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Sammanfattning 
 

Bakgrund 
En gomspalt påverkar oftast ett barns talutveckling. Barn med läpp-käk-gomspalt är dock 
en heterogen grupp, vilket innebär att det finns stora skillnader på hur talet kommer att 
utvecklas. Tidigare studier har funnit mönster som förefaller kunna predicera fonologiska 
nedsättningar i en äldre ålder. Fler studier behövs för att styrka resultaten.   
 

Syfte 
Studiens huvudsyfte är att undersöka om det finns samband mellan 
konsonantproduktionen vid 18 månader och 3 års ålder. 
 

Metod 
Nio barn med unilateral läpp-käk-gomspalt (ULKG) födda inom norra sjukvårdsregionen 
identifierades. Ljudinspelningar av ULKG-gruppen vid 18 månader och 3 år 
transkriberades av författarna för talbedömning. En referensgrupp om 12 deltagare utan 
läpp-käk-gomspalt åldersmatchades med ULKG-gruppen vid 3 års ålder. Vid 18 månaders 
ålder analyserades spontana yttranden, vid 3 år användes ordbenämning från SVANTE. Vid 
18 månader analyserades antalet etablerade konsonanter, antal olika främre konsonanter 
och antal olika klusiler. Variabler som analyserades vid 3 år var: PCC-A, talavvikelser 
framför och bakom velofarynx, antal konsonantprocesser och antal etablerade konsonanter.  
 

Resultat 
Korrelationsanalys mellan 18 månader och 3 år fann signifikans mellan antalet främre 
konsonanter och PCC-A samt antalet främre konsonanter och antal etablerade 
konsonanter. Jämförelse mellan ULKG-gruppen och referensgruppen vid 3 år visade på 
signifikanta skillnader för alla variabler.  
 

Slutsatser  
Resultatet visar att vissa mönster kan ses vid 18 månader som kan användas för att 
predicera den fortsatta fonologiska utvecklingen vid 3 år. Vid 3 års ålder finns det skillnader 
i talutvecklingen mellan barn med LKG och referensgrupp. Ytterligare studier med fler 
deltagare föreslås. 
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Inledning 

Det har alltid funnits en nyfikenhet kring hur barn utvecklar tal och språk. Oräkneliga 
studier har genomförts för att undersöka hur barn tillhandahåller språk och tal men antalet 
longitudinella studier om talutvecklingen hos barn med läpp-käk-gomspalt (LKG) är få 
(Lohmander & Persson, 2008). Intresset för ämnet har ökat tillsammans med behovet av 
information om talutvecklingen hos LKG-gruppen. De studier som genomförts är dock i 
majoriteten av fallen baserade på engelsktalande barn (Klintö m.fl., 2014). De svenska 
studier som undersökt talutvecklingen har funnit ett samband mellan 
konsonantproduktion vid 18 månader och 3 år (Klintö m.fl., 2014; Lohmander & Persson, 
2008). Vid studier där barn med LKG jämförts med språktypiska barn i samma ålder har 
resultatet visat signifikanta skillnader mellan grupperna (Klintö m.fl., 2014; Lohmander, 
Holm, Eriksson, & Lieberman, 2017; Lohmander & Persson, 2008). För att kunna styrka ett 
samband mellan konsonantproduktion vid 18 månader och 3 år behöver ytterligare studier 
genomföras.   

Bakgrund 

Läpp-, käk- och gomspalt 

Läpp-, käk- och gomspalt förkortas vanligen LKG. Det är en av de vanligaste medfödda 
missbildningarna (Lohmander, Persson, & Henningsson, 2008). Internationellt skiljer sig 
prevalensen mellan länder (Kummer, 2014). I Sverige föds 1 av 500 barn med LKG per år 
(Lohmander m.fl., 2008). I norra sjukvårdsregionen föds mellan 20–25 barn per år med 
någon typ av spalt (Norra Sjukvårdsregionen, 2014). Mellan femte och tolfte 
graviditetsveckan sker det en sammanväxning av ansiktets olika delar (Kummer, 2014). 
Spalt orsakas av att sammanväxningen uteblir. Det finns en ökad risk för spalt vid rökning, 
folsyrabrist och användning av alkohol och vissa läkemedel under graviditeten. Enligt 
Kummer delas spalter in i två huvudgrupper. Indelningen sker utifrån etiologi. Den första 
gruppen involverar primära gommen. Den primära gommen sluts vid sjunde 
graviditetsveckan och involverar läppen, käken/alveolarutskottet. Uteblir slutningen kan 
man antingen få läppspalt, vilket innebär att det bara är läppen som är påverkad, eller läpp-
käkspalt där både läpp och käke är delad (Lohmander m.fl., 2008). Under spalter i den 
primära gommen infaller även total spalt, vilket innebär att både läppen, käken och 
gommen är delad. Spalter kan vara antingen bilaterala eller unilaterala, det vill säga 
tvåsidiga eller ensidiga. Den andra huvudgruppen innefattar sekundära gommen (Kummer, 
2014). Den sluts vid nionde graviditetsveckan och involverar hårda- och mjuka gommen 
(velum). Gomspalten kan omfatta bara mjuka gommen eller hårda och mjuka gommen, den 
kan antingen vara öppen eller dold. Dold spalt innefattar submukös och ockult submukös 
gomspalt där slemhinnan är sluten men muskulaturen under den är kluven. Läppspalt kan 
upptäckas vid ultraljud medan gomspalt oftast upptäcks vid rutinkontroll på BB (1177.se, 
2018). Barn som föds med spalt vårdas av specialistteam inom LKG.  
 I Sverige finns det sex centra som arbetar med LKG (LKG-Registret, 2019). Där följer 
man barnen från spädbarnstid till vuxen ålder. Behandlingen skiljer sig åt mellan teamen 
då ingen konsensus råder angående vilken operationsmetod som ger bäst resultat. 
Beroende på spalttyp så används olika tekniker. Vid Norrlands Universitetssjukhus (NUS) 
sluts gommen i en tvåstegsslutning, förutom vid en isolerad gomspalt som sluts genom en 
enstegsoperation (Norra Sjukvårdsregionen, 2014). Tvåstegslutning innebär att slutning av 
mjuka och hårda gommen sker vid två olika tillfällen. Vid uni- och bilaterala totala spalter 
sluts först den mjuka gommen vid 6 månaders ålder medan spalten i hårda gommen, även 
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kallad restspalten, sluts vid 2 års ålder. Vid läpp-käkspalt sker en slutning av läppen vid ca 
3 månader för att sedan göra en bentransplantation vid 7–11 år.    

Typisk talutveckling 

Under 1970-talet presenterade lingvisten David Ingram en stadiemodell för fonologisk 
utveckling (Nettelbladt & Salameh, 2007). Enligt Ingram genomgår ett barns fonologi fem 
utvecklingsstadier; förspråklig vokalisation, de första ordens fonologi, de enkla morfemens 
fonologi, färdigställande av fonemförrådet och morfo-fonematisk utveckling. Det första 
stadiet är förspråklig vokalisation, även kallad jollerutveckling. Detta stadie varar fram till 
ungefär 1 års ålder.  

