delta i fyra tal- och språktest och ett kort munmotoriskt test, vilka 

alla är vanligt förekommande på logopedmottagningar i Sverige. Testningen med 

DYMTA innebär att barnet repeterar ord som ökar i längd och svårighetsgrad och berättar 

till en händelsebild. Ni kommer att få fylla i en enkät samt två kortfattade blanketter som 

rör barnets tal- och språkutveckling, munmotorik och ätande. Testen innebär ingen risk 

för barnet och får när som helst avbryta sin medverkan. Vi kommer att behöva testa 

barnen en och en i ett avskilt lugnt rum på skolans lokaler. Testblanketter fylls i på plats 

samtidigt som vi filmar undersökningen för vidare analys.  

 

Vad används testresultaten till? 

Genom att få vetskap om hur barn med typisk tal- och språkutveckling svarar på testning 

kan normvärden skapas. Dessa värden används sedan i logopedisk verksamhet när man 

testar barn med tal- och språksvårigheter. Detta gör att barn som avviker från 

normalfördelningen kan fångas upp och få tillgång till den hjälp de behöver.      

 

Projektet är godkänt av Regionala etikprövningsnämnden i Lund. Diarienumret för 

etiktillståndet är 2013/24 och webbadressen är: www.epn.se. 

 

Kontakta gärna oss vid frågor, 

 

Louise Lundvall  Linda Smetana 

Logopedstudent  Logopedstudent 

Tel: xxx   Tel: xxx 

Mail: xxx       Mail: xxx 

 

Handledare: 

Susanne Rex   Anita McAllister 

Leg. logoped, doktorand  Leg. logoped, Docent 

Tel: xxx   Tel: xxx 

Mail: xxx    Mail: xxx 

Bilaga 5. Anslag skola. 
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Uppsala Universitet  

    

   

 

                  

Information 

Till vårdnadshavare,  
 

 

Hej, 

Vi heter Louise Lundvall och Linda Smetana och går sista läsåret på logopedprogrammet 

vid Uppsala Universitet. I höst skriver vi vårt examensarbete i vilket vi utvecklar 

normvärde för ett nytt testmaterial. 

 

För att kunna utföra denna normering söker vi barn med typisk tal- och språkutveckling   

som är mellan 7 år – 8 år och 11 månader gamla för deltagande i studien.  

 

Genom att få vetskap om hur barn utan tal- eller språkproblematik svarar på testet kan 

normvärden skapas. Barn som har svårigheter med tal och språk kan uppleva en stor 

frustration över att inte göra sig förstådda. För kunna hjälpa dessa barn behöver 

logopeder underlag (en normering) för att ställa rätt diagnos och individanpassa 

behandlingen. Behovet av tillförlitliga tester är stort. Därför genomförs detta 

forskningsprojekt kring ett nytt svenskt test för barn med talstörning: Dynamisk Motorisk 

Talbedömning (DYMTA). Då Alviksskolan visat intresse för att delta i projektet kommer 

denna förfrågan om att låta er son/dotter delta i undersökningen. 

 

Undersökningens upplägg 

Barnet kommer att få delta i fyra tal- och språktest och ett kort munmotoriskt test, vilka 

alla är vanligt förekommande på logopedmottagningar i Sverige. Testningen med 

DYMTA innebär att barnet repeterar ord som ökar i längd och svårighetsgrad och berättar 

till en händelsebild. Ni kommer att få fylla i en enkät samt två kortfattade blanketter som 

rör ert barns tal- och språkutveckling, munmotorik och ätande. Testen innebär ingen risk 

för barnet och barnet får när som helst avbryta sin medverkan. Vi kommer att behöva 

testa barnen en och en i ett avskilt lugnt rum på skolans lokaler. Testblanketter fylls i på 

plats samtidigt som vi filmar undersökningen för vidare analys.  

 

För att skapa kontakt med alla barnen innan några testningar påbörjas kommer vi att sitta 

med vid samling el dyl för att presentera oss och berätta vad vi ska göra. Barnen kan då 

ställa frågor om de funderar över någonting. De föräldrar som önskar närvara på skolan 

under testningen får gärna sitta med men detta är inget krav. Barn som deltar kommer att 

få välja en liten symbolisk present efter testningarna (en låtsastatuering, håll gärna detta 

hemligt). 

 

Frivillighet: 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. För deltagande i studien krävs 

skriftligt samtycke från föreståndare, pedagoger och samtliga vårdnadshavare. 

 

Vad används testresultaten till? 

Genom att få vetskap om hur barn med typisk tal- och språkutveckling svarar på testning 

kan normvärden skapas. Dessa värden används sedan i logopedisk verksamhet när man 

Bilaga 6. Brev till vårdnadshavare 7:0–8:11. 
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testar barn som har tal- och språksvårigheter. Detta gör att barn som avviker från 

normalfördelningen kan fångas upp och få tillgång till den hjälp de behöver.      

