
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasaleringsvärde för Nasometer hos 
svensktalande 13- och 18-åringar 
 
 
Magdalena Birgersson och Christel Norberg 
 
 
 
 
 
 
 
Birgersson & Norberg 

Ht 2012 

Examensarbete, 30 hp 
Logopedprogrammet, 240 hp 

  



ABSTRAKT 
 
Bakgrund Nasometer är ett datorbaserat instrument som 
procentuellt mäter andel ljudenergi som vid tal kommer ut via 
näsan. Nasometern är det främst använda instrumentet vid 
instrumentell nasalitetsbedömning. I användningen av 
Nasometer behövs normalvärden från personer med typisk 
resonansutveckling. Normalvärden för svenska språket finns för 
flera åldersgrupper, men inte för tonåringar. 
Syfte Ta fram normalvärden för Nasometer hos svensktalande 
13- respektive 18-åringar, studera värdenas spridning samt 
analysera könsskillnader inom respektive åldersgrupp.  
Metod  Deltagarna bestod av två grupper; 39 deltagare i åldern 
12 - 13 år och 48 deltagare i åldern 18-19 år. Alla deltagarna 
hade svenska som modersmål samt typisk tal- och 
språkutveckling. Talmaterialet bestod av ord och meningar med 
endast orala fonem samt nasala meningar innehållande hög 
andel nasala fonem. Normalvärden för Nasometer samlades 
sedan in genom inspelning.   
Resultat  Medelvärdena gällande 13-åringar var för orala ord 
13,6 % (SD 8,7), orala meningar 11,4 % (SD 6,2) och nasala 
meningar 60,2 % (SD 12,0). 18-åringars medelvärden var för 
orala meningar 14,0 % (SD 5,5) och nasala meningar 57,5 % (SD 
6,2). Det fanns signifikanta könsskillnader endast för 18-
åringar, dock uppvisade flickor/kvinnor deskriptivt något högre 
medelvärde inom båda grupperna. 
Slutsatser  Medelvärdena visade stor spridning inom 
grupperna, speciellt för 13-åringar. Medelvärdena i båda 
åldersgrupperna i föreliggande studie ligger dock inom spannet 
för typisk nasalitet, vilket visar att normalvariationen av 
medelvärde är stor. 
   
 
Nyckelord: Nasometer, nasalance, nasaleringsvärde, nasalitet, 
normalvärde, kön 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT  
 
Background  The Nasometer is a data-based instrument that 
measures the amount of acoustic energy from the nose during 
speech and is the most common instrument for nasalance 
assessments. To use the Nasometer clinically, normative scores 
are needed from people with typical resonance development. 
There are normative scores in Swedish for several age groups, 
except for teenagers. 
Aim Collect normative nasalance scores with the Nasometer 
among two Swedish age groups, study the scores spread and 
analyze gender differences within the groups.  
Method  Two groups of participants; 39 participants 12-13 years 
and 48 participants 18-19 years. All participants used Swedish 
as their native language and had typical speech- and language 
development. The speech material consisted of oral word and 
sentences containing only oral phonemes and nasal sentences 
containing a high amount of nasal phonemes. Normative scores 
for the Nasometer were then collected by recording.  
Results  Means for the younger group were for oral words 13,6 
% (SD 8,7), oral sentences 11,4 % (SD 6,2)  and nasal sentences 
60,2 % (SD 12,0). Means for the older group were for oral 
sentences 14,0 % (SD 5,5) and nasal sentences 57,5 % (SD 6,2). 
Only in the older group there was a significant gender difference  
but females showed higher descriptive scores in both groups. 
Conclusions  Means showed great spread within both groups. 
The means are though within the range for typical nasality. This 
implicates great variation of means among normal speakers. 

 
 
Keywords: Nasometer, nasalance, nasality, normative scores, 
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1. INLEDNING 
 
Logopeder arbetar med röst-, tal-, språk- och kommunikationsavvikelser. Ett arbetsområde 
är patienter med olika typer av resonansavvikelser, vilket främst innefattar patienter födda 
med läpp- käk- och gomspalt (LKG). Utredning av resonansavvikelser, främst nasalitet 
(hyper- och hyponasalitet), utförs oftast genom en auditiv perceptuell bedömning, dock kan 
det vara svårt att fastställa graden av nasalitet enbart genom perceptuell analys. Denna 
svårighet har lett till utveckling av instrumentella bedömningsmetoder, såsom Nasometern, 
vilka är bra komplement till lyssnarbedömningar (Brunnegård, 2008). Nasometern är ett 
datorbaserat instrument som är icke-invasivt. Den mäter den procentuella andel akustisk 
energi som kommer ut från näsan vid tal (KayPentax, 2008). Normalvärden med Nasometer 
har tagits fram på flertalet språk exempelvis spanska (Nichols, 1999), finska (Haapanen, 
1991), thailändska (Prathanee, Thanaviratananich, Pongjunyakul & Rengpatanakij, 2003) 
och flamländska (Van Lierde, Wuyts, DeBodt & Van Cauwenberge, 2001, 2003). Det 
förekommer även studier som tagit fram normalvärden för svenska barn (Annelin & 
Hallongren, magisteruppsats, 2006; Brunnegård & van Doorn, 2009; Henningsson & 
Wennström, magisteruppsats, 2008) och vuxna (Annelin & Hallongren, 2006) dock saknas 
normalvärden för svensktalande tonåringar. Föreliggande studie hade som syfte att ta fram 
medelvärden och standardavvikelser för en grupp svensktalande 12-13- respektive 18-19- 
åringar. Samt analysera spridning och eventuella könsskillnader inom grupperna.  
 
 
2. BAKGRUND 
 
2.1 Normal talproduktion 
 
Talapparaten innefattar de organ och strukturer som aktiveras vid tal exempelvis lungorna, 
stämbanden och munhålan. Normalt delas talapparaten in i tre delar utifrån olika funktioner 
såsom andningsapparaten, 
fonationssystemet (struphuvudet 
och stämläpparna) och 
artikulationsapparaten (Engstrand, 
2004). Andningsapparaten 
producerar luftströmmen som gör 
ljudbildning möjlig. Denna 
luftström aktiverar sedan 
fonationssystemet som alstrar ljud 
då stämbanden sätts i svängning. 
Ljudet når sedan artikulations-
apparaten som består av hålrum 
och rörliga organ eller organdelar, 
så kallade artikulatorer exempelvis 
tungan och läpparna. Dess främsta 
uppgift är att, genom 
muskelarbete, forma olika fonem 
det vill säga vokaler och 
konsonanter och bilda klang (Elert, 
2000; Lindblad, 1992).  
 
Vokaler är tonande ljud som normalt produceras genom att utandningsluften sätter igång 
stämbandssvängning. Vokalernas klang bildas genom att hålrummen i 
artikulationsapparaten ändrar storlek och form, vilket kallas resonans. Dessa olika formbara 
hålrum kallas resonatorer och exempel på sådana är munhålan, svalget och näshålan (Elert, 
2000; Lindblad, 1992).  

FIGUR 1 Talapparatens olika organ och strukturer. 

                Illustration: C. Norberg (2012). 
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En viktig artikulator är velum. Velum är den bakre delen av gommen som separerar mun- 
och näshåla. Vid tal är velum mestadels höjd uppåt-bakåt mot bakre svalgväggen. Velum och 
svalgets bak- och sidoväggar, bildar tillsammans velofarynx. Dess uppgift är att reglera 
luftströmmen mellan mun- och näshåla, vilket sker genom höjning och sänkning av velum 
samt rörelser i svalgets bak- och sidoväggar. Det är detta man menar med velofarynxfunktion 
(Kummer, 2008; Lohmander, Borell, Henningsson, Havstam, Lundeborg & Persson, 2005). 
 
Språkljud som bildas genom att velum höjs kallas orala ljud, vilket de flesta svenska 
konsonanter och alla vokaler är. Enligt Bell-Berti (1993) produceras konsonanter med velum 
i ett högre läge än vid produktion av vokaler. Det finns även en variation i velums läge inom 
gruppen konsonanter respektive vokaler. Vid produktion av nasala språkljud (m, n, ŋ) är 
velum inaktiv och passagen från svalget är öppen till både mun- och näshåla, vilket ger 
upphov till nasal resonans (Lindblad, 1992). 
 
2.2 Tal- och resonansavvikelser 
  
Talavvikelser som beror på anatomiskt/strukturella avvikelser i talapparaten brukar delas in i 
två olika kategorier nämligen avvikelser i artikulation, som är en aktiv talavvikelse, och 
nasalitet, som är en passiv talavvikelse. Dessa avvikelser kan förekomma hos bland annat 
barn och ungdomar med LKG. Artikulationsavvikelser innebär att fonem produceras vid 
felaktigt artikulationsställe eller med felaktigt artikulationssätt (Lohmander et al., 2005). 
Nasalitet innefattar avvikelser i resonans (hyper- och hyponasalitet), nasalt luftläckage samt 
reducerat tryck i konsonantproduktionen (Lohmander, Persson & Henningsson, 2008).  
 
Hypernasal klang, även kallad öppen nasalering, är den vanligaste resonansavvikelsen och 
orsakas oftast av nedsatt funktion i velofarynx, så kallad velofarynxinsufficiens (VPI). Detta 
resulterar i att velum inte sluter tillräckligt tätt mellan näs- och munhåla vid tal, vilket leder 
till resonans i både mun- och näshåla (Kummer, 2008; Lindblad, 1992).  Många konsonanter 
i svenskan kräver förmågan att bygga upp ett visst intraoralt tryck. Personer med VPI har 
ofta en oförmåga att bygga upp ett tillräckligt högt intraoralt tryck vilket kan leda till att 
konsonanten låter svag. Detta sker främst vid produktion av tryckstarka konsonanter som 
klusiler och frikativor (Lohmander et al., 2008). Eftersom de flesta språkljud i svenskan 
bildas oralt leder en kraftig VPI till att talet blir svårförståeligt eller rent av obegripligt 
(Lindblad, 1992). 
 