Barnets fonemproduktion är påverkad av två faktorer; biologisk restriktion och 
språket som barnet är omgiven av (Chapman & Willadsen, 2013). Vid födsel och fram till 3 
månaders ålder är en människas ansatsrör snarlik en primats och därför är barns ljudande 
under denna tid väldigt likt en primats. Innan 3 månaders ålder vokaliserar ett barn via 
skrik (Nettelbladt & Salameh, 2007). Efter 3 månaders ålder kan man börja höra vokaljoller, 
eller mer känt som ”cooing”. Detta förekommer i situationer där barnet känner 
välbefinnande, till exempel vid matsituation. Vid 4 till 6 månader växer och förlängs farynx 
vilket leder till att larynx och velofarynx separeras. Denna tillväxt gör det möjligt för ett barn 
att producera orala konsonanter och skapa ett intraoralt tryck (Chapman & Willadsen, 
2013). I ungefär samma ålder inträder den kanoniska jollerperioden (Chapman & 
Willadsen, 2013; Engstrand, 2004). Denna period kännetecknas främst av konsonant (C)-
vokal (V)-stavelser som upprepas i långa ljudkedjor, även känt som ”babbling”.  
 Vid 1 års ålder går barnet in i andra utvecklingsstadiet; de första ordens fonologi 
(Nettelbladt & Salameh, 2007). Det är nu de första orden börjar produceras. Några 
karaktärsdrag för barns första ord är att de består av enkla CV-stavelser och att 
konsonantförbindelser förenklas. Vanliga förenklingar är frikativor som ersätts av klusiler 
t.ex. namnet Fia blir [piːa] eller att obetonad stavelse stryks t.ex. banan blir [nɑːn]. Barn 
brukar även använda sig av homonymer. Homonymer är ord som är identiska men som har 
olika betydelser för barnet. Barnet kan exempelvis säga [kɪkɪ] och det kan betyda både 
törstig och kissnödig beroende på kontexten.  Det beräknas att barn har 10 till 50 ord i sitt 
ordförråd vid detta stadium. När de första orden ska produceras brukar barn utgå från de 
ljud som är lättast för dem att producera (Chapman & Willadsen, 2013). Dessa ord 
innehåller därför oftast klusiler och produceras dentalt eller alveolart.  

Tredje utvecklingsstadiet; De enkla morfemens fonologi sker vid ungefär 1:6 
(år:månader) till 4 års ålder (Nettelbladt & Salameh, 2007). Under denna period utvecklas 
barnets ordförråd, man brukar därför tala om en ordsförrådsexplosion. Tillsammans med 
ordförrådet etableras även fler fonem. Vilka fonem och vid vilken tidpunkt de etableras syns 
i Tabell 1. Ett normeringsarbete utfört av Bringfelt och Lindsta (2005) visade att samtliga 
52 treåringar som deltog i studien hade etablerat de nasala /n/ och /m/, dentala /t/ och /d/ 
samt bilabiala fonemet /p/. Alla utom ett barn hade etablerat bilabiala /b/. Över 90 % av 
barnen kunde uttala velara klusiler, frikativorna /v/ och /f/ samt /h/, /j/ och /l/ korrekt. 
Hos 46 % var /r/ etablerat och 57 % hade /ɕ/ etablerat. Språkljudet /s/ var etablerat hos 42 
% av barnen och var därmed det svåraste fonemet att producera. Treåringarna hade oftast 
konsonanterna etablerade i medial och final position. De konsonanter som tenderade att 
vara svåra i initial position var /s/, /r/, /k/ och /f/. Mellan 1:6 och 4 års ålder utvecklas även 
barnets syntax och morfologi vilket gör att barnet börjar producera flerordsyttranden 
istället för ettordsyttrande (Nettelbladt & Salameh, 2007). Som en naturlig del av 
talutvecklingen använder sig barn utav förenklingar som kallas för fonologiska processer.  I 
detta utvecklingsstadie delas fonologiska processer in i tre huvudgrupper; förenkling av 
stavelsestruktur, assimilationsprocesser och substitutionsprocesser. Förenkling av 
stavelsestruktur innebär att barnet utesluter ett fonem i en stavelse för att förenkla uttalet, 
detta är den vanligaste processen hos barn. Assimilationsprocesser innebär att ett språkljud 
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färgar av sig på ett tidigare eller senare språkljud i samma ord. Substitutionsprocesser 
innebär istället att ett språkljud i ett ord blir utbytt mot ett annat ljud som barnet finner 
lättare att producera.  
 
Tabell 1. Utvecklingsordningen av konsonantfonem för svenska barn uttryckt i år och 
månader från en mall av Lohmander m.fl. (2014) 

Klusiler p 1:6     b 1:6 t 2:0    d 2:0 k 2:0       g 2:0   
Lateral  l 3:0    
Tremulant   r/R 3:0   
Frikativor  h 1:6     j 2:6 f 2:6      v <3:0 s 3:0 ɕ 3:0     ɧ 3:6 
Nasaler m 1:6 n 1:6 ŋ 2:0   

 
Det fjärde utvecklingsstadiet; färdigställande av fonemförrådet. Detta stadium pågår 

mellan 4 till 7 års ålder. Barnet börjar få ett vuxenlikt uttal och blir mer förståelig för 
utomstående personer. I Tabell 2 ges en sammanfattning av när ytterligare fonem etableras. 
Vad man kan se är att de språkljud som är specifika för svenskan är också de språkljud som 
etableras i en senare ålder (Nettelbladt & Salameh, 2007).  
 

Tabell 2. En sammanfattning av när språkljuden etableras hos svenska barn från en mall 
av Nettelbladt & Salameh (2007)  

Etablerat före 4 års ålder p, t, k, m, n, v, j, h 
a, ɑ, ɛː, uː, oː 

Etablerat mellan 4 och 6 års ålder b, d, g, ŋ, f, l, s (ofta realiserat som [θ]) 
betonings- och accentkontraster, 
konsonantförbindelser 
/iː, ɪ, eː, e, ɛ, øː, ø, yː, ʏ, ʉː, ɵ, ʊ, ɔ/ 
vokalkvantitet  

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

Det sista stadiet är morfo-fonematisk utveckling som sker vid 7 års ålder. Det är vid 
denna ålder barnet räknas vara så gott som klar med sin fonologiska utveckling. Det som 
sker efter 7 år är ordinsamling till ordförrådet.  

Talutveckling för barn med LKG 

En gomspalt påverkar nästan oundvikligen ett barns tal innan slutning skett (Chapman & 
Willadsen, 2013). Barn med LKG är däremot en heterogen grupp, vilket innebär att det finns 
stora skillnader på individnivå i hur talet kommer att utvecklas. Vissa barn börjar uppvisa 
typiskt tal strax efter slutning av gommen. Vid 5 års ålder förväntas barnet ha kommit ikapp 
sina jämnåriga (Kummer, 2014). Trots att majoriteten utvecklas och når ett typiskt tal med 
tiden kan andra behöva logopediskt stöd. I vissa fall kan ett felfritt tal inte uppnås. Det finns 
olika variabler som påverkar talutvecklingen (Chapman & Willadsen, 2013): (1) Vilken typ 
av LKG barnet har och hur omfattande den är. (2) Timingen och typen av kirurgi som barnet 
får genomgå. (3) Funktionen i velofarynx, eventuell fistel eller restspalt samt avvikelser i 
överkäken. (4) Möjligheten till samt kvaliteten på tvärprofessionell behandling.  

Studier har funnit att barn med LKG ofta har nedsättningar i sin förspråkliga 
utveckling (Kummer, 2014). Lohmander et al. (2017) erhöll resultat som visade att under 
jollerperioden producerar 10 månader gamla barn med LKG och öppen gom en färre mängd 
CV-stavelser i jämförelse med barn utan LKG. Barn med LKG hade även färre orala 
konsonanter, färre främre konsonanter och färre dentala/alveolara klusiler i CV-stavelser. 
Vid vokalisering vid 1 års ålder använder sig barn med LKG främst av nasaler, glottala 
klusiler och bakre konsonanter (Kummer, 2014). Orsaken till detta antas bero på att barn 
med LKG antingen undviker att producera orala klusiler för att det är svårt att skapa ett 
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intraoralt tryck eller så produceras klusiler men de realiseras som nasaler p.g.a. spalten 
(Chapman & Willadsen, 2013).  

När de första orden ska produceras hos barn med LKG tenderar de att ”välja” ord som 
innehåller de språkljud som barnet har lättare att uttala (Chapman & Willadsen, 2013). 
Dessa ord med lättare uttal innebär oftast ord som innehåller nasaler och har ett glottalt 
produktionsställe.  