 

Hantering av data och sekretess: 

Alla deltagare kommer att ges kodnamn för avidentifiering. Huvudsakligen kommer ett 

gruppresultat att presenteras. Individresultat kan komma att användas och dessa är då helt 

avidentifierade. Filmerna kommer att slutförvaras inlåsta på enheten för logopedi vid 

Lund Universitet. Endast vi som är engagerade i forskningsprojektet kommer att ha 

tillgång till filmer och annan persondata. 

 

Forskningshuvudman är Region Skåne som också är ansvarig för era personuppgifter, 

enligt personuppgiftslagen (1998;204). Personuppgifterna är de ni själva fyller i på 

svarsblanketten, dvs. barnets och föräldrars namn, telefonnummer, e-postadress och 

barnets födelsedatum. Svarsblanketterna och materialet kommer att bevaras i 10 år. Ni 

har rätt att ansöka om information från personuppgiftsbehandlingen enligt 

personuppgiftslagen §26 och gör detta genom att skriva till Personuppgiftsombudet, 

Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. Om ni anser att personuppgifterna är felaktiga, 

ofullständiga eller irrelevanta kan ni begära rättelse. 

 

Projektet är godkänt av Regionala etikprövningsnämnden i Lund. Diarienumret för 

etiktillståndet är 2013/24 och webbadressen är: www.epn.se. 

 

Om ni vill veta mer om studien är ni varmt välkomna att kontakta någon av oss eller våra 

handledare  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Louise Lundvall  Linda Smetana 

Logopedstudent  Logopedstudent 

Tel: xxx   Tel: xxx 

Mail: xxx    Mail: xxx  
 

 

 

Handledare: 

 

Susanne Rex   Anita McAllister 

Leg. logoped   Leg. logoped, Docent 

Tel: xxx   Tel: xxx 

Mail: xxx    Mail: xxx 

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epn.se/
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Svarsblankett för projektet ”Normering av Dynamisk Motorisk Talbedömning (DYMTA) 

på svenska barn med ålderstypisk språkförmåga” 

Jag/vi har läst igenom informationen och 

ger härmed mitt/vårt tillstånd   

till att mitt/vårt barn deltar i projektet och att resultaten från den tal- och språkbedömning 

som görs får bearbetas och publiceras i vetenskapligt syfte under förutsättning att den 

enskilde individen är anonym och inte går att identifiera.  

Mitt barn har svenska som modersmål 

Mitt barn har annat modersmål än svenska  

 

Vårdnadshavares namn …………………………………………………… 

Telefonnummer …………………………………………………………… 

E-postadress ………………………………………………………………. 

 

Vårdnadshavares namn …………………………………………………… 

Telefonnummer …………………………………………………………… 

E-postadress ………………………………………………………………. 

 

Barnets namn ……………………………………………………………… 

Barnets personnummer …………………………………………………… 

 

...…………………………………….. 

 ……………………………………… 

Namnteckning   Namnteckning 

 

 

...…………………………………….. 

 ……………………………………… 

Ort och datum   Ort och datum  
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Historik 

Flicka    Pojke   Ålder: ____ år ____ månader  

   

Mammas utbildning: grundskola   gymnasial  folkhögskola   universitet  annan 

  
Om annan beskriv 

……………………………………………………………………………… 

 

Pappas utbildning: grundskola   gymnasial  folkhögskola   universitet  annan  

Om annan beskriv 

……………………………………………………………………………… 

 

17. Har barnet normal hörsel?     Ja  

Nej  

 

18. Har barnet normal syn?    Ja  

Nej  

19. Talas andra språk än svenska i hemmet?   Ja  

Nej  

Om ja, vilket/vilka språk? ……………………………….. 

 

20. Finns det någon (annan än ev. barnet) i familjen/släkten som  

Har/har haft tal- och språksvårigheter    Ja  

Nej  

Har/har haft läs- och skrivsvårigheter    Ja  

Nej  

 

21. Jollrade barnet?      Ja 

mycket   

Ja lite       

  
Nej           

  
22. När kom de första orden? ………………… Ge exempel ……………………… 

 
23. Pratade barnet i meningar vid 2 års ålder    Ja  

Nej  

Om ja, ge exempel ………………………………………… 

 

24. Kan barnet läsa som förväntat för åldern? (svar från 6 år)    Ja  

Nej  

 

25. Kan barnet skriva/stava som förväntat för åldern? (svar från 6 år)   Ja  

Nej  

 

26. Var sugförmågan god vid amning        Ja  

Nej   

  och/eller vid matning med nappflaska   Ja  

Nej  

 