Hyponasal klang, även kallad sluten nasalering, uppkommer av att passagen till näshålan är 
förträngd vilket medför att de nasala språkljuden uttalas med reducerad nasal resonans 
(Kummer, 2008; Lohmander et al., 2008). Talet, i sin helhet, får då en genomgående täppt 
klang (Lindblad, 1992). Nasalt luftläckage innefattar nasala genomslag och/eller 
velofaryngeala friktionsljud. De båda är så kallade biljud i talet då de hörs tillsammans med 
tryckstarka konsonanter. Biljuden utgörs av friktionsljud som bildas när luft tränger igenom 
täta passager genom näsan eller velofarynx vid tal (Lohmander et al., 2008). 
 
2.3 Bedömning av nasalitet 
 
Nasalitet utreds vanligtvis av en logoped genom en auditiv perceptuell bedömning (Hartelius 
& Lohmander, 2008). Materialet SVANTE (svenskt artikulations- och nasalitetstest) kan 
användas vid denna typ av bedömning (Lohmander et al., 2005). Testet innehåller bland 
annat skattning av nasalitetsgrad på en skala 0-4, där 0 anses som typisk och 4 som kraftigt 
nasal. Närvaron av nasalitet i talet kan vara lätt att uppmärksamma, dock kan graden vara 
svårare att fastställa perceptuellt (Berg & Carlsson, magisteruppsats, 2006).  
 
Det förekommer ett flertal studier som granskat perceptuella bedömningars reliabilitet. 
Resultaten visar att de ofta varit svåra att göra tillräckligt tillförlitliga, främst bedömning av 
hypernasalitetsgrad (Counihan & Cullinan, 1970; Keuning, Wieneke & Dejonckere, 1999; 
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Persson, Lohmander & Elander, 2006). Svårigheten med denna tillförlitlighet har lett till 
utveckling av instrumentella bedömningsmetoder, såsom Nasometern (Brunnegård 
avhandling, 2008; Dalston, Warren & Dalston, 1991). 
 
2.4 Nasometer 
 
Det finns olika instrument för bedömning av nasalitet exempelvis NasalView, Nasometer och 
OroNasal System (Bressman, 2005). Nasometern är för närvarande det mest använda 
instrumentet och har även mest data publicerad gällande 
reliabilitet, normer och jämförbarhet med perceptuella 
bedömningar (Brunnegård et al., 2009). Nasometern utvecklades 
år 1973 av Fletcher och Bishop och producerades från och med år 
1986 av företaget Kay Elemetrics (Van Lierde et al., 2001). 
Hårdvaran består av en Nasometer och ett headset med två 
mikrofoner; en mikrofon placerad vid munnen och en placerad 
vid näsan. Dessa åtskiljs av en platta vars uppgift är att separera 
den akustiska energin när vi talar. Headsetet kan justeras för att 
passa såväl vuxna som barn (KayPentax, 2008), se figur 2. Den 
akustiska energin tas upp som en analog signal av mikrofonerna 
som sedan filtrerar signalen och konverterar den till en digital 
signal. Därefter processas signalen av en dator med tillhörande 
mjukvara (Dalston & Seaver, 1992). Mätningen ger upphov till en 
kurva som illustrerar nasalitet i realtid längs en tidsaxel på en 
dataskärm (Bae, Kuehn & Ha, 2007). Detta mätvärde kallas 
nasalance, som fortsättningsvis kommer kallas nasaleringsvärde, och redovisas som 
medelvärde i procent. Värdet beskriver den fysiska relationen mellan orala- och nasala ljud 
(Fletcher & Daly, 1976). Nasometern beräknar detta medelvärde genom att ta förhållandet 
mellan den nasala akustiska energin och den totala akustiska energin i ett yttrande och sedan 
multiplicera värdet med hundra (Dalston & Seaver, 1992), se figur 3. Ett högt medelvärde 
motsvarar hög andel nasal resonans (KayPentax, 2008).  
 

 
FIGUR 3  Beräkning av nasaleringsvärde för Nasometer.  
                   
 

Instrumentet används idag världen över av bland annat logopeder, öron-näsa-hals läkare och 
plastikkirurger för att bedöma, utvärdera och diagnostisera grad av nasalitet (KayPentax, 
2008). Flera studier har gjorts med syfte att undersöka relationen mellan perceptuella- och 
instrumentella bedömningar (Brunnegård, 2008; Dalston et al., 1991; Sweeney & Sell, 2008). 
Lyssnarna har varit allt från logopeder med expertkompetens inom området, till naiva 
lyssnare utan specifik kompetens. Resultaten i ett antal studier visar att logopeders 
lyssnarbedömningar hade högre korrelation med nasaleringsvärde, jämfört med andra 
lyssnare. Andra studier visar att korrelationen mellan nasaleringsvärde och 
lyssnarbedömningen inte skiljde sig nämnvärt mellan logopeder och andra lyssnargrupper 
(Keuning, Wieneke & Dejonckere, 2004; Watterson, Hinton & McFarlane, 1996). Lewis, 
Watterson och Houghton (2003) studerade också olika lyssnargruppers korrelation mellan 
nasaleringsvärde med Nasometer, där grupperna hade olika kompetens inom området. 
Resultatet visade en medellåg-låg korrelation mellan alla lyssnargrupper och 
nasaleringsvärde.  
 

FIGUR 2  Nasometer II       
modell 6400. 
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Sammanfattningsvis uppvisar de flesta studier en hög korrelation mellan 
lyssnarbedömningar och nasaleringsvärde (Brunnegård et al., 2012; Hirschberg, Bók, Juhász, 
Trenovszki, Votisky & Hirschberg, 2006; Watterson, Lewis & Deutsch, 1998) vilket betyder 
att Nasometern är ett bra komplement men bör inte ersätta perceptuella bedömningar 
(Brunnegård et al., 2012; Watterson et al., 1998).  
 
2.4.1 Jämförelse mellan Nasometermodeller 
 
Nasometer I modell 6200 var den första Nasometern Kay Elemetrics lanserade för 
instrumentell bedömning av nasalitet, år 1986. Uppföljaren Nasometer II modell 6400 kom 
år 2005 och den senaste upplagan Nasometer II modell 6450 lanserades år 2009 (P. C. 
Arcell, National sales manager KayPentax, personlig kommunikation, 26 oktober, 2012).  
 
Tidigare studier har jämfört de olika Nasometermodellerna för att undersöka eventuella 
skillnader mellan instrumenten. Watterson, Lewis och Brancamp (2005) samt Awan och 
Virandi (2012) studerade skillnaden mellan modell 6200 och 6400. Resultatet visade 
signifikanta skillnader i nasaleringsvärde mellan modellerna samt låg korrelation. Watterson 
et al. (2005) diskuterade anledningen till detta och menade att det fanns två faktorer av 
variation som inte kunde relateras till egentliga skillnader mellan instrumenten. Detta var 
variation i enskilda deltagares prestationer samt variation förknippad till headsetets 
placering och passform. Variationen i nasaleringsvärde, när headsetet avlägsnades mellan 
sessionerna, var också högre än när headsetet inte avlägsnades. Watterson et al. (2005) 
hävdade därför att de olika modellerna går att jämföra med varandra trots signifikanta 
skillnader. 
 
2.5 Normalvärden med Nasometer på andra språk 

 
För att kunna använda Nasometern som instrument vid bedömning av nasalitet hos patienter 
med resonansavvikelse exempelvis LKG och VPI, krävs normalvärden från personer med 
typisk tal- och resonansutveckling. Studier har därför gjorts på många olika språk och inom 
olika åldersgrupper med syfte att ta fram normalvärden för Nasometer. Talmaterialet har 
varierat mellan de olika studierna men har oftast bestått av tre delar; orala-, oronasala- och 
nasala avsnitt. De orala avsnitten innehåller inte några nasala fonem och de oronasala 
avsnitten liknar målspråket gällande andel orala- och nasala fonem. De nasala avsnitten 
innehåller högre andel nasala fonem än normalt för målspråket.  
 
Normalvärden för Nasometer har tagits fram för flera språk, exempelvis flera dialekter av 
engelska (Gildersleeve-Neumann & Dalston, 2001; Putnam Rochet, Sovis & Mielke, 1998; 
Sweeney, Sell & O'Regan, 2004; van Doorn & Purcell, 1998) flamländska (Van Lierde et al., 
2001, 2003), japanska (Tachimura, Mori, Hirata & Wada, 2000) och grekiska (Okalidou, 
Karathanasi & Grigoraki, 2011). Studierna i tabell 1 visar att normalvärdet för de orala 
avsnitten är 8,3–22,0 %, de oronasala avsnitten 25,3–39,5 % och de nasala avsnitten 36,0–
69,4 %.   
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TABELL 1  Medelvärden (%) för Nasometer för olika språk                                                                    
  

Språk Ålder Kön* Antal  Orala avsnitt Oronasala avsnitt Nasala avsnitt Modell 

Engelska, Kanada  
9-85 båda 315 11 33,0–35,0 62,0–63,0 6200 

(Putnam Rochet et al., 1998) 

Engelska, Australien  
4-9 båda 245 13,1                   - 59,6 6200 

(van Doorn & Purcell, 1998) 

Engelska, Irland 
4-13 båda 70 14,0–16,0 26 51 6200 

(Sweeney et al., 2004) 

Finska  
3-54 båda 42 13,6                   - 69,4 6200 

(Haapanen, 1991) 

Flamländska  
19-27 båda 58 10,9 33,8 55,8 6200 

(Van Lierde et al., 2001) 
Flamländska 

6-13 båda 33 11,3 31,9 51,6 6200 
 (Van Lierde et al., 2003) 