Talavvikelser 

LKG-behandling eftersträvar ett normalt tal så tidigt som möjligt, därför har forskningen 
det senaste årtiondet primärt fokuserat på tidigt tal (Lohmander, Olsson, & Flynn, 2011). 
Även individen eftersträvar att producera ett så normalt tal som möjligt men vid de fall där 
det inte går uppstår en talavvikelse (Lohmander m.fl., 2014). Talavvikelser kan delas in i 
både aktiva och passiva processer. En passiv talavvikelse innebär att det finns en otillräcklig 
förmåga att stänga till passagen mellan mun- och näshåla samt att talet är helt fritt från 
talstrategier för att kompensera för detta. En aktiv talavvikelse innebär tvärtom ofta en 
kompensatorisk artikulation med förändrat artikulationssätt till följd av denna otillräckliga 
förmåga (Lohmander m.fl., 2008). Många barn med läpp-käk-gomspalt utvecklar ett 
acceptabelt eller korrekt tal medan andra utvecklar ett avvikande tal och befinner sig därför 
i riskzonen för en försenad språkutveckling.  
 Exempel på passiva talavvikelser är en hypernasal- och hyponasal klang. Dessa 
nasalitetsavvikelser uppstår till följd av en nedsatt velofarynxfunktion eller annan defekt 
(Lohmander m.fl., 2014). En hypernasal klang kan främst höras på vokaler eller 
vokalliknande konsonanter som uttalas med för mycket nasal resonans. Detta sker till följd 
av att passagen mellan mun- och näshåla inte kan stängas till och den luft som ska strömma 
genom munhålan istället också passerar genom näshålan och gör näsan till en resonator. I 
kontrast till den hypernasala klangen uppstår hyponasalitet på grund av en förträngd 
passage i näsa eller nässvalg. Nasala konsonanter uttalas då med för lite nasal resonans. 
Tryckreducerad artikulation är även den en passiv talavvikelse som uppstår då konsonanter 
som kräver ett högt intraoralt tryck produceras med otillräckligt tryck (Lohmander m.fl., 
2008). Konsonanten kommer då låta svag eller, vid särskilt extrema fall, realiseras nasalt 
då intraoralt tryck inte kan uppnås överhuvudtaget. Vid en passiv talavvikelse kan det vara 
aktuellt med till exempel kirurgi.  

Aktiva talavvikelser är artikulationsavvikelser som kan delas in i två grupper, framför 
eller bakom velofarynx (Lohmander m.fl., 2014). Framför velofarynx (FVF) förekommer det 
bland annat tillbakadragen oral artikulation (Lohmander m.fl., 2008). Det innebär att 
dentala och bilabiala klusiler och frikativor artikuleras bakom platsen för luftläckage, vilket 
oftast sker velart. Till exempel kan artikulationsställe flyttas och en dental [d] blir velar [g].  
Bakom velofarynx (BVF) förekommer det till exempel faryngeal artikulation vilket i sin tur 
innebär att framförallt frikativor artikuleras med svalgets bak- och sidoväggar. Denna typ 
av talavvikelser kan behandlas med logopedisk talträning där man framförallt fokuserar på 
att hitta korrekt artikulationsställe men också att rikta luftströmmen oralt. Talavvikelser 
som sker framför velofarynx anses i allmänhet vara mindre allvarliga än de som sker bakom 
då talavvikelser bakom velofarynx ofta får stora negativa konsekvenser för talets 
förståelighet (Lohmander m.fl., 2014).  

De aktiva talavvikelser som ett barn gör kan delas in i fonologiska processer. Barn 
förenklar med hjälp av fonologiska processer i de fall där barnet ännu inte etablerat fonem 
och fonemkombinationer (Lohmander m.fl., 2005). Man delar in dessa processer i 
konsonant- och stavelseprocesser. Konsonantprocesser innebär förenklingar som drabbar 
enstaka konsonanter medan stavelseprocesser förenklar stavelser. Vilka processer som 
finns och hur de realiseras samt när de tenderar att upphöra redovisas för i Tabell 3. 
Enligt Bringfelt och Lindstas (2005) normering  var det ingen treåring som hade över fem 
fonologiska processer. Majoriteten, cirka 70 %, hade mellan 1–3 och tre barn (av de 52 
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deltagarna) saknade helt sådana processer. Den vanligaste konsonantprocessen var 
frikativaförenkling av /s/ med 79 %, följt av likvidaförenkling av /r/ och 
frikativaförenkling av /ɕ/. Endast fyra barn uppvisade processen dentalisering. När det 
kom till stavelseprocesser användes två processer regelbundet bland treåringar. Dessa var 
initial reduktion av /s/-kluster och omission av final konsonant. Initial reduktion av /s/-
kluster skedde hos 45 % av barnen medan omission av final konsonant skedde hos ett 
barn som en regelbunden process och 20 andra barn vid enstaka tillfällen.  
 
Tabell 3. En sammanfattning av konsonant- och stavelseprocesser för typiskt utvecklade barn från 
en mall i SVANTE-manualen (Lohmander m.fl., 2014) 

Konsonantprocesser 
Typ Definition Exempel Upphör vid 
Klusilering En frikativa eller likvida 

ersätts med en klusil 
sol > [tuːl] 2:6 - 3 år 

Påtoning En tonlös konsonant blir 
tonande 

pil > [biːl] 2:6 – 3 år 

H-sering En initial klusil eller 
frikativa ersätts med /h/ 

fil > [hiːl] Uppgift saknas 

Avtoning En tonande konsonant 
blir tonlös 

gul > [kʉːl] 3 – 3:6 år 

Dentalisering En icke-dental konsonant 
ersätts med dental 

ko > [tʉː] 3 – 3:6 år 

Substitution av /ɕ/ /ɕ/ ersätts med annat ljud kjol > [suːl] 4:6 år och 
uppåt 

Substitution av /s/ /s/ ersätts med annat ljud sol > [θuːl], [ɕuːl], 
[ɬuːl] etc.  

4:6 år och 
uppåt 

Substitution av /ɧ/ /ɧ/ ersätts med annat 
ljud 

sked > [seːd] 4:6 år och 
uppåt 

Likvidaförenkling 
av /r/ 

/r/ ersätts med annat ljud rök > [jøːk], 
[løːk], [wøːk] etc. 

uppgift saknas 

Velarisering En icke-velar konsonant 
ersätts med en velar 

teve > [keːve] atypisk 

Stavelseprocesser 
Typ Definition Exempel Upphör vid 
Reduplikation Repetition av CV-stavelse bullar > [bɵːbɵ] 2:0 – 2:6 år 
Assimilation Ett ljud förändras till 

större eller total likhet 
med annat ord 

nalle > [lale] 2:6 – 3:0 år 

Metates Ordningsföljden mellan 
två ord kastas om 

duva > [vʉːda] efter 3:1 år 

Omission av final 
konsonant 

Resulterar i öppen 
stavelsestruktur 

bil > [biː] 3 – 3:6 år  

Initial 
klusterreduktion 

Initialt konsonantkluster 
förenklas genom 
strykning eller inskott av 
ljud 

stol > [tuːl], 
[setuːl] 

3:6 – 4 år 

Omission av initial 
konsonant 

En initial konsonant 
stryks 

hus > [ʉːs] atypisk  
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Tidigare studier 

Morris och Ozanne (2003) fann att det vid 2 års ålder går att identifiera en undergrupp av 
barn med gomspalt som löper högre risk för fortsatta tal- och språksvårigheter. Denna 
grupp hade lägre PCC och använde sig av atypiska fonologiska processer. Många av de 
karaktäristiska dragen av LKG-tal kan ses som fonologiska processer på grund av att fler än 
en konsonant påverkas och detta oberoende av deras artikulationssätt och -ställe (Harding 
& Grunwell, 1996). Det kan dessutom påverka ljud som generellt inte ses som svåra för de 
med gomspalt att uttala, exempelvis nasaler.  