27. Fungerade övergången till fast föda bra? Ja  Nej  Beskriv ………………….. 

28. När började barnet krypa? ……………...................... 
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29. När började barnet gå utan stöd? …………………… 

 

30. Kan barnet cykla?                         Ja, med stödhjul 

  
         Ja, utan stödhjul 

  
                              

Nej  

 

31. Upplever ni att det finns svaghet i någon muskel/muskelgrupp?   Ja  

Nej  

Om ja, beskriv ……………………………………………………… 

 

32. Har/har barnet haft kontakt med logoped?    Ja  

Nej  
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                                                                   Uppsala Universitet  

     

 

 

Till pedagoger  

Till pedagoger, 

 
Hej, 

Vi heter Louise Lundvall och Linda Smetana och går sista läsåret på logopedprogrammet 

vid Uppsala universitet. I höst skriver vi vårt examensarbete om normering av ett 

nyutvecklat test för barn med talsvårigheter. 

 

Barn som har svårigheter med tal och språk kan uppleva en stor frustration över att inte 

göra sig förstådda. För kunna hjälpa dessa barn behöver logopeder underlag för att ställa 

rätt diagnos och individanpassa behandlingen. Behovet av tillförlitliga tester är stort. 

Därför genomförs ett forskningsprojekt kring ett nytt svenskt test för barn med 

talstörning: Normering av Dynamisk Motorisk Talbedömning (DYMTA) på typiskt 

utvecklade svenska barn. Vi söker därför barn med typisk tal- och språkutveckling som är 

mellan 7-8 år och 11 månader för deltagande i studien. Då er skola har visat intresse för 

att delta kommer ni inom kort få en förfrågan om att låta barnen från er skola att delta. 

 

Undersökningens upplägg 

Barnet kommer att få delta i fyra tal- och språktest och ett kort munmotoriskt test, vilka 

alla är vanligt förekommande på logopedmottagningar i Sverige. Testningen med 

DYMTA innebär att barnet repeterar ord som ökar i längd och svårighetsgrad och berättar 

till en händelsebild. Föräldrarna kommer att få fylla i en enkät samt två kortfattade 

blanketter som rör barnets tal- och språkutveckling, munmotorik och ätande. Testen 

innebär ingen risk för barnet och får när som helst avbryta sin medverkan. Vi kommer att 

behöva testa barnen en och en i ett avskilt lugnt rum på skolans lokaler. Testblanketter 

fylls i på plats samtidigt som vi filmar undersökningen för vidare analys. Om barnet vill 

kan en vuxen som barnet känner sitta med vid testtillfället. Vid ert samtycke ber vi er att 

tillhandahålla vårdnadshavare med enkät och samtyckesblanketter, dessa postar 

vårdnadshavarna i medföljande kuvert. När vi fått in tillräckligt många 

samtyckesblanketter kommer vi att börja testa barnen. 

 

 

 

Vad används testresultaten till? 

Genom att få vetskap om hur barn med typisk tal- och språkutveckling svarar på testning 

kan en referensgrupp skapas. Referensgruppen används sedan i logopedisk verksamhet 

när man testar barn med tal- och språksvårigheter. Detta gör att barn som avviker från 

normalfördelningen kan fångas upp och få tillgång till den hjälp som behövs 

 

Frivillighet: 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. För deltagande i studien krävs 

skriftligt samtycke från föreståndare, pedagoger och vårdnadshavare. 

 

Hantering av data och skretess: 

Bilaga 7. Brev till skolpedagoger. 
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Alla deltagare kommer att ges kodnamn för avidentifiering. Huvudsakligen kommer ett 

gruppresultat att presenteras. Individresultat kan komma att användas och dessa är då helt 

avidentifierade. Filmerna kommer att förvaras inlåsta på enheten för logopedi vid Lunds 

Universitet. Endast vi som är engagerade i forskningsprojektet kommer att ha tillgång till 

filmer och annan persondata.   

 

Om ni har några frågor kan ni varmt välkomna att kontakta någon av oss eller våra 

handledare  

 

Vi kommer att kontakta er om några dagar efter att ni fått brevet. 

 

Projektet är godkänt av Regionala etikprövningsnämnden i Lund. Diarienumret för 

etiktillståndet är 2013/24 och webbadressen är: www.epn.se. 
 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Louise Lundvall  Linda Smetana 

Logopedstudent  Logopedstudent 

Tel: xxx   Tel: xxx 

Mail: xxx   Mail:xxx 

 

 

Handledare: 

 

Susanne Rex   Anita McAllister 

Leg. logoped   Leg. logoped, Docent 

Tel: xxx    Tel: xxx 

Mail: xxx   Mail: xxx  
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Svarsblankett för projektet ” Normering av Dynamisk Motorisk Talbedömning 

(DYMTA) på svenska barn med ålderstypisk språkförmåga” 

Jag/vi har läst igenom informationen och anser att personalen är informerad 

och ger vårt samtycke till att testning får genomföras i ett rum i 

förskolans/skolans lokaler efter inhämtat samtycke från föräldrar.  