Franska, Kanada  
9-85 båda 153 11 26,0–28,0 36,0–39,0 6200 

(Putnam Rochet et al., 1998) 
Grekiska 

18-34 män/kvinnor 40/40 12,3/13,3 25,3/25,7 41,7/42,3 6200 
(Okalidou et al., 2011) 

Japanska 
19-35 män/kvinnor 50/50 8,3/9,8                   -              - 6200 

(Tachimura et al., 2000) 

Kantonesiska, Kina  
18-33 kvinnor 141 16,8 35,5 55,7 6200 

(Whitehill, 2001) 

Spanska 
21-43 kvinnor 40 22 36 62 6200 

 (Anderson, 1996) 
Spanska  

6-40 båda 152 17                   - 55,3 6200 
(Nichols, 1999) 

Thailändska  
6-13 båda 188 14,3 35,6 51 

ej 
rapporterad (Prathanee et al., 2003) 

Ungerska  
5-7 båda 30 11 31,7 50,7 6400 

(Hirschberg et al., 2006) 

Ungerska  
20-25 båda 45 13,4 39,5 56 6400 

(Hirschberg et al., 2006) 

*Anger båda könen som en grupp eller män respektive kvinnor separat. 
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Gildersleeve-Neumann och Dalston (2001) diskuterar i sin studie anledningen till att 
nasaleringsvärdet, för de orala avsnitten, aldrig är 0 %. Studien beskriver att det förekommer 
akustisk transmission genom velum vilket gör att viss resonans uppstår i näshålan trots 
tillslutning. Studien beskriver vidare att olika vokaler och konsonanter produceras med 
velum i olika lägen, vilket gör att olika orala fonem kan få mer nasal resonans än andra 
beroende på hur de produceras.  
 
Gällande könsskillnader förekommer det många studier som inte visar signifikanta skillnader 
i nasaleringsvärde (Okalidou et al., 2011; Prathanee et al., 2003; Sweeney et al., 2004; van 
Doorn & Purcell, 1998), medan andra studier hävdar motsatsen (Van Lierde et al., 2001). Van 
Lierde et al. (2001) studerade nasalitet hos barn med flamländska som modersmål med 
resultatet att flickor hade ett signifikant högre nasaleringsvärde än pojkar gällande både 
oronasala- och nasala avsnitt.  
 

2.6 Normalvärden med Nasometer på svenska 
 
Studier med syfte att ta fram normalvärden för Nasometer har även gjorts med svenska 
deltagare. Talmaterialet har oftast bestått av fyra delar och är hämtade ur bland annat 
SVANTE (Lohmander et al., 2005) och studien ScandCleft (Lohmander, Willadsen, Persson, 
Henningsson, Bowden & Hutters, 2009). Dessa delar innefattade ett antal orala ord, orala 
meningar, oronasala meningar och nasala meningar.  
 
Barn i åldersspannet 4-11 år har studerats i flertalet studier (Annelin & Hallongren, 2006; 
Brunnegård & van Doorn, 2009; Henningsson & Wennström, 2008). Studierna visade att 
medelvärdena för orala ord var 15,7–18,1 %, orala meningar 12,0–14,2 %, oronasala 
meningar 28,9–31,0 % och nasala meningar 53,1–58,0 % Inga signifikanta könsskillnader 
kunde påvisas i någon av studierna. Brunnegård och van Doorn (2009) undersökte även 
dialektala skillnader i nasaleringsvärde mellan tre städer; Umeå, Stockholm och Göteborg. 
Denna studie fann inte några signifikanta dialektala skillnader. I en magisteruppsats av 
Annelin och Hallongren (2006) studerades även dialektala skillnader, men mellan städerna 
Umeå och Skellefteå, hos både barn och vuxna. Inte heller här uppvisades några signifikanta 
skillnader.  
 
Annelin och Hallongren (2006) studerade även vuxna, i åldern 24-63 år. Dessa medelvärden 
var för orala ord 21,0%, orala meningar 17,0 %, oronasala meningar 34,0 % och nasala 
meningar 55,0 %. Signifikanta könsskillnader kunde påvisas enbart vid oronasala meningar, 
dock uppvisade kvinnor generellt ett något högre medelvärde än män.  
 
Det finns inga studier som tagit fram normalvärden för Nasometer hos svenska 
normalspråkiga tonåringar. Dessa normalvärden är viktiga då de kan användas kliniskt som 
ett jämförelsevärde till patienter med LKG men även för patienter med andra 
resonansavvikelser. Kring åldern 13- respektive 19 år har patienter med LKG rutinkontroller 
för tal och röst på logopedmottagning (Regionalt vårdprogram, Västerbottens läns landsting, 
2007) och sjukvården är därför i behov av normalvärden att jämföra med. 

 
 
3. SYFTE 
 
Huvudsyftet med studien är att ta fram normalvärden för Nasometer II hos svensktalande 
12-13- respektive 18-19- åringar. Studien syftar även till att inom grupperna studera 
spridningen av dessa värden samt analysera skillnader gällande kön för respektive grupp.  
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4. FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
 Vilka är de genomsnittliga nasaleringsvärdena för en grupp svensktalande 

normalspråkiga 12-13- åringar för orala ord, orala- och nasala meningar samt hur ser 
spridningen ut inom gruppen?  
 

 Vilka är de genomsnittliga nasaleringsvärdena för en grupp svensktalande 
normalspråkiga 18-19- åringar för orala ord, orala- och nasala meningar samt hur ser 
spridningen ut inom gruppen? 

 
 Förekommer det signifikanta könsskillnader i nasaleringsvärde inom gruppen för 

svensktalande normalspråkiga 12-13- åringar respektive 18-19- åringar? 

 
 
5. METOD 
 
5.1 Deltagare 
 
Studien bestod av totalt 113 deltagare. De var indelade i två grupper utifrån ålder och region. 
Den första gruppen bestod av 49 deltagare. Tio deltagare exkluderades från studien; tre 
stycken då de inte uppfyllde kriterierna och sju stycken på grund av tekniska fel med 
Nasometern under inspelningen. Resterande deltagare var 39 stycken, 23 flickor och 16 
pojkar, i åldrarna 12;4 - 13;2 år (år;månader) (medelvärde = 12;10 år, median = 12;9 år). 
Samtliga gick i årskurs 6 på en skola i Skellefteå kommun. Denna grupp kommer 
fortsättningsvis kallas 13-åringar. Alla elever som lämnat in ett skriftligt medgivande blev 
inspelade och om de inte uppfyllde kriterierna exkluderades sedan deras inspelningar. 
 
Den andra gruppen bestod av 64 deltagare, varav 16 deltagare exkluderas då de inte uppfyllde 
kriterierna för studien. Resterande deltagare var 48 stycken, 15 kvinnor och 33 män, i åldern 
18-19 år (typvärde = 18 år). Samtliga var bosatta i Västra Götalands region under 
inspelningstillfället. Denna grupp kommer fortsättningsvis kallas 18-åringar. Dessa deltagare 
spelades in inom ramen för ett större projekt med delvis andra kriterier, därför uteslöts 16 
deltagare och deras inspelningar, efter att författarna tagit del av deras blanketter. 
 
 
TABELL 2  Antal inkluderade deltagare; ålder-  och könsfördelning 

Deltagare 12;4-13;2 år 18-19 år Totalt 

Flickor/kvinnor 23 15 38 

Pojkar/män 16 33 49 

Totalt 39 48 87 

 
 
För att medverka i studien skulle deltagarna vara i åldern 12;00-13;11 eller 18;00-19;11 samt 
ha svenska som modersmål. Exklusionskriterier för studiens deltagare var tidigare känd 
LKG, hörselnedsättning, tal- eller språkstörning, tonsillektomi respektive abrasio, allergi som 
påverkar mun- och näshåla märkbart samt påtaglig förkylning vid inspelningstillfället. 
 
5.1.1 Urval 
 
För gruppen 13-åringar kontaktades en skola i Skellefteå kommun. Denna skola valdes på 
grund av personliga kontakter.  
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Datainsamlingen för 18-åringarna hade gjorts inom ramen för ett examensarbete vid 
Sahlgrenska akademin år 2010. Dock hade det insamlade materialet inte bearbetats. Vid 
dessa inspelningar av 18-åringarna hade flera personer varit inblandade, främst 
logopedstudenter. Genom ett samarbete mellan Sahlgrenska akademin och Umeå universitet 
har författarna fått tillgång till dessa data.  
 
5.1.2 Rekrytering 

 
För gruppen 13-åringar kontaktades skolans rektor via telefon för muntlig information och 
godkännande av undersökningen. Skriftlig information skickades även via e-mail (se bilaga 
1). Därefter kontaktades berörda lärare i åk.6, för muntlig och skriftlig information (se bilaga 
2) samt godkännande att undersökningen kunde utföras under lektionstid. Tillsammans med 
lärare bestämdes lämpligt datum då muntlig information kunde ges till elever i de berörda 
klasserna. Vid det muntliga informationstillfället fick eleverna med sig informationsbrev om 
studien till vårdnadshavare (se bilaga 3), frågeformulär samt medgivandeblankett (se bilaga 
4). Ifyllda blanketter skulle återlämnas till lärare. Därefter beslutade testledarna tillsammans 
med ansvariga lärare, om lämpliga datum och tider för testtillfällena. 
 
Gällande 18-åringarna kontaktades, år 2009, ett antal gymnasieskolor i Västra Götaland och 
Norra Halland för att få kontakt med potentiella deltagare till studien. Dessa inspelningar 
hade blivit etiskt godkända innan rekrytering av deltagare påbörjades.  Inspelningarna av 18-
åringarna utfördes under februari-mars år 2010 av logopedstudenter vid Sahlgrenska 
akademin. En del av datamaterialet kopierades och skickades till Umeå universitet via post, 
med separata Nasometerblanketter (se bilaga 5) för varje enskild deltagare, där medelvärdet 
för varje meningstyp fanns med. Resterande material kopierades på Sahlgrenska akademin 
av författarna, där datamaterialet förvarats sedan inspelningarna utfördes.  
 