I Lohmander & Perssons studie (2008) upptäcktes att ca 50 % av treåringarna med 
unilateral LKG som deltog i studien uppvisade talsvårigheter. Vid 5-16 års ålder uppvisar ca 
30 % av barn och ungdomar med unilateral LKG fortfarande talsvårigheter (Lohmander 
m.fl., 2008). Persson, Lohmander och Elander (2006) påvisade att det vid 3 års ålder 
förekom tillbakaflyttad oral artikulation hos barn med gomspalt. Förekomsten graderades 
och visade att det skedde “ofta till hela tiden”. Det förekom däremot inte alls i 
kontrollgruppen med barn utan gomspalt. I en studie gjord av Lieberman & Lohmander 
(2014) observerades att mängden CV-stavelser barnet använder sig av i kombination med 
förekomsten av tryckstarka konsonanter, klusiler samt främre konsonanter kan predicera 
senare talsvårigheter. Vid en senare studie av Lohmander et al. (2017) påvisades att det även 
vid jämförelse med jämnåriga var dessa variabler som främst var påverkade. Sotto, Redle, 
Bandaranayake, Neils-Strunjas, & Creaghead (2014) undersökte frikativans roll i 
talutvecklingen där resultatet indikerade att de barn som hade etablerat minst en frikativa 
vid 18 månader hade mer avancerade språkkunskaper i jämförelse med barn som inte hade 
etablerat en frikativa vid 18 månader. Resultatet tyder på att frikativor kan användas för att 
predicera barns expressiva talutveckling.   

Klintö et al. (2014) och Morris & Ozanne (2003) har fått resultat som tyder på att de 
fonologiska svårigheter som finns vid 18–24 månaders ålder är kvarstående vid 3 års ålder. 
I Lohmander & Perssons (2008) studie visades ett samband mellan en hög frekvens av 
velara klusiler vid 18 månader och tillbakaflyttad artikulation vid 3 år. De såg även ett 
samband mellan antal dentala konsonanter vid 18 månader och hög PCC vid 3 och 5 år. Vid 
5 års ålder uppvisar barn med unilateral läpp-käk-gomspalt fortfarande signifikant lägre 
resultat av PCC-A (Klintö, Salameh, & Lohmander, 2016). 

Studiens signifikans 

Ytterligare forskning behövs för att undersöka eventuella samband mellan produktion av 
CV-stavelser och framtida talsvårigheter (Klintö m.fl., 2014; Lieberman & Lohmander, 
2014; Lohmander m.fl., 2017). Klintö et al. (2014) menar att det kan vara användbart att 
mäta orala klusiler och konsonanter vid 18 månader för att kunna förutsäga hur fonologin 
utvecklas till 3 års ålder. Genom detta skulle barn som löper en större risk att utveckla en 
avvikande fonologi kunna identifieras. Om det går att påvisa ett samband mellan 
konsonantproduktionen vid 18 månader och 3 år skulle det vara möjligt att sätta in 
logopediskt stöd i ett tidigare skede. Det skulle även ge belägg för att, vid en tidigare ålder, 
lägga ett större fokus på språk- och talutvecklingen inom vårdplanen.  

Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att undersöka ifall det finns fonologiska indikationer vid 18 månader som 
kan predicera en framtida fonologisk nedsättning vid 3 år hos barn med LKG. Studien 
kommer bidra till ökad kunskap kring den fonologiska utvecklingen hos barn med LKG. 
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• Finns det samband mellan konsonantproduktion vid 18 månader och 3 år? 

• Finns det skillnader i fonologisk utveckling vid 3 års ålder mellan barn med LKG och 
språktypiska barn vid 3 år? 

Metod  

Deltagare 

För studien identifierades 13 konsekutiva patienter med unilateral läpp-käk-gomspalt inom 
den norra sjukvårdsregionen som varit på sin 3-årskontroll under de senaste åren. Av dessa 
13 exkluderades en ur studien på grund av avsaknad av ljudfiler, en på grund av LKG-kirurgi 
utförd på annan ort och två exkluderades på grund av annat modersmål* än svenska.  
Medgivande erhölls från 9 patienter och dessa utgjorde testgruppen unilateral läpp-käk-
gomspalt (benämns hädanefter som ULKG) för studien. Av dessa 9 patienter var 2 flickor 
och 7 pojkar. Samtliga har under någon LKG-operation fram till 3 års ålder fått rör 
inopererade antingen uni- eller bilateralt. De kriterier som fanns för att ingå i gruppen 
ULKG var: 
 
Inklusionskriterier ULKG 

• Unilateral läpp-, käk- och gomspalt 

• Tillhörande LKG-teamet vid NUS 

• Varit på sin 3-årskontroll under de senaste åren 

• Ha svenska som modersmål*.  
* Modersmål är det huvudsakliga språket som talas i hemmet.  
 
Exklusionskriterier ULKG 

• Någon del av LKG-kirurgin genomförd vid annat sjukhus än NUS 

• Adoption 

• Syndrom 

• Grav hörselnedsättning 
 
Av de 9 patienter som ingår i studien har 5 högersidig spalt och 4 vänstersidig. Medianen 
för operation av läpp är 3 månader (spridning 3 mån – 7 mån), velum 6 månader (spridning 
5 mån – 7 mån) och restspalt 2 år och 0 månader (spridning 1 år 11 mån – 2 år 3 mån). Fyra 
barn opererade läpp och velum samtidigt. Se Tabell 4 för en sammanställning över samtliga 
deltagare.  
 
Tabell 4. Sammanställning av operationstider för deltagare i gruppen med unilateral läpp-
käk-gomspalt. Hö/Vä = Höger/Vänster, Tf = tillfälle. 
ULKG Spalttyp 

Hö/Vä 
Läpp Velum Restspalt Kommentar 

1. H 7 mån 7 mån 2 år 0 mån Läpp + velum sluten vid samma tf 
2. V 3 mån 6 mån 2 år 3 mån  
3.  V 5 mån 5 mån 2 år 0 mån Läpp + velum sluten vid samma tf 
4. H 3 mån 6 mån 2 år 0 mån  
5.  H 6 mån 6 mån 1 år 11 mån Läpp + velum sluten vid samma tf 
6.  V 6 mån 6 mån 2 år 0 mån Läpp + velum sluten vid samma tf 
7.  V 3 mån 7 mån 1 år 11 mån  
8.  H 3 mån 6 mån 2 år 0 mån  
9. H 3 mån 6 mån  1 år 11 mån  
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 Referensgruppen bestod av 12 treåringar med typisk talutveckling. Inspelningarna för 
denna grupp inhämtades från ett tidigare examensarbete av Fransson & Philipsson (2012) 
där medgivande för medverkan i framtida projekt redan existerade. Inklusionskriterier för 
referensgruppen var: född i Sverige, svensktalande utan brytning och passande 
åldersintervall avseende matchning mot LKG-gruppen. Exklusionskriterier för 
referensgruppen var: avvikande generell utveckling, avvikande talutveckling, nedsatt 
hörsel, kontakt med logoped eller talpedagog och bortopererad adenoid inom de senaste 12 
månaderna.  

 Testmaterial 

LKG-gruppens inspelningar är från rutinkontroller på NUS vid 18 månader och 3 år. Vid 18 
månaders ålder är patienterna inspelade under en leksituation med förälder. De spelades in 
med Zoom H4n Handy Recorder och RØDE microphone NT4. Videokameran JVC 3CCD 
ProHD användes som komplement vid ett antal inspelningar. Vid 3 år är inspelningarna 
gjorda under genomförande av SVANTE i en ljudisolerad studio på logopedmottagningen 
på NUS eller i ett behandlingsrum på samma mottagning. Utrustningen i studion bestod av 
en huvudburen mikrofon av modellen Sennheiser MKE-2 P-C med tillhörande mjukvara 
(SoundSwell). I behandlingsrummet har bordsmikrofonen M-Audio MobilePre med 
tillhörande mjukvara (SoundSwell) använts. Samtliga inspelningar av ULKG-gruppen har 
genomförts av två erfarna LKG-logopeder.  Referensgruppens inspelningar har skett i 
förskole- eller hemmiljö under genomförande av SVANTE med en bärbar digital inspelare 
Tascan DR-08 eller med röstmemofunktionen på en iPhone 4s. Alla ljudfiler kodades för att 
deltagarna skulle vara anonyma för författarna. 
 SVANTE, SVenskt Artikulations och Nasalitets-TEst, (Lohmander m.fl., 2014) 
används för bedömning av talavvikelser relaterade till framförallt LKG men även andra 
anatomiska defekter i munhåla/svalg samt traumatiska skador. Utöver detta kan det även 
användas för bedömning av velofarynxinsufficiens samt nasalitetsvariabler. Talet bedöms 
utifrån en snäv fonetisk transkription av realiserade målljud vilka därefter kategoriseras i 
olika talavvikelser. Halvsnäv fonetisk transkription innebär att man använder sig av 
diakritiska tecken som specifikt beskriver talavvikelser vid LKG och inte markerar det som 
anses vara en typisk realisation i språket (Lohmander m.fl., 2005). Det finns tre olika delar 
i testet, en orddel, meningsdel och sammanhängande tal som används beroende av vad som 
ska bedömas. I denna studie används enbart orddelen. Orddelen består av 64 ord. 
Bedömning görs utifrån målljud och dessa är bilabialerna /p/ och /b/, dentalerna /t/ och 
/d/, velarerna /k/och /g/, frikativorna /s/, /f/ och /ɕ/ samt nasala /n/. Testet kan bland 
annat användas för att utvärdera resultatet av en behandling och bedöma talet från 3 års 
ålder.  