 

 

...……………………………………………………… 

Namnteckning  

 

 

…………………………………………………………         

Förtydligande  

 

...………………………………………………………   

Ort och datum  
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                                  Uppsala universitet 

 

Till föreståndaren, 

 

Hej, 

Vi heter Louise Lundvall och Linda Smetana och går sista läsåret på logopedprogrammet 

vid Uppsala universitet. I höst skriver vi vårt examensarbete om normering av ett 

nyutvecklat test för barn med talsvårigheter. 

 

Barn som har svårigheter med tal och språk kan uppleva en stor frustration över att inte 

göra sig förstådda. För kunna hjälpa dessa barn behöver logopeder underlag för att ställa 

rätt diagnos och individanpassa behandlingen. Behovet av tillförlitliga tester är stort. 

Därför genomförs ett forskningsprojekt kring ett nytt svenskt test för barn med 

talstörning: Normering av Dynamisk Motorisk Talbedömning (DYMTA) på typiskt 

utvecklade svenska barn. Som en del i utvecklingen av testet görs en normering på 

svenska barn med ålderstypisk tal- och språkförmåga. Vi söker därför barn med typisk 

språkutveckling som är mellan 7-8 år och 11 månader för deltagande till studien. Vi är 

tackamma om ert rektorsområde kan hjälpa till och bidra med deltagare till studien. 

 

Undersökningens upplägg 

Barnet kommer att få delta i fyra tal- och språktest och ett kort munmotoriskt test, vilka 

alla är vanligt förekommande på logopedmottagningar i Sverige. Testningen med 

DYMTA innebär att barnet repeterar ord som ökar i längd och svårighetsgrad och berättar 

till en händelsebild. Föräldrarna kommer att få fylla i en enkät samt två kortfattade 

blanketter som rör barnets tal- och språkutveckling, munmotorik och ätande. Testen 

innebär ingen risk för barnet och får när som helst avbryta sin medverkan. Vi kommer att 

behöva testa barnen en och en i ett avskilt lugnt rum på skolans lokaler. Testblanketter 

fylls i på plats samtidigt som vi filmar undersökningen för vidare analys. Om barnet vill 

kan en vuxen som barnet känner sitta med vid testtillfället. 

 

Vad används testresultaten till? 

Genom att få vetskap om hur barn med typisk tal- och språkutveckling svarar på testning 

kan en referensgrupp skapas. Referensgruppen används sedan i logopedisk verksamhet 

när man testar barn med tal- och språksvårigheter. Detta gör att barn som avviker från 

normalfördelningen kan fångas upp och få tillgång till den hjälp som behövs.      

 

Frivillighet: 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. För deltagande i studien krävs 

skriftligt samtycke från föreståndare, pedagoger och vårdnadshavare. 

 

Hantering av data och sekretess: 

Alla deltagare kommer att ges kodnamn för avidentifiering. Huvudsakligen kommer ett 

gruppresultat att presenteras. Individresultat kan komma att användas och dessa är då helt 

avidentifierade. Filmerna kommer att slutförvaras inlåsta på enheten för logopedi vid 

Lund Universitet. Endast vi som är engagerade i forskningsprojektet kommer att ha 

tillgång till filmer och annan persondata.   

 

Bilaga 8. Brev till rektorer. 
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Om ni har några frågor kan ni varmt välkomna att kontakta någon av oss eller våra 

handledare  

 

Vi kommer att kontakta er om några dagar efter att ni fått brevet. 

 

Projektet är godkänt av Regionala etikprövningsnämnden i Lund. Diarienumret för 

etiktillståndet är 2013/24 och webbadressen är: www.epn.se. 
 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

 

Louise Lundvall  Linda Smetana 

Logopedstudent  Logopedstudent 

Tel: xxx   Tel: xxx 

Mail: xxx   Mail: xxx  

 

  

 

Handledare: 

 

Susanne Rex   Anita McAllister 

Leg. logoped, doktorand  Leg. logoped, Docent 

Tel:  xxx   Tel: xxx 

Mail: xxx   Mail: xxx 
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Svarsblankett för projektet ” Normering av Dynamisk Motorisk Talbedömning 

(DYMTA) på svenska barn med ålderstypisk språkförmåga” 
Jag har läst igenom informationen och ger mitt samtycke till att kontakt tas 

med förskolor och skolor i mitt rektorsområde för att där rekrytera barn till 

beskrivna projekt.  

 

 

...……………………………………………………… 

Namnteckning  

 

 

…………………………………………………………         

Förtydligande  

 

...………………………………………………………   

Ort och datum  
                                                                    

  