5.2 Etiska överväganden  
 
Gällande 13-åringarna informerades deltagarna muntligt och skriftligt om studiens syfte och 
vad de förväntades göra, samt att deltagande i studien var anonymt. Deltagarna kunde inte 
komma till skada eller påverkas negativt under testtillfället. Deltagandet var frivilligt  och 
kunde avbrytas när som helst utan vidare förklaring. Då deltagarna inte var myndiga krävdes 
skriftligt samtycke från både vårdnadshavare och deltagare innan inspelningarna kunde 
påbörjas.  
 
Gällande 18-åringarna gav de sitt skriftliga samtycke till deltagande vid 
Nasometerinspelningarna innan inspelningarna påbörjades. Deltagandet var även här 
frivilligt och kunde avbrytas när som helst. Nasometerblanketterna kodades för 
anonymitetens skull. Datamaterialet för båda grupperna förvaras i ett låst utrymme vid 
Umeå universitet. 
 
5.3 Talmaterial 
 
Talmaterialet till Nasometerinspelningarna bestod av 10 stycken orala meningar det vill säga 
meningar med endast orala fonem, sju nasala meningar innehållande både orala och nasala 
fonem men med en hög andel nasala fonem, samt nio orala ord det vill säga ord med enbart 
orala fonem. För varje talstimuli har procent andel nasala fonem beräknats. De nasala 
meningarna har i genomsnitt 27 % nasala fonem. De orala meningarna är hämtade ur 
testmaterialet SVANTE (Lohmander et al., 2005) som används vid utredning av resonans- 
och artikulationsavvikelser. De nasala meningarna är dels hämtade ur SVANTE, men även 
från magisteruppsatsen av Bergh (2004) samt andra bedömningsmaterial (Brunnegård & van 
Doorn, 2009). De orala orden är hämtade ur talmaterialet från Lohmander et als. (2009) 
studie ScandCleft. Bergh (2004) sammanställde en blankett, innehållande dessa ord och 
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meningar, för inspelning med Nasometer (se tabell 3). Nasometerinspelningarna av 13-
åringarna utfördes enligt denna blankett. Vid inspelningarna av 18-åringarna uteslöts blocket 
med de orala orden. 

 
 
Tidigare studier har även använt oronasala avsnitt som ett ytterligare block vid inspelning 
(Anderson, 1996; Putnam Rochet et al., 1998; Whitehill, 2001; Van Lierde et al., 2003; 
Okalidou et al., 2011). I föreliggande studie uteslöts detta avsnitt, eftersom Brunnegård 
(2008) och Dalston och Seaver (1992) kommit fram till att detta avsnitt i detta sammanhang 
inte tillförde någon viktig information, samt hade statistiskt signifikant lägre korrelation med 
perceptuella bedömningar.  
 
5.4. Procedur 
 
5.4.1 Utrustning 
 
Nasometerinspelningarna med 13-åringarna utfördes med en Kay Pentax Nasometer II 
modell 6400 med programversion 2.7.0. Nasometern var kopplad till en laptop (Dell Latitude 
C400), där tillhörande programvara installerades, och en dockningsstation med ett specifikt 
ljudkort vars syfte var att omvandla all data från Nasometern till nasaleringsvärden i procent. 
Varje ny inspelningsdag kalibrerades Nasometern som gav minsta värdet 0,93 och högsta 
värdet 1,05, vilket är godkända värden vid kalibrering av utrustningen. 
 
Nasometerinspelningarna med 18-åringarna utfördes med en Kay Pentax Nasometer II 
modell 6450 med programversion 3.3.0. Laptopen som användes vid dessa inspelningar var 
en IBM ThinkerPad A22m.  
 

5.4.2 Pilottest 
 
Ett pilottest, med två vuxna frivilliga personer, genomfördes för att bedöma tidsåtgång och 
testmetodens upplägg inför inspelningarna med 13-åringarna. Resultaten av dessa 
inspelningar registrerades inte i studien. En annan anledning till pilottestet var att 
testledarna skulle öva handhavande av utrustningen.   
 
5.4.3 Testförfarande 
 
Inspelningarna av 13-åringarna utfördes på den utvalda skolan i ett tyst och avskilt rum. 
Båda testledarna närvarade i rummet under inspelningarna som utfördes enskilt för varje 
deltagare. Information om inspelningens procedur gavs muntligt för varje deltagare (se 

TABELL 3  Talmaterial för Nasometerinspelning  

Block 1 (0 % nasala ljud) Block 2 (0 % nasala ljud) Block 3 (27 % nasala ljud) 

Hus Pippis apa piper Ankan simmar runt i vattnet (24 %) 

Filar Bibbi bara jobbar Kaninen äter morot (25 %) 

Pippi Titti tittar på TV Anki hämtar hinken (25 %) 

Ljus David å du leder Knut tänder lampan (25 %) 

Bilar Kicki kokar korv Hämta inte mina vantar (26 %) 

Tv Giggi vill väga guld Mormor hämtar tidningen (30 %) 

Gul Sissi å Lasse sover Mamma å Mimmi är hemma (33 %) 

Vit Fiffi får kaffe  

Duva Vivvi vevar  

  Olle lurar Ella   
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bilaga 6). Därefter fick deltagaren ta på sig headsetet och inspelningen påbörjades. 
Deltagaren fick repetera talmaterialets tre block efter testledaren, det vill säga en session. 
Mellan varje block gjordes en kort paus, då de olika blocken sparades separat i olika mappar 
på laptopen. Varje block utfördes två gånger utan att headsetet avlägsnades mellan 
sessionerna. Vid markant felsägning, hosta, harkling och fnitter som gav utslag i 
dataprogrammet, stoppades inspelningen och det specifika blocket spelades in på nytt. 
Inspelningarna tog ca 10 min för varje deltagare. 
 

5.4.4 Reliabilitet 
 
För att öka reliabiliteten ansvarade alltid testledare 1för tekniken samt tog på deltagarna 
headsetet. Testledare 2 gav information om inspelningsproceduren samt repeterade de tre 
blocken för deltagarna.  
 
5.4.5 Databearbetning 
 
Inspelningarna av 13-åringarna sparades på laptopen i separata mappar för varje block med 
deltagarens specifika kod angiven. Med hjälp av Nasometerns programvara beräknades 
medelvärdet direkt efter varje inspelat block och detta värde skrevs ner för hand på 
Nasometerblanketten. Efter detta sparades Nasometerfilerna i datorn. Fyra stycken block 
redigerades i efterhand av författarna på grund av udda utslag exempelvis nasala ljudinslag 
eller hostning. Dessa inslag klipptes bort från originalfilen.  
 
När författarna vid ett senare tillfälle öppnade de sparade filerna för att kontrollera värdena, 
stämde medelvärdet inte överens i flertalet filer jämfört med det värde som skrivits ned vid 
inspelningstillfället. Skillnaden var 0-3 procentenheter. Modell 6400 tenderade att ändra till 
ett mindre medelvärde medan modell 6450 ändrade till ett högre medelvärde. Orsaken till 
detta är fortfarande oklar trots kontakt med Atos Medical AB. Författarna valde därför, i 
samråd med handledare, att använda de sparade värdena då det är dessa värden som finns 
arkiverade. Samma problem uppkom med 18-åringarnas inspelningar och även där användes 
värdena som sparats på datorn.  

 
5.4.6 Statistisk analys 
 
Samtliga värden från alla Nasometerinspelningar samlades i exceldokument. Statistiska 
beräkningar utfördes med hjälp av Microsoft Office Excel 2007 och IBM SPSS Statistics 21. 
För beräkning av inspelningarnas reliabilitet (test-retest) användes Pearson's 
korrelationskooefficient. Även skillnaden mellan inspelningarna i procentenheter 
beräknades. För att beräkna medelvärden, standardavvikelser, minimi- och maximivärden 
för respektive åldersgrupp användes deskriptiv statistik. För att beräkna könsskillnader inom 
grupperna användes Mann-Whitney U-test, eftersom detta test anses mest lämpligt då 
kraven för ett oberoende t-test inte kunde uppfyllas.  
 
5.4.7 Jämförelse av utrustning 
 
Då de olika åldersgrupperna spelades in med olika Nasometermodeller, gjordes en separat 
jämförelse mellan modellerna för att undersöka eventuella skillnader. Deltagarna bestod av 9 
barn, 4 flickor och 5 pojkar, i åldrarna 11-15 år (M = 13;4 år, Md = 12;11 år). Samtliga 
deltagare var bosatta i Umeå kommun. Inspelningarna utfördes i ett tyst rum hemma hos 
testledare 2. Modell 6450 var kopplad till en Lenovo bärbar dator T-410 med programversion 
3.3.0 installerad medan modell 6400 var kopplad till samma dator som vid inspelningen av 
13-åringarna. För att undvika sekvenseffekter vid inspelningarna, fick hälften av deltagarna 
börja med modell 6400 medan resterande deltagare började med modell 6450. Varje 
deltagare utförde två sessioner per modell, sammanlagt fyra sessioner. Headsetet 
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avlägsnades inte mellan inspelningarna utförda med samma modell. Inspelningen tog ca 15 
min för varje deltagare. Medelvärden och spridning av nasaleringsvärde för modellerna visas 
i tabell 4. 
 
TABELL 4  De två modellernas medelvärde och median i %, standardavvikelse  samt minimi- och  
                       maximivärde (%) 

Modell Orala ord  Orala meningar Nasala meningar 

 
M Md SD Min. Max. M Md SD Min. Max. M Md SD Min. Max. 