Procedur 

Journalgenomgång och hantering, redigering samt kodning av ljudfiler har skett av 
handledare. Författarna har utfört lyssning samt analys från avidentifierat material.  

Pilottest av material  

Innan ett pilottest för treåringarna genomfördes hade författarna en träningsperiod på 15 
timmar. Författarna lyssnade på ljudfiler av barn med och utan LKG. Detta för att få 
lyssnings- och transkriptionsvana. Dessa ljudfiler var distribuerade genom antingen 
handledare eller PUMA (Karolinska Institutet Clintec, 2019). Under träning nådde även 
författarna konsensus kring vilka transkriptionstecken som skulle användas under 
bedömning. Pilottestet bestod av 4 ljudfiler som tog sammanlagt 4 timmar att genomföra. 
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Pilotstudien genomfördes för att testa författarnas interbedömarreliabilitet. För att gå 
vidare till huvudstudien ville författarna först nå en interbedömarreliabilitet motsvarande 
Klintö et al. (2014). Deras studie nådde en median på 80 % och aktuell studie nådde en 
median på 84,5 %. 
 Inför transkriptionen av de 18 månader gamla barnen genomfördes en träning som 
innefattade 3 ljudfiler. Ljudfilerna användes för att få lyssning- och transkriptionsvana.  

Perceptuell bedömning  

Bedömningarna för treåringarna genomfördes i ett tyst rum med hörlurar av god kvalitet 
(Sennheiser HD 280 pro). För transkription av målljud användes en halvsnäv fonetisk 
transkription av både IPA (International Phonetic Association, 2015) och extIPA 
(International Phonetic Association, 2008). Författarna gjorde individuella transkriptioner 
av samtliga ljudfiler och gjorde bedömningar enligt mall från SVANTE (Lohmander m.fl., 
2005). Ljudfilerna spelades upp på en dator med två hörlurar. Det fanns ingen begränsning 
för hur många gånger ett ord fick spelas upp. När författarna kände sig färdiga med 
transkriptionen av ordet diskuterades det. Om transkriptionerna inte stämde överens med 
varandra lyssnade författarna tillsammans på ordet igen och diskuterade tills enighet 
nåddes. Författarna fick ej återgå till ett tidigare ord när de väl gått vidare. 
 Bedömning av 18 månaders produktion genomfördes efter lyssningen av 
treåringarna. Lyssningen skedde i samma tysta rum med samma teknik som vid 
treåringarna. Uppspelningarna skedde genom oavbruten lyssning av cirka 30 minuter långa 
ljudfiler. Författarna gjorde individuella transkriptioner av varje ljudfil. Det som 
transkriberades var enbart de CV-stavelser som bestod av svenska fonem och där 
inkluderades även /w/. /w/ inkluderades trots att det inte är språkspecifikt för svenskan. 
Detta för att barn gradvis börjar utveckla ett språkspecifikt språk någon gång mellan 6 och 
12 månader (Saxton, 2010). Innan barn är klara med sin specialisering av sitt eget språk 
använder de sig av /w/ i sitt tal. Efter varje ljudfil jämfördes transkriptionerna innan nästa 
fil spelades upp. Om det noterades skillnader i antalet förekomster av en CV-stavelse utgicks 
det från att den författare som hört stavelsen flest gånger var mer korrekt. I de fall då en 
CV-stavelse markerats av endast en av författarna räknades den in om den uppfyllde kravet 
på antal förekomster för en etablerad konsonant.    

Dataanalys  

Treåringarnas transkriptioner analyserades och PCC-A (Percentage Consonants Correct - 
Age) räknades utifrån beskrivning från Klintö m.fl. (2011). Analys utifrån PCC (Percentage 
Consonants Correct) innebär att man beräknar antalet korrekt producerade konsonanter, 
PCC-A tar istället hänsyn till att vissa fel är ålderstypiska och därför justeras bedömningen 
utifrån ålder (Klintö m.fl., 2014). Det blir då ett mått på hur svåra de fonologiska och 
artikulatoriska felen är. För att definiera vilka fonem som skulle godkännas som 
åldersadekvata variationer användes normeringen från Bringfelt och Lindsta (2005). Enligt 
dem beräknades ett fonem som etablerat ifall barnet uttalade fonemet korrekt i minst 
hälften av de förekommande fallen. Till skillnad från Bringfelt och Lindsta räknas 
interdentalt /s/ som godkänt i denna studie, detta för att /s/ oftast realiseras interdentalt 
innan etablering (Nettelbladt & Salameh, 2007). I beräkning av PCC-A räknades /n/ och 
/ɕ/ bort då alla barn inte genomfört /n/-orden i testet och att /ɕ/ inte antas vara etablerat 
vid 3 års ålder. I antal etablerade fonem räknades /n/ bort men /ɕ/ godkändes. Även 
talavvikelserna FVF, BVF och antal konsonantprocesser beräknades och detta gjordes 
utifrån SVANTE-manualens beskrivning (Lohmander m.fl., 2014).  De konsonantprocesser 
som analyseras i SVANTE är klusilering, påtoning, h-sering, avtoning, dentalisering, 
substitution av /ɕ/, substitution av /s/, substitution av /ɧ/, likvidaförenkling av /r/ och 
velariserng.  
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 Transkriptionerna av 18 månader analyserades utifrån Klintö et al. (2014). För att 
räknas som ett etablerat fonem ska fonemet förekomma i minst 3 stavelser. De fonem som 
godkändes i transkriptionen är språkspecifikt svenska där även fonemet /w/ godkändes. 
Det utfördes även en analys av hur många av de etablerade fonemen som var klusiler och 
främre konsonanter.  

Reliabilitet 

För att möjliggöra en beräkning av intrabedömarreliabilitet för treåringarna repeterades 10 
(3 ULKG och 7 från referensgruppen) slumpmässigt utvalda filer i huvudstudien. 
Ljudfilernas spelordning slumpades men en efterkontroll skedde för att en repetitionsfil 
inte skulle finnas i direkt anslutning till originalfilen av samma deltagare. De två författarna 
som transkriberade var omedvetna om vilka filer som repeterades. 
Intrabedömarreliabiliteten beräknades utifrån ICC (Intraclass Correlation Coefficient) med 
tvåvägs blandeffekt för måtten PCC-A, EK, FVF, BVF och AKP. För bedömare 1 var ICC-
värdena PCC-A = 0,989, EK = 0,982, FVF = 0,957, BVF = 0,945 och AKP = 0,934. 
Intrabedömarreliabiliteten för bedömare 1 var alltså utmärkt. För bedömare 2 var ICC-
värdena för respektive mått PCC-A = 0,985, EK = 0,990, FVF = 0,967, BVF = 0,978 och 
AKP = 0,971 vilket visar att även för bedömare 2 var intrabedömarreliabiliteten för samtliga 
mått utmärkt. Interbedömarreliabiliteten beräknades även den med hjälp av ICC tvåvägs 
blandeffekt. Den beräknades för PCC-A, etablerade konsonanter (EK) vid 3 år, FVF, BVF 
samt antal konsonantprocesser (AKP). ICC-värdet för respektive mått var: PCC-A = 0,978, 
EK = 0,988, FVF = 0,986, BVF = 0,992 och AKP = 0,984. Alla dessa värden indikerar 
utmärkt interbedömarreliabilitet.  
 Interbedömarreliabiliteten för ULKG-gruppen vid 18 månader resulterade i ett ICC-
värde på 0,763 som indikerar god reliabilitet.  