6400 14,3 12 6,4 9 33 10,8 8,5 5,8 6 25 56,9 57 8,7 40 70 

6450 18,3 16,5 7 12 39 14,1 13,5 5 7 25 58,4 58,5 6,1 46 67 

 
Statistisk analys med Wilcoxon signed rank test (p <,05) visade en signifikant skillnad mellan 
modellerna för orala ord (Z= -2,703, p= ,007) och orala meningar (Z= -3,394, p= ,001), men 
ingen signifikant skillnad för nasala meningar (Z= -0,895, p= ,371). Dessutom tenderar 
modell 6450 att uppvisa ett högre medelvärde än modell 6400 gällande alla sessioner. Med 
anledning av denna skillnad mellan modellerna beräknas ingen statistik mellan 
åldersgrupperna i studien.  

 
 
6. RESULTAT 
 
6.1 Medelvärden och spridning 
 
Medelvärden och spridning av nasaleringsvärde för de båda åldersgrupperna redovisas i 
tabell 5. Samtliga medelvärden är beräknade utifrån första inspelningen.  
 
 
TABELL 5  13- och 18-åringars medelvärde och median i %, standardavvikelse samt minimi-   
                      och maximivärden (%) 

Ålder Orala ord Orala meningar Nasala meningar 

 
M Md SD Min. Max. M Md SD Min. Max. M Md SD Min. Max. 

13-åringar  
13,6 13 8,7 5 59 11,4 11 6,2 5 38 60,2 63 12 34 79 

n= 39 

18-åringar 
     

14 13 5,5 7 30 57,5 57,5 6,2 41 69 
n= 48    

 
 
6.2 Könsskillnader 
 
Medelvärden och standardavvikelser av nasaleringsvärde för flickor respektive pojkar hos 
gruppen 13-åringar redovisas i tabell 6.  
 
 
TABELL 6  Medelvärde och median i %  samt standardavvikelse för flickor respektive 

  
                       pojkar för gruppen 13-åringar 

     
Kön Orala ord Orala meningar Nasala meningar 

 
M Md SD M Md SD M Md SD 

Flickor 
14,8 14 10,6 12 11 7 61,3 64 12,1 

n= 23 

Pojkar 
11,9 11,5 4,8 10,5 10 4,9 58,4 61 11,9 

n= 16 
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Statistisk analys med Mann-Whitney U-test visar ingen signifikant skillnad mellan könen för 
varken orala ord (U= 151,000, p= ,345), orala meningar (U= 160,500, p= ,501) eller nasala 
meningar (U= 153,000, p= ,376).  
 
Tabell 7 visar medelvärden och standardavvikelser av nasaleringsvärde för kvinnor 
respektive män hos gruppen 18- åringar.  
 
 
TABELL 7  Medelvärde och median i % samt standardavvikelse för kvinnor 

                       respektive män för gruppen 18-åringar 
  

Kön Orala meningar Nasala meningar 

 
M Md SD M Md SD 

Kvinnor 
16 15 5,2 60,3 59 4,7 

n= 15 

Män 
13,1 12 5,5 56,2 55 6,4 

n= 33 

 
 
Statistisk analys med Mann-Whitney U-test visar signifikanta skillnader mellan könen för 
både orala meningar (U= 156,000, p= ,041) och nasala meningar (U= 143,500, p= ,020).  
 
6.3 Reliabilitet 
 
Samtliga deltagare i båda åldersgrupperna spelades in två gånger, då headsetet inte 
avlägsnades mellan inspelningarna. Reliabiliteten mellan inspelningarna har analyserats 
med Pearsons korrelationskoefficient. Även skillnad i procentenheter mellan första och andra 
inspelningen har beräknats, se exempel i tabell 8. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Skillnad i procentenheter för 13-åringar gällande orala ord är 79 % av jämförelserna inom 3 
procentenheter och 92 % inom 5 procentenheter. För orala meningar är 90 % inom 3 
procentenheter och 92 % inom 5 procentenheter. För nasala meningar är 49 % inom 3 
procentenheter och 69 % inom 5 procentenheter. Korrelationskoefficienten är r=,72 för orala 
ord, r=,74 för orala meningar och r=,89 för nasala meningar. Alla korrelationer för båda 
åldersgrupperna är signifikanta för p=,01.  
 
Gällande gruppen 18-åringar är för orala meningar 90 % av jämförelserna inom 3 
procentenheter och 98 % av jämförelserna inom 5 procentenheter. Gällande nasala meningar 
är 98 % inom 3 procentenheter och 100 % inom 5 procentenheter. Vid beräkning av 

TABELL 8  Exempel på skillnad i procentenheter 
                        mellan första och andra inspelningen hos    

                        5 deltagare i gruppen 18-åringar 

Deltagare Orala meningar Nasala meningar 

1 5 2 

2 1 2 

3 2 3 

4 1 0 

5 1 2 
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korrelationen mellan båda inspelningarna är r=,93 för orala meningar och r=,98 för nasala 
meningar.  
 
 

7. DISKUSSION  
 
Huvudsyftet med denna studie var att ta fram normalvärden för Nasometer II hos 
åldersgrupperna 12-13- respektive 18-19  år, då ingen tidigare studie i Sverige studerat dessa 
åldersgrupper. Syftet var även att studera spridning samt könsskillnader inom respektive 
grupp. 
 
7.1 Medelvärden och spridning 
 
Resultaten för gruppen 13-åringar visar att medelvärden för orala ord är 13,6 % (SD 8,7), 
orala meningar är 11,4 % (SD 6,2) och nasala meningar är 60,2 % (SD 12,0). Som förväntat 
har de nasala meningarna deskriptivt högre medelvärde än både orala ord och meningar, 
vilket överensstämmer med tidigare studier (Anderson, 1996; Okalidou et al., 2011; Putnam 
Rochet et al., 1998; Van Lierde et al., 2003). Det är också överensstämmande med det 
fonetiska innehållet och helt förväntat även utifrån ett teoretiskt perspektiv. De orala orden 
har även fått ett högre medelvärde än de orala meningarna, vilket också var förväntat då 
orden innehåller större andel höga vokaler än meningarna. Studien av Brunnegård och van 
Doorn (2009) visar liknande resultat. Studier på olika språk som tagit fram normalvärden 
med Nasometer för liknande åldersgrupp visar att medelvärdet för orala avsnitt är 11,3–16,0 
% och nasala avsnitt är 51,0–51,6 % (Prathanee et al., 2003; Sweeney et al., 2004; Van Lierde 
et al., 2003). De svenska 13-åringarna visar liknande medelvärde för orala avsnitt, jämfört 
med ovan nämnda studier, däremot ett betydligt högre medelvärde för nasala avsnitt. Vid 
jämförelse med tidigare svenska studier befinner sig 13-åringarna inom liknande värden 
gällande de nasala avsnitten.  
 
De flesta äldre studier har använt Nasometer I modell 6200 (Anderson, 1996; Putnam 
Rochet et al., 1998; Sweeney et al., 2004; van Doorn & Purcell, 1998; Van Lierde et al., 2001, 
2003) men ett fåtal har använt Nasometer II modell 6400 exempelvis studierna med 
ungerska deltagare av Hirschberg et al. (2006) och tidigare svenska studier (Annelin & 
Hallongren, 2006; Brunnegård & van Doorn, 2009; Henningsson & Wennström, 2008). 
Enligt Watterson et al. (2005) och Awan och Virani (2012) finns en signifikant skillnad 
mellan modell 6200 och 6400. Som beskrivits tidigare anser Watterson et al. (2005) att det 
finns två faktorer av variation som inte kunde relateras till egentliga skillnader mellan 
instrumenten; variation förknippad till headsetets placering och passform samt variation i 
enskilda deltagares prestation. Trots detta ligger normalvärdena för oralt talmaterial inom en 
relativt liten spridning men bör ändå användas med viss försiktighet vid jämförelse mellan 
olika språk, då olika modeller använts. 
 
Standardavvikelsen för gruppen 13-åringar är stor och även skillnaden mellan 
minimi/maximivärdet för respektive block, speciellt för de nasala meningarna, vilket kan 
tolkas som en stor spridning av nasaleringsvärde inom gruppen. Deltagaren med lägst 
nasaleringsvärde för orala ord har 5 %, medan maximivärdet har 59 %. För orala meningar är 
minimivärdet 5 % och maximivärdet 38 %. Samma deltagare representerar båda 
maximivärdena, vilka är extremvärden, för det orala talmaterialet. Dessa värden påverkar 
standardavvikelsen en del. Om denna deltagare skulle uteslutas från studien hamnar 
maximivärdet för orala ord på 21 % och orala meningar på 23 %. Denna spridning är mer lik 
tidigare studiers resultat (Anderson, 1996; Brunnegård & van Doorn, 2009; Sweeney et al., 
2004; Whitehill, 2001). Enligt Brunnegård et al. (2012) ligger gränsvärdet för typisk- 
respektive avvikande nasalitet på 26-29 % för orala avsnitt, där värden ≤ 26 % anses normalt 
och > 29 % är avvikande. I föreliggande studie befinner sig endast en deltagare över 26 %, 
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vilket stämmer bra med gränsvärdet som diskuteras i Brunnegård et al. (2012). Individen 
med de extrema värdena för oralt talmaterial uppfattades auditivt inte ha avvikande nasal 
klang i inspelningssituationen och exkluderades därför inte från studien. Nasala meningar 
har minimivärdet 34 % och maximivärdet 79 %. Här förekommer däremot stor variation 
mellan deltagarna. Under inspelningarna uppmärksammades också att deltagare med lågt 
medelvärde för orala avsnitt även hade lågt medelvärde för nasala avsnitt, vilket stämmer 
överens med en del tidigare studier (Berg & Carlsson, 2006; Bergh, 2004). Orsaken till den 
stora spridningen inom gruppen är svår att fastställa men det förekommer studier som visar 
på samma tendenser (Anderson, 1996; Whitehill, 2001). Det kan därför vara rimligt att anta 
att en viss variation kan förekomma även för normaltalande personer. Vid jämförelse med 
tidigare studiers resultat har 13-åringarna större spridning inom gruppen, framför allt 
gällande nasala meningar (Prathanee et al., 2003; Sweeney et al., 2004; Van Lierde et al., 
2003). 
 
Gällande 18-åringar visar resultatet att medelvärdena är 14,0 % (SD 5,5) för orala meningar 
och 57,5 % (SD 6,2) för nasala meningar. I studier som tagit fram normalvärden med 
Nasometer för liknande åldersgrupp visar resultaten att orala avsnitt är 8,3–22,0 % och 
nasala avsnitt är 41,7–62,0 % (Anderson, 1996; Hirschberg et al., 2006; Okalidou et al., 2011; 
Tachimura et al., 2000; Van Lierde et al., 2001; Whitehill, 2001). 18-åringars medelvärden 
befinner sig inom spannet av normalvärden för ovan nämnda studier, både vad gäller orala- 
och nasala meningar. Studien med normalvärden från ungerska deltagare (Hirschberg et al., 
2006) är den studie vars medelvärden, samt deltagares ålder (20-25 år), liknar mest 18-
åringarnas. Medelvärdena på ungerska är 13,4 % för orala avsnitt och 56,0 % för nasala 
avsnitt. Även studien med flamländska deltagare av Van Lierde et al. (2001) visar likheter 
med medelvärdena jämfört med 18-åringarna (orala avsnitt 10,9%, nasala avsnitt 55,8 %). 
Detta tyder på att oavsett vilken modell som använts vid inspelningarna får man liknande 
värden, vilket är positivt.  
 
Standardavvikelsen för gruppen 18-åringar är också stor liksom skillnaden mellan 
minimi/maximivärdet. Detta kan tolkas som en stor spridning av nasaleringsvärde inom 
gruppen. Minimivärdet i denna grupp är, för orala meningar 7 % medan maximivärdet är 30 
%. Detta visar att de flesta i gruppen 18-åringar, för orala avsnitt, befinner sig inom 
gränsvärdena för typisk nasalitet enligt studien av Brunnegård et al. (2012). Nasala meningar 
har minimivärdet 41 % och maximivärdet 69 %.  Jämfört med tidigare studier, har 18-
åringarna i föreliggande studie liknande spridning inom gruppen. Spridningen i studien av 
Van Lierde et al. (2001) liknar mest 18-åringarnas spridning, där standardavvikelsen för 
orala meningar är 4,2 och nasala meningar är 6,1. Studier inom språk som visar mindre 
spridning inom gruppen än de svenska 18-åringarna är exempelvis japanska (Tachimura et 
al., 2000) och flamländska (Van Lierde et al., 2001). Studier med större spridning inom 
gruppen är exempelvis spanska (Anderson, 1996), kantonesiska (Whitehill, 2001) och 
grekiska (Okalidou et al, 2011).   
 
Spridningen är större inom gruppen 13-åringar än för 18-åringar, främst gällande nasala 
meningar. Prathanee et al. (2003) och Van Lierde et al. (2003) beskriver i sina studier att de 
nasala avsnitten innehåller fler nasala fonem, som kräver en koordinerad öppning och 
stängningsfunktion av velofarynx. Med ålder sker kraniofaciala förändringar, vilket gör att 
näs- och munhåla blir större och får ett större resonansrum som kan leda till ökad nasal 
resonans vid produktion av nasala fonem. Dessa åldersrelaterade förändringar skulle kunna 
förklara anledningen till att 13-åringar har större spridning av de nasala meningarna än 18-
åringar, då de befinner sig i den ålder då stor förändring sker anatomiskt. 
 
Medelvärden i tidigare svenska studier, inklusive denna studie, redovisas i tabell 9 (Annelin 
& Hallongren, 2006; Brunnegård & van Doorn, 2009; Henningsson & Wennström, 2008). 
Tidigare presenterad data skiljer sig marginellt mellan de olika åldersgrupperna gällande 
både orala- och nasala meningar. Föreliggande studie bidrar med medelvärden hos 
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åldersgruppen som ligger i åldersspannet mellan deltagarna i de tidigare studierna. 
Sammanfattningsvis tenderar medelvärdena för orala meningar att minska från 4 år till tidig 
tonår för att sedan öka, upp till vuxen ålder. De nasala meningarnas medelvärden tycks öka 
upp till tidig tonår för att sedan minska igen vid sen tonår. Vuxna i studien av Annelin och 
Hallongren (2006) har ett något lägre medelvärde än barn och tonåringar. Dock bör man i 
sin bedömning ta hänsyn till antal deltagare i studierna, då de är relativt få jämfört med 
studier inom andra språk.  
 
 
TABELL 9  Sammanställning av medelvärden (%) och standardavvikelser för svenska   

                        språket för olika åldersgrupper  

Ålder Antal deltagare Orala meningar Nasala meningar 

4-5 år 
(Henningsson & Wennström, 2008; 
Brunnegård & van Doorn, 2009) 

45/52 13,6/14,2 (SD 5,4/4,8) 52,0/53,1 (SD 6,6/7,7) 

6-7 år 
(Brunnegård & van Doorn, 2009) 

86 12,8 (SD 5,5) 56,2 (SD 6,1) 

9-11 år 
(Annelin & Hallongren, 2006; 
Brunnegård & van Doorn, 2009) 

44/89 12,0/12,5 (SD 6,0/5,7) 58,0/56,7 (SD 7,0/6,6) 

13 år  
(Birgersson & Norberg, 2012) 

39 11,4 (SD 6,2) 60,2 (SD 12,0) 

18 år* 
(Birgersson & Norberg, 2012) 

48 14,0 (SD 5,5) 57,5 (SD 6,2) 

24-62 år 
(Annelin & Hallongren, 2006) 

40 17,0 (SD 7,0) 55,0 (SD 6,0) 

*Nasometer II modell 6450 användes i denna studie, övriga svenska studier har gjorts med Nasometer II modell 
6400.  

 
Eftersom åldersgrupperna i föreliggande studie är inspelade med olika Nasometermodeller 
utförde vi en jämförelsestudie mellan modell 6400 och 6450 där resultatet visade på 
signifikant skillnad mellan modellerna för orala ord och orala meningar. Vid jämförelse 
mellan de båda åldersgrupperna visar 18-åringar ett deskriptivt högre medelvärde för orala 
meningar medan 13-åringar visar ett deskriptivt högre medelvärde för nasala meningar. 
Ingen statistik är beräknad mellan dessa åldergrupper då det förefaller oklart om en 
signifikant skillnad skulle tyda på skillnad mellan Nasometermodellerna eller signifikanta 
åldersskillnader. Därför är fler studier, med syfte att jämföra de olika modellerna respektive 
åldersgrupperna, önskvärt. 
 
7.2 Könsskillnader 
 
Det förekommer ingen signifikant skillnad mellan könen hos 13-åringar, vilket är i enlighet 
med åtskilliga tidigare studier (Gildersleeve-Neumann & Dalston, 2001; Hirschberg et al., 
2006; Nichols, 1999; Okalidou et al., 2011; Prathanee et al., 2003; Sweeney et al., 2004; 
Tachimura et al., 2000; van Doorn & Purcell, 1998). Dock har flickor deskriptivt 
genomgående högre medelvärde än pojkar i denna grupp. Det finns även studier som 
överensstämmer med detta (Okalidou et al., 2011; Sweeney et al., 2004; Tachimura et al., 
2000). 
 
Signifikanta skillnader förekommer i nasaleringsvärde för både orala- och nasala meningar 
mellan könen för 18-åringar, där medelvärdet är deskriptivt högre hos kvinnor. Ett fåtal 
studier överensstämmer med detta resultat (Annelin & Hallongren, 2006; Van Lierde et al., 
2001). Annelin och Hallongren (2006) studerar nasaleringsvärde hos både barn och vuxna. 
Resultatet visar att flickor/kvinnor har deskriptivt högre medelvärden för alla avsnitt, men 
att det enbart finns signifikant skillnad för oronasala- och nasala avsnitt.  
 
Det finns ett antal teorier om orsaken till de signifikanta skillnaderna mellan könen. Gällande 
de avsnitt som innehåller nasala fonem uppvisar oftast kvinnor ett högre nasaleringsvärde än 
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män. Putnam Rochet et al. (1998) refererar till Zajac och Mayos (1996) teori om att 
sfinkterslutningen hos kvinnor skulle ta längre tid än för män. Detta kan i sin tur vara en 
påverkande faktor till att kvinnor i en del studier har högre nasaleringsvärde än män. Seaver, 
Dalston, Leeper och Adams (1991) beskriver även att det förekommer olikheter i män och 
kvinnors näskavitet vilket också skulle kunna vara en förklaring till de olika 
nasaleringsvärdena. Hur resonansen påverkas är ännu inte klarlagt. Dock finns det studier 
där pojkar/män har högre medelvärde än flickor/kvinnor men utan statistiskt signifikanta 
skillnader (Gildersleeve-Neumann & Dalston, 2001; Prathanee et al., 2003; van Doorn & 
Purcell, 1998). 
 
Sammanfattningsvis förekommer det studier som visar att flickor/kvinnor har ett högre 
nasaleringsvärde än pojkar/män, vilket är i enlighet med vår studie. Dock är 
könsskillnaderna i medelvärde ofta relativt små i majoriteten av tidigare studier. Fler studier 
med ett högre deltagarantal behövs för att kunna fastställa om könsskillnader förekommer.  