Statistiska metoder 

För statistisk analys användes SPSS (version 26). Icke-parametriska tester användes för 
studien. För jämförelser av PCC-A, FVF/BVF, antal konsonantprocesser och antal 
etablerade konsonanter mellan ULKG-gruppen och referensgruppen användes Mann 
Whitney U-test. Signifikansnivå sattes till p <0,05 (tvåsidigt). Spearmans 
rangkorrelationskoefficient användes för analys av ULKG-gruppen gällande antal olika 
främre konsonanter, antal olika klusiler och antal etablerade konsonanter vid 18 månader 
samt PCC-A, antal etablerade konsonanter och antal fonologiska processer vid 3 år  

Resultat 

Korrelationsanalys mellan 18 månader och 3 år 

En korrelationsanalys genomfördes med Spearmans rho. En deltagare ur ULKG-gruppen 
uteslöts på grund av för få yttranden. Vid 18 månader korrelerade antalet olika främre 
konsonanter med PCC-A vid 3 år signifikant, p=0,003. Medianen för antalet främre 
konsonanter var 2,5 (spridning = 1–6) och korrelationen var starkt positiv, r=0,890. 
Resultatet av PCC-A mot antalet olika etablerade konsonanter (median = 5,5, spridning = 
4–11, p=0,159) respektive antalet olika etablerade klusiler (median = 1,5, spridning 0–5, 
p=0,304) visade inte på signifikanta resultat. Antalet olika främre konsonanter vid 18 
månader visade en signifikant stark positiv korrelation med antalet etablerade fonem vid 3 
år (r=0,833, p=0,01). Antalet etablerade fonem vid 3 år visade inte på en signifikant 
korrelation mot antal olika konsonanter (p=0,393) och antal olika klusiler (p=0,595) vid 18 
mån. Antalet fonologiska processer vid 3 år visade inte på signifikanta resultat mot någon 
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av variablerna vid 18 månader, antal olika konsonanter (p=0,312), antal olika främre 
konsonanter (p=0,312) och antal olika klusiler (p=0,945). För samtliga resultat av 
Spearmans rho se Tabell 5.    
 
Tabell 5. Spearmans rho resultat för ULKG-gruppen vid 18 månader i jämförelse med 
måtten vid 3 års ålder. 

 *p <0,05 
Variabler 18 mån PCC-A vid 3 år Antal etablerade 

konsonanter 3 år 
Antal fonologiska 
processer 3 år 

rho rho rho 
Antal olika 
konsonanter 

0,549 0,352 0,411 

Antal olika 
främre 
konsonanter 

0,890* 0,833* 0,411 

Antal olika 
klusiler 

0,417 0,224 0,025 

Jämförelse ULKG och referensgrupp vid 3 år 

Vid analys av PCC-A, FVF, BVF och AKP blev ett barn uteslutet vid dataanalys på grund av  
få yttranden. För PCC-A hade barnen i ULKG-gruppen signifikant färre korrekta 
konsonanter och för EK signifikant färre etablerade konsonanter än referensgruppen. För 
övriga mått hade ULKG-gruppen signifikant fler avvikelser än referensgruppen. 
Signifikansnivå p <0,05, se Tabell 6 och figur 1–5.  
 
Tabell 6. Resultatet för ULKG-gruppen och referensgruppen vid 3 års ålder. PCC-A = 
Procent korrekta konsonanter (%) FVF = andel talavvikelser framför velofarynx (%), BVF = 
andel talavvikelser bakom velofarynx (%), AKP = antal konsonantprocesser, EK = antal 
etablerade konsonanter. Signifikansnivå p <0,05.  

 

Resultat ULKG n = 8 
Median 
(spridning) 

Referensgrupp       
n = 12 
Median 
(spridning) 

z Mann-
Whitney  
U, p-värde 

PCC-A 44,2 (12,5–68) 91,25 (67,9–100) -3,627 1, p <0,001 

FVF 24,5 (21,4–37,5)  6,85 (0–18,6)  -3,706 0, p <0,001 
BVF 0,9 (0–17,2) 0 (0–1,7)  -2,231 26, p=0,026 

AKP 12 (5–19)  2 (0–13)  -2,947 10, p=0,03 
 ULKG n = 9 

Median 
(spridning) 

   

EK 3 (1–5) 9 (6–9) -3,920 0, p <0,001 
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Konsonantprocesser 

Vid analys av konsonantprocesser uppvisade 87,5 % av deltagarna i ULKG-gruppen 
processen velarisering. Velarisering var även den process som förekom flest gånger totalt 
sett för gruppen. För referensgruppen var den vanligaste förekommande samt mest 
frekvent använda processen avtoning där 50 % av deltagarna uppvisade processen minst 1 
gång. Antalet processer beräknades för klusilering, påtoning, h-sering, dentalisering, 
avtoning, substitution av /ɕ/, substitution av /s/ samt velarisering. Se fig. 5 för spridning av 
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antalet konsonantprocesser inom grupperna och fig. 6–7 för översikt av antalet gånger 
respektive process används.  

 
 

 
Fig. 6. Översikt av antal konsonantprocesser för samtliga i ULKG-gruppen (N=8).  
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Fig. 7. Översikt av antalet konsonantprocesser för samtliga i referensgrupp (N=12).  

Analys vid 18 månader 

Vid 18 månaders ålder återfinns totalt 13 olika konsonanter: /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /m/, /n/, 
/ŋ/, /v/, /w/, /h/, /l/ och /j/. Den som flest använde var /h/ vilket samtliga av deltagarna 
hade etablerat.  I Tabell 7 avläses hur många av deltagarna som etablerat vardera 
konsonant. Medianen för antal etablerade konsonanter var 6 (spridning = 4–11). Medianen 
för antalet olika främre konsonanter var 3 (spridning = 1–6) och för antalet olika klusiler 
var medianen 2 (spridning = 0–5).  
  
Tabell 7. Översikt hur många deltagare som etablerat varje konsonant. Rangordnade efter 
förekomst. 
Konsonant: Antal etablerat: 
h 9 
g, j 7 
d, n, m 6 
ŋ 5 
k 4 
l 3 
b, v 2 
t, w 1 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att jämföra barn med unilateral läpp-käk-gomspalt 
longitudinellt vid 18 månader och 3 års ålder för att se om det finns särskilda samband som 
kan visa den framtida talutvecklingen. Vi undersökte även hur treåringar med unilateral 
läpp-käk-gomspalt skiljer sig från språktypiska barn vad gäller PCC-A, FVF, BVF, antal 
konsonantprocesser och antal etablerade konsonanter. I analysen uteslöts ett barn för alla 
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variabler utom antal etablerade konsonanter vid 3 år. Vi valde att utesluta barnet på grund 
av för få yttranden och för kort inspelning vid 3 års ålder.     

Korrelationsanalys mellan 18 månader och 3 år  

Utifrån resultaten i denna studie ser det ut att finnas anledning att vid 18 månaders ålder 
kontrollera för hur många olika främre konsonanter barn med läpp-käk-gomspalt har 
etablerat. Aktuell studie visade på ett mönster där de barn som etablerat flest olika främre 
konsonanter vid 18 månader även var de barn som hade högst PCC-A samt flest antal 
etablerade konsonanter vid 3 år.  

Enligt Sotto et al. (2014) kan frikativor användas för att predicera barns expressiva 
talutveckling. I aktuell studie var det ingen i LKG-gruppen vid 18 månader som hade 
etablerat en frikativa och därmed stöder det resultat som Sotto et al. fick. Att träffa ett barn 
som har etablerat en frikativa bör därför ses som ett positivt tecken.  

I studien räknades en konsonant som etablerad om den förekom minst tre gånger i 
enlighet med studie av Klintö et al. (2014).  Vid sådan beräkning innebar det att resultatet 
inte blev signifikant i korrelationsanalysen mellan antalet etablerade konsonanter vid 18 
månader och PCC-A vid 3 år. Lieberman och Lohmander (2014) samt Lohmander et al. 
(2017) räknade i sin studie en konsonant som etablerad hos barn vid 12- och 18 månader 
om den förekom minst två gånger. Hade aktuell studie använt sig av samma regel hade 
resultatet istället blivit signifikant p=0,14 och Spearmans rho hade fått en stark positiv 
korrelation r=0,776. Det finns därför anledning att nå en konsensus kring när en konsonant 
vid 18 månader bör beräknas vara etablerad. Aktuell studie visar att resultatet kan skilja sig 
beroende av om gränsdragningen görs vid två eller tre förekomster. Resultatet visade inte 
på en korrelation mellan antal etablerade konsonanter vid 18 månader och 3 år eller antal 
etablerade konsonanter vid 18 månader och antal fonologiska processer vid 3 år. Detta hade 
inte förändrats om en konsonant räknats som etablerad vid två förekomster. 
Korrelationsanalysen för antal olika klusiler vid 18 månader i jämförelse med PCC-A, antal 
etablerade konsonanter och fonologiska processer vid 3 år visade ingen signifikans. 
Resultatet hade varit icke-signifikant även i enlighet med Lieberman och Lohmanders 
(2014) analys.   

ULKG-gruppen i jämförelse med referensgruppen vid 3 års ålder 

Aktuell studie var inspirerad av Klintö et al. (2014) men med några skillnader. En skillnad 
är vilket material som användes. Klintö använde sig av det material som utvecklades för 
Scandcleftprojektet (Lohmander m.fl., 2009) medan denna studie använde SVANTE-
materialet. En annan skillnad var vad som räknades som ett godkänt fonem. I studien av 
Klintö et al. (2014) godkändes en laminal/lateral/interdental produktion av /s/ som ett 
komplement till normeringen av Bringfelt och Lindsta (2005). De olika produktionerna av 
/s/ godkändes på grund av att över 10 % av deltagarna i deras referensgrupp använde sig av 
variationerna genomgående. Aktuell studie godkände enbart interdental produktion vilket 
baserades på att litteraturen lyfter att /s/ ofta interdentaliseras innan ett korrekt /s/ 
etablerats (Nettelbladt & Salameh, 2007). En laminal och lateral produktion av /s/ 
godkändes ej då det inte uppvisades hos någon av deltagarna i aktuell referensgrupp och ej 
heller omnämns i litteraturen. 

PCC-A 

Resultatet visade signifikanta skillnader mellan ULKG-gruppen och referensgruppen vad 
gäller PCC-A. För PCC-A hade ULKG-gruppen en median som låg på 44,2 % (spridning 
12,5–68 %) och referensgruppen en median på 91,25 % (spridning = 67,9–100 %). I studie 
utförd av Klintö et al. (2014) fick även de ett resultat som visade att ULKG-gruppen hade 
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signifikant lägre procent PCC-A i jämförelse med referensgrupp vid 3 år. Medianen för 
ULKG-gruppen i deras studie var 50 % (spridning = 3–87 %, N = 18) vilket är något högre 
än föreliggande studie och med en större spridning. Värt att notera är att Klintö et al. valde 
att godkänna fler variationer av /s/ samt att deras grupp bestod av fler deltagare vilket kan 
vara några anledningar till skillnaderna i PCC-A. I Lohmander & Perssons (2008) studie 
valde de att analysera treåringar utifrån PCC istället för PCC-A. Analys utifrån PCC gav även 
de ett resultat som visade signifikant skillnad mellan LKG-gruppen och referensgruppen.  

Klintö et al. (2016) påvisade att vid 5 års ålder uppvisar barn med unilateral läpp-käk-
gomspalt fortfarande signifikant lägre andel PCC-A än jämnårig referensgrupp. Resultatet 
styrker att PCC-A är en viktig variabel i att predicera fonologiska nedsättningar vid både 3 
och 5 år. Det styrker även vikten av tidig intervention då barnen med unilateral LKG vid 5 
års ålder fortfarande ligger efter sina jämnåriga kamrater, trots slutning av gommen vid 3 
år.  

FVF 

Resultatet för FVF visade att ULKG-gruppen hade signifikant fler talavvikelser framför 
velofarynx än referensgruppen. En jämförelse av FVF går att göra med den normering som 
finns att läsa i SVANTE-manualen (Lohmander m.fl., 2014) utförd i form av fem 
examensarbeten med 102 deltagare vid 3 års ålder. Normeringen visar att de treåringar som 
har mer än 15 % (motsvarande -1 SD) talavvikelser FVF är att betrakta som en svag 
prestation medan mer än 21 % (motsvarande -2 SD) bör betraktas som klart avvikande. I 
jämförelse har samtliga deltagare i ULKG-gruppen en andel FVF som i procent motsvarar 
högre än 21 %. Medianen för gruppen var 24,5 % (spridning = 21,4–37,5 %). I 
referensgruppen var det ingen som hade en högre FVF än 21 % och endast 3 av 12 hade 
högre än 15 % vilket då är att betrakta som en svag prestation. Medianen för 
referensgruppen var 6,85 % (spridning = 0–18,6 %).  

BVF 

Hälften av deltagarna (4 av 8) i ULKG hade en eller fler BVF medan det endast var 1 av 12 i 
referensgruppen med en talavvikelse BVF. I jämförelse med normeringen i SVANTE-
manualen (Lohmander m.fl., 2014) förekom det vid 3 års ålder inte några talavvikelser 
bakom velofarynx.  

Antal konsonantprocesser  

Vid analys av antal konsonantprocesser visade resultatet att ULKG-gruppen hade 
signifikant större andel processer än referensgruppen. Resultatet från aktuell studie styrker 
Klintö et al. (2014) där de påvisade att barn med unilateral läpp-käk-gomspalt har 
signifikant fler fonologiska processer än referensgrupp. Velarisering är en atypisk process 
(Lohmander m.fl., 2014) och förekom i aktuell studie endast hos ULKG-gruppen, den är 
dessutom den mest frekventa processen för gruppen. Morris och Ozanne (2003) påvisade 
att det går att identifiera en undergrupp av barn med gomspalt som löper högre risk för 
fortsatta tal- och språksvårigheter. Gruppen använde sig av atypiska fonologiska processer 
och hade lägre PCC. Möjligen hade även aktuell studie kunnat visa på en sådan undergrupp 
men detta var inget som undersöktes närmre.  
 Medianen för referensgruppen gällande antalet konsonantprocesser faller inom 
ramarna för Bringfelt och Lindstas (2005) normering där ca 70 % av barnen hade mellan 1-
3 processer. Väldigt få barn (<8 %) i deras grupp uppvisade dentalisering och det kunde inte 
ses hos någon av grupperna för aktuell studie.  



17 

 

Etablerade konsonanter 

Resultatet för antalet etablerade konsonanter uppvisade en signifikant skillnad mellan 
ULKG-gruppen (Median = 3, spridning = 1–5) och referensgruppen (Median = 9, spridning 
= 6–9). I jämförelse med Klintös studie (2014) fick även de ett resultat som visade en 
signifikant skillnad mellan antal etablerade konsonanter mellan ULKG-gruppen och 
referensgruppen. Där ULKG-gruppen hade signifikant färre etablerade. Medianen för 
ULKG-gruppen i Klintös studie var högre med en median på 6,5 etablerade konsonanter 
(spridning = 0–13). Den var även högre för referensgruppen med medianen 13 (spridning 
= 9–14). En förklaring till detta är delvis att det i Klintös studie var möjligt att ha fler 
etablerade fonem än i aktuell studie.   

18 månader – jämförelse med litteraturen  

Utvecklingsordningen av konsonantfonem för svenska barn enligt Bringfelt och Lindsta 
(2005) visar att barn typiskt utvecklar /p/, /b/, /h/, /n/ och /m/ vid 1:6 år. Av deltagarna i 
ULKG-gruppen hade samtliga utvecklat /h/ och merparten /n/ och /m/. Däremot hade 
ingen av deltagarna etablerat /p/ och endast två hade etablerat /b/. Enligt Kummer (2014) 
använder sig barn med läpp-käk-gomspalt främst av nasaler, glottala klusiler och bakre 
konsonanter. Fynden i denna studie stöder detta då det framförallt är nasaler och velarer 
som huvuddelen av deltagarna har etablerat.   