 
7.3 Reliabilitet 
 
Samtliga deltagare i båda åldersgrupperna spelades in två gånger, utan att headsetet 
avlägsnades mellan inspelningarna. För att befinna sig inom typisk variation av 
nasaleringsvärde bör man enligt Seaver et al. (1991) vara inom 5 procentenheter mellan 
inspelningarna, gällande alla avsnitt. För 13-åringarna i föreliggande studie är 92 % av 
jämförelserna inom 5 procentenheter för de orala avsnitten men vid det nasala avsnittet är 
endast 69 % inom 5 procentenheter. Korrelationskoefficienten är r=,72 för orala ord, r=,74 
för orala meningar och r=,89 för nasala meningar. 
 
Gällande 18-åringarna är majoriteten av jämförelserna inom 5 procentenheter (98 % 
respektive 100 %). Korrelationen är r=,93 för orala meningar och r=,98 för nasala meningar. 
Det är stor skillnad mellan åldersgrupperna vad gäller reliabilitet mellan inspelningarna, 
främst för de nasala avsnitten där 13-åringarna har stor skillnad mellan inspelningarna. 
Tidigare svenska studier visar en hög reliabilitet mellan inspelningarna (Annelin & 
Hallongren, 2006; Brunnegård & van Doorn, 2009; Henningsson & Wennström, 2008). 
Exempelvis är korrelationen mellan första och andra inspelningen i studien av Brunnegård 
och van Doorn (2009) r=,90 för orala ord, r=,93 för orala meningar och r=,92 för nasala 
meningar. Vid jämförelse mellan tidigare studier och föreliggande studie visar denna studie 
lägre reliabilitet, framförallt för 13-åringarna.    
 
Tidigare studier beskriver även barns uttal av fonem som mer instabila än vuxnas pga. 
neuromuskulär- och anatomisk omognad (Chermak & Schneiderman, 1985; Kent, 1992). 
Detta gör att reliabiliteten mellan inspelningarna bör vara högre för vuxna än för barn, vilket 
är i enlighet med föreliggande studie. En delförklaring till att gruppen 13-åringar uppvisar ett 
högre värde i procentenheter, kan dels vara placeringen och passformen av Nasometerns 
headset. En annan delförklaring till den höga spridningen kan vara att vid 13-års ålder 
händer det mycket i kroppen och hos vissa barn har tillväxten ökat mer än hos andra. Detta 
var något forskningsledarna uppmärksammade under inspelningen av 13-åringarna då vissa 
barn såg äldre respektive yngre ut än vad de egentligen var. Denna tillväxt kan ha påverkat 
även mun- och näshåla och gjort att ett tillfälligt oregelbundet slutningsmönster uppstått. 
 
De orala avsnitten har högre reliabilitet än de nasala avsnitten. Skillnaden är tydligare för 13-
åringarna. van Doorn och Purcell (1998) studerade australiensiska barn där spridningen var 
större för nasala avsnitt än orala avsnitt. Detta förklaras genom sämre kontroll av 
öppning/slutning av velofarynx. De orala avsnitten påverkas inte lika mycket av dessa då de 
inte innehåller några nasala fonem, vilket kan förklara varför de orala avsnitten får en högre 
reliabilitet. Detta stämmer delvis överens med resultatet i föreliggande studie. Dock bör man 
ta i beaktande att studien av van Doorn och Purcell (1998) är utförd med yngre deltagare (4-9 
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år), då man kan förvänta sig ett mer oregelbundet slutningsmönster än hos 13-åringarna i 
föreliggande studie. 
 
Vid inspelningarna instruerades deltagarna att tala med sin vanliga röst, styrka och 
intonation. Trots detta var det vissa som upprepade meningarna med ökad/minskad 
röststyrka eller ökad hastighet vilket kan vara en orsak till lägre reliabilitet. En annan faktor 
som kan ha påverkat reliabiliteten är att 13-åringarna spelades in under sen vår. En tid då 
pollen och små förkylningar förekommer frekvent, vilket kan påverka nasaleringsvärdet 
märkbart. Vid inspelningarna uppgav åtta deltagare, i gruppen 13- åringar, att de var lite 
snuviga, men författarna uppfattade ingen avvikande nasalitet hos dessa deltagare. Därför 
användes deras värden i studien, eftersom exklusionskriteriet var påtaglig förkylning. Om 13-
åringarna spelats in under en annan årstid kanske värdena hade blivit annorlunda och 
därmed mer reliabla. Gällande 18-åringarna uppgav endast tre deltagare att de var lite 
förkylda under inspelningstillfället. Dessutom spelades de in under februari - mars, vilket 
skulle kunna vara en bidragande faktor till att 18-åringarna hade högre reliabilitet. 
 
7.4 Övriga aspekter 
 
Eftersom deltagarna i denna studie var få, jämfört med andra studier, kan därför inte detta 
kallas normering. Studien syftar därför till att ta fram normalvärden. Resultaten bör därmed 
tolkas med viss försiktighet, då en större deltagargrupp är nödvändig för att kunna dra 
säkrare slutsatser om normalvärdet för respektive åldersgrupp och framför allt säkrare 
resultat vad avser könsskillnader. Fler liknande studier på svenska, men med ett större antal 
deltagare, är därför önskvärt.  
 
Tidigare studier har använt talmaterial som även innefattat oronasala avsnitt. Orden i dessa 
avsnitt innehåller både orala- och nasala fonem som liknar målspråket gällande andel av 
respektive fonemtyp. Brunnegård (2008) diskuterar i sin avhandling att nasaleringsvärdet 
för oronasala avsnitt inte tillförde någon viktig information och hade även statistiskt 
signifikant lägre korrelation med perceptuella bedömningar. Detta är även i enlighet med vad 
Dalston och Seaver (1992) fann i sin studie. Med detta i åtanke uteslöts de oronasala 
avsnitten i föreliggande studie.  
 
Vid inspelningarna noterades deltagarnas nasaleringsvärden på en blankett innan 
inspelnigen sparades i datorn. När författarna senare tog fram nasaleringsvärden från de 
sparade filerna stämde dessa inte överens med de som noterats på blanketten. Flertalet 
värden hade ändrats med 1-3 procentenheter. För Nasometer II modell 6400 hade värdet 
ökat frekvent med 1-3 procentenheter och för modell 6450 hade värdet minskat frekvent med 
1 procentenhet. Atos Medical AB har kontaktats men de har inte kunnat lämna någon 
förklaring.  Utredning pågår för att lösa problemet. Det kan därför vara så att tidigare studier 
också fått ändrade värden utan att detta uppmärksammats. Däremot vet vi att studierna av 
Annelin och Hallongren (2006) och Brunnegård och van Doorn (2009) har använt de 
sparade värdena i sina studier och att dessa är säkra att jämföra mot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

8. SLUTSATSER  
 

 Normalvärden för Nasometer hos svensktalande 13-åringar var för orala ord 13,6 
% (SD 8,7), för orala meningar 11,4 % (SD 6,2) och 60,2 % (SD 12,0) för nasala 
meningar. 

 Normalvärden för Nasometer hos svensktalande 18-åringar var 14,0 % (SD 5,5) 
för orala meningar och 57,5 % (SD 6,2) för nasala meningar. 

 Medelvärdena för de enskilda deltagarna visade stor spridning, speciellt för de 
nasala meningarna hos gruppen 13-åringar. Brunnegård et al. (2012) tog fram 
gränsvärden för typisk- respektive avvikande nasalitet. Enligt dessa gränsvärden 
befann sig medelvärdena i föreliggande studie inom spannet för typisk nasalitet, 
vilket visade att normalvariationen av medelvärden var stor.   

 Det fanns ingen signifikant könsskillnad för 13-åringar för samtliga block. 
Gällande 18-åringar fanns signifikanta skillnader mellan könen för både orala- 
och nasala meningar. För båda grupperna tenderade flickor/kvinnor deskriptivt 
ha ett något högre medelvärde. 

 Dessa normalvärden för 13- respektive 18-åringar kommer att användas av 
kliniker som jämförelsevärde till patienter med tal- och resonansavvikelser. Dock 
efterfrågas fler liknande studier för samma åldersgrupp men med fler antal 
deltagare, för att få ett mer tillförlitligt resultat. 
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     Bilaga 1 

Till berörd rektor: 
 
Hej! 
Vi är två logopedstudenter som läser termin sju på Umeå universitet. Vi gör ett 
examensarbete då vi ska ta fram normalvärden (medelvärde och standardavvikelse) 
på nasalitet hos normalt utvecklade 13–åringar. Detta görs genom att spela in talet 
hos denna åldersgrupp. Inspelningen görs med en Nasometer som är ett datorbaserat 
instrument som används för att mäta bl.a. hypernasalitet dvs. mängden luft som 
kommer ut genom näsan vid tal. Denna luft, från både näsa och mun, tas upp via två 
mikrofoner och räknar sedan ut ett nasaleringsvärde. Instrumentet används främst 
för att utvärdera nasalitet hos barn födda med läpp- käk- och gomspalt (LKG).  
 
Studiens syfte är att använda dessa normeringsvärden, gjorda av normaltalande 
svenska barn, som en grund vid jämförande av nasalitet hos barn med LKG. 
 
Inspelningen tar 10-15 min för varje elev och görs i ett tyst rum på skolan. Eleven 
kommer att ha på sig nasometern som sitter runt huvudet med en platta belägen 
mellan munnen och näsan för att separera luften som kommer från munnen 
respektive näsan. Instrumentet kommer att sitta på plats under hela inspelningen. 
Eleven kommer att få repetera ett antal ord och meningar. Eleven kan inte komma till 
skada under sessionen, eller på något sätt påverkas negativt och eleven kan när som 
helst avbryta inspelningen. Deltagandet är frivilligt!  
 
För att ingå i studien ska eleven:  

 Vara i åldern 12;00-13;11 år.  

 Ha svenska som modersmål.  