Metoddiskussion 

Det fanns en skillnad i kvalitet mellan ljudfilerna där vissa ljudfiler i ULKG-gruppen var 
svåra att transkribera. I enstaka ljudfiler förekom det störande bakgrundsljud och i vissa 
fall var klippningen av orden något snäv vilket bidrog till en osäkerhet gällande 
realiseringen av målljudet. En begränsning för denna studie är att de som transkriberat inte 
har samma erfarenhet av LKG och transkribering som tidigare studier. Deltagarantalet var 
dessutom lågt i gruppen ULKG (9), där 1 ströks från analys av PCC-A, FVF, BVF och antal 
fonologiska processer på grund av få yttranden. Studiens styrka är bedömarnas ovetskap 
gällande grupptillhörighet. Att studien har genomförts på barn som enbart varit födda inom 
den Norra Sjukvårdsregionen och varit på sin 3-årskontroll under de senaste åren ger ett 
avgränsat urval och en säkerhet i att alla genomgått samma procedur. Studiens inter- och 
intrabedömarreliabilitet beräknades med ICC och bedömdes vara utmärkt för treåringarna 
och interbedömarreliabiliteten var god för ULKG-gruppen vid 18 månader.  

Slutsats 

Det finns vissa samband mellan konsonantproduktionen vid 18 månader och 3 år som kan 
predicera den fonologiska utvecklingen för barn med unilateral läpp-käk-gomspalt. 
Föreliggande studie bekräftar tidigare studiers resultat att antalet olika främre konsonanter 
vid 18 månader kan förutsäga fonologiska nedsättningar vid 3 år. Studien kan även styrka 
att vid 3 års ålder har barn med ULKG lägre PCC-A och antal etablerade konsonanter samt 
fler talavvikelser FVF, BVF och fonologiska processer jämfört med barn utan läpp-käk-
gomspalt. Studien styrker tidigare forskning som visar på att barn med LKG främst 
använder sig av bakre konsonanter, glottala klusiler och nasaler. På grund av lågt 
deltagarantalet bör dock resultaten tolkas med viss försiktighet. 
 Eftersom deltagarantalet var lågt i aktuell studie behövs ytterligare forskning för att 
vidare undersöka ifall det finns fonologiska indikationer vid 18 månader som kan predicera 
den fonologiska utvecklingen hos barn med läpp-käk-gomspalt vid 3 år.  
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Bilagor 

Bilaga A – medgivandeblankett 

Information till forskningspersoner 

Vi vill fråga dig om du/ditt barn vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får 

du information om projektet och om vad det innebär att delta.  

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Inom forskningen har man observerat en koppling mellan produktionen av konsonanter vid 

3 år, då den mjuka gommen slutits, med produktionen av konsonanter vid 18 månader, 

innan slutning. Vi vill nu i en studie undersöka ifall språk- och talutvecklingen vid 18 

månader kan ge en indikation på hur språk- och talutvecklingen utvecklas fram till 3 år 

respektive 5 år hos barn med spalt i gommen och barn med spalt i läpp, käke och gom. Vi 

vänder oss till vårdnadshavare vars barn föddes mellan 2012 – 2015 i den norra 

sjukvårdsregionen med gomspalt eller unilateral läpp-, käk- och gomspalt. Studien det 

gäller är Talutveckling från 18 månader till 5 års ålder hos barn i Norra Sverige med 

gomspalt. Det är värdefullt med fler studier av denna typ där man följer samma barn från 

tidig ålder eftersom man ofta gör undersökningar vid bara en ålder och då inte ser 

utvecklingen. 

Forskningshuvudman för projektet är Umeå universitet. Med forskningshuvudman menas 

den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går studien till? 

Med ert medgivande får vi tillgång till bakgrundsinformation ur journal och 

ljudinspelningar från Logopedmottagningen från de rutinbesök som görs vid ca 18 

månader, 3 år och 5 års ålder. Ffa är det talinspelningarna från besöken som kommer att 

analyseras. I övrigt kommer ingen ytterligare medverkan krävas av er eller ert barn då 

informationen som behövs redan finns tillgänglig i journalen och på inspelningarna. Ert 

barns besök hos logoped i LKG-teamet kommer att ske enligt den vanliga rutinen för barn 

med gomspalt. Den information om ert barn som används i studien kommer att kodas och 

avidentifieras.  

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Det finns inga förväntade följder eller risker med att delta i studien. 
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Vad händer med mina uppgifter?  

Projektet kommer att samla in och registrera information om ditt barn. Den information 

som samlas in är bakgrundsinformation från journalen på Hand- och plastikkirurgiska 

kliniken och Öron- näsa- halskliniken vid Norrlands universitetssjukhus såsom barnets 

ålder, när och hur spalten opererats, andra diagnoser, om barnet fick rör i öronen vid sin 

gomoperation och information om tal- och språkutveckling samt ätutveckling. Enbart den 

huvudansvariga forskaren Karin Brunnegård som även är logoped i läpp-käk-

gomspaltteamet kommer att ha tillgång till materialet innan det är avidentifierat. 

Bakgrundsuppgifterna noteras på en pappersblankett för varje individ, där kommer bara 

barnets kodnummer inom projektet att finnas. Dessa data förs sedan in i ett excelark. 

Vidare kommer de ljudinspelningar som görs vid rutinbesöken att avidentifieras och 

redigeras för lyssning och analys inom projektet. 

Barnets uppgifter och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 

dem.  

Det är Umeå universitet som är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen. 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om 

dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att 

uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du 

vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Karin Brunnegård, lektor, leg logoped, 

Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet, 901 87 Umeå 090 – 785 8995, 

karin.brunnegard@umu.se.  

Kontaktuppgifter till Umeå universitet är Umeå universitet, 901 87 Umeå, 

registrator@umu.se, 090-786 50 00.  Umeå universitet har utsett ett dataskyddsombud. 

Dataskyddsombudet nås på pulo@umu.se eller genom växeln 090-786 50 00. Om du är 

missnöjd med hur personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till 

Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Delresultat från studien kommer att redovisas som examensarbeten i logopedi. Hela 

studien kommer skrivas ihop till en artikel till en vetenskaplig tidskrift inom området. Du 

kan kontakta ansvarig forskare för att få del av enkel sammanfattning av resultaten eller 

färdiga rapporter. 

Försäkring och ersättning 

Deltagarna omfattas av sedvanliga försäkringar för patienter inom sjukvård. Ingen 

ersättning utgår men föräldrarna har vanligen rätt till ersättning via försäkringskassan 

eftersom detta är ett ordinarie besök inom sjukvården. 

mailto:registrator@umu.se
mailto:pulo@umu.se
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Deltagandet är frivilligt  

Ditt barns deltagande är frivilligt och du eller ditt barn kan när som helst välja att avbryta 

deltagandet. Om ni väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte 

uppge varför, och det kommer inte heller att påverka ditt barns framtida vård eller 

behandling. 

Om du vill avbryta barnets deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se 

nedan). 

Ansvariga för studien  

Ansvarig för studien är Karin Brunnegård, lektor, leg logoped, Institutionen för klinisk 

vetenskap, Umeå Universitet, 901 87 Umeå 090 – 785 89 95, karin.brunnegard@umu.se.  
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Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag 

får behålla den skriftliga informationen.  

☐ Jag samtycker till att mitt barn __________________________________ deltar i 

studien Talutveckling från 18 månader till 5 års ålder hos barn med gomspalt  

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mitt barn behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen. 

 Båda föräldrarnas underskrift krävs vid gemensam vårdnad. 

Plats och datum Underskrift och namnförtydligande 

 

 

 

 

Plats och datum Underskrift och namnförtydligande 

 

 

 

 

  



25 

 

Bilaga B – SVANTE arbetsblad 1 
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Bilaga C – lyssningsinstruktioner för bedömning treåringar 
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Bilaga D – Instruktioner för transkriptionsträning 

 