 Ha en typisk utveckling för sin ålder.  

 Inte ha haft läpp- käk- och gomspalt, eller annan ansiktsmissbildning.  

 Inte ha någon hörselnedsättning.  

 Haft en typisk tal- och språkutveckling och inte varit hos talpedagog eller 
logoped för tal/språkträning.  

 Inte opererat bort halsmandlarna eller körtel bakom näsan senaste året. 

 Ingen allergi som påverkar mun- och näshåla märkbart.   
 

Vid testtillfället bör barnet dessutom inte vara nästäppt eller förkylt.  
 
 
 
Vi kommer också att skicka brev till barnets föräldrar, så att de får ge sitt 
godkännande till att barnet deltar i studien. Eleverna kommer att lämna in ett 
frågeformulär samt medgivandeblankett till klassföreståndare, senast 
x/x.  
 
 
 
Som tack för att eleverna deltar i studien kommer de att bjudas på kanelbullar, 
chokladbollar och saft.  
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Tack på förhand! 
Om du har några frågor kontakta gärna oss eller vår handledare för mer information! 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Christel Norberg, logopedstudent  Handledare: Karin Brunnegård,                       
E-mail: xxx  universitetslektor, legitimerad logoped 
Tel: xxx                  Institutionen för klinisk vetenskap 
  Enheten för logopedi 
Magdalena Birgersson, logopedstudent                Umeå Universitet 
E-mail: xxx          E-mail: xxx 
Tel: xxx Tel: xxx 
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      Bilaga 2 

Till berörda lärare i åk. 6: 
 
Hej! 
Vi är två logopedstudenter som läser termin sju på Umeå universitet. Vi gör ett 
examensarbete då vi ska ta fram normalvärden (medelvärde och standardavvikelse) 
på nasalitet hos normalt utvecklade 13-åringar. Detta görs genom att spela in talet 
hos denna åldersgrupp. Inspelningen görs med en Nasometer som är ett datorbaserat 
instrument som används för att mäta bl.a. hypernasalitet dvs. mängden luft som 
kommer ut genom näsan vid tal. Denna luft, från både näsa och mun, tas upp via två 
mikrofoner och räknar sedan ut ett nasaleringsvärde. Instrumentet används främst 
för att utvärdera nasalitet hos barn födda med läpp- käk- och gomspalt (LKG).  
 
Studiens syfte är att använda dessa normeringsvärden, gjorda av normaltalande 
svenska barn, som en grund vid jämförande av nasalitet hos barn med LKG. 
 
Inspelningen tar 10-15 min för varje elev och görs i ett tyst rum på skolan. Eleven 
kommer att ha på sig Nasometern som sitter runt huvudet med en platta belägen 
mellan munnen och näsan för att separera luften som kommer från munnen 
respektive näsan. Instrumentet kommer att sitta på plats under hela inspelningen. 
Eleven kommer att få repetera ett antal ord och meningar. Eleven kan inte komma till 
skada under sessionen, eller på något sätt påverkas negativt och eleven kan när som 
helst avbryta inspelningen. Deltagandet är frivilligt!  
 
För att ingå i studien ska eleven:  

 Vara i åldern 12;00-13;11 år.  

 Ha svenska som modersmål.  

 Ha en typisk utveckling för sin ålder.  

 Inte ha haft läpp- käk- och gomspalt, eller annan ansiktsmissbildning.  

 Inte ha någon hörselnedsättning.  

 Haft en typisk tal- och språkutveckling och inte varit hos talpedagog eller 
logoped för tal/språkträning.  

 Inte opererat bort halsmandlarna eller körtel bakom näsan senaste året. 

 Ingen allergi som påverkar mun- och näshåla märkbart.   
 

Vid testtillfället bör eleven dessutom inte vara nästäppt eller förkylt.  
 
Vi kommer också att skicka brev till elevernas föräldrar, så att de får ge sitt 
godkännande till att deras barn deltar i studien. Eleverna kommer att lämna in 
ett frågeformulär samt medgivandeblankett till klassföreståndare, senast 
x/x.  
 
Som tack för att eleverna deltar i studien kommer de att bjudas på kanelbullar, 
chokladbollar och saft.  
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Inspelningen går till så att vi tar ut en elev i taget och varje session tar 10-15 min. Vi 
vill spela in alla elever i varje klass, som gett sitt medgivande samt vårdnadshavares 
medgivande. Vi beräknar att det sammanlagt kommer ta 7-8 timmar per klass 
effektiv tid. Detta medför att inspelningarna kommer att göras under flera dagar. 
Tanken är att vi kommer att göra inspelningarna under v. x-x. Vi kommer 
tillsammans med berörda lärare att komma överens om lämpliga tider för varje klass. 
 
På förmiddagen x/x kommer vi till Brännanskolan och ger information till klasserna 
och då kommer vi även lämna ut skriftlig information om studien som eleven tar med 
hem till sin vårdnadshavare. Då hoppas vi även kunna prata med berörda lärare, så ni 
också får se vem vi är.  
 
 
Tack på förhand! 
Om Du har några frågor kontakta gärna oss eller vår handledare för mer information! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Christel Norberg, logopedstudent  Handledare: Karin Brunnegård,                       
E-mail: xxx  universitetslektor, legitimerad logoped 
Tel: xxx                  Institutionen för klinisk vetenskap 
  Enheten för logopedi 
Magdalena Birgersson, logopedstudent                Umeå Universitet 
E-mail: xxx          E-mail: xxx 
Tel: xxx Tel: xxx 
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      Bilaga 3 
Till vårdnadshavaren: 
 
Hej! 
Vi är två logopedstudenter som läser termin sju på Umeå universitet. Vi gör ett 
examensarbete då vi ska ta fram normalvärden (medelvärde och standardavvikelse) 
på nasalitet hos normalt utvecklade 13-åringar. Detta görs genom att spela in talet 
hos denna åldersgrupp. Inspelningen görs med en Nasometer som är ett datorbaserat 
instrument som används för att mäta bl.a. hypernasalitet dvs. mängden luft som 
kommer ut genom näsan vid tal. Denna luft, från både näsa och mun, tas upp via två 
mikrofoner och räknar sedan ut ett nasaleringsvärde. Instrumentet används främst 
för att utvärdera nasalitet hos barn födda med läpp- käk- och gomspalt (LKG). 
 
Studiens syfte är att använda dessa normeringsvärden gjorda av normaltalande 
svensktalande 13-åringar, som en grund vid jämförande av nasalitet hos barn med 
LKG inom samma åldersspann.  
 
Vi behöver frivilliga deltagare till dessa inspelningar och därför är Ni och Ditt barn 
kontaktad! 
 
För att ingå i studien ska barnet:  

 Vara i åldern 12;00-13;11 år.  

 Ha svenska som modersmål.  

 Ha en typisk utveckling för sin ålder.  

 Inte ha haft läpp- käk- och gomspalt, eller annan ansiktsmissbildning.  

 Inte ha någon hörselnedsättning.  

 Haft en typisk tal- och språkutveckling och inte varit hos talpedagog eller 
logoped för tal/språkträning.  

 Inte opererat bort halsmandlarna eller körtel bakom näsan senaste året. 

 Ingen allergi som påverkar mun- och näshåla märkbart.   
 

Vid testtillfället bör barnet dessutom inte vara nästäppt eller förkylt. 
 
Deltagandet är frivilligt. 
 
Hur går inspelningen till? 
Sessionen kommer totalt att ta 10-15min. Inspelning sker i ett tyst rum på skolan. 
Barnet kommer att ha på sig nasometern som sitter runt huvudet med en platta 
belägen mellan munnen och näsan för att separera luften som kommer från munnen 
respektive näsan. Instrumentet kommer att sitta på plats under hela inspelningen. 
Barnet kommer att få repetera ett antal ord och meningar. Barnet kan inte komma till 
skada under sessionen, eller på något sätt påverkas negativt. 
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Du som vårdnadshavare eller barnet själv kan när som helst avbryta inspelningen 
utan särskild anledning och vidare konsekvenser.  
 
Kommer mitt barns identitet att visas/lagras? 
Inspelningarna kommer att vara anonyma. Vi kommer att koda alla inspelningar med 
siffror. Inspelningarna kommer att lagras på ett USB- minne och förvaras inlåsta på 
Umeå universitet.  
 
 
Som tack för att Ditt barn deltar i studien kommer han/hon att bjudas på kanelbullar, 
chokladbollar och saft.  
 
Vi planerar att utföra inspelningarna på skolan under v. x-x, och eventuellt senare 
datum om det behövs.  
 
 

OBS! Både Ni och Ditt barn måste ge sitt medgivande till deltagande i 
studien,  

senast x/x. 
 

 
 
 
 
 
 
Om Du vill ha mer information om studien, vänligen kontakta ansvariga nedan. Ni 
har även möjlighet att ta del av studiens resultat om Ni så önskar. Vänligen kontakta 
oss då.   
 
 
 
Tack för att Du tagit dig tid att läsa detta brev! 
 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Christel Norberg, logopedstudent   Handledare: Karin Brunnegård,                       
E-mail: xxx   universitetslektor, legitimerad logoped 
Tel: xxx                Institutionen för klinisk vetenskap 
   Enheten för logopedi 
Magdalena Birgersson, logopedstudent               Umeå Universitet 
E-mail: xxx                E-mail: xxx 
Tel: xxx                   Tel: xxx 
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      Bilaga 4 

FRÅGEFORMULÄR 
 
 
Barnets namn: 
_______________________________________________________ 
 
 
Barnets födelsedatum (ååmmdd): 
________________________________________ 
 
 

Barnets kön:  flicka  □    pojke □    
 

Vänligen ringa in Ditt svar.  

 

1. Har Ditt barn utvecklats normalt utifrån sin ålder? Ja  Nej 

2. Har Ditt barn haft läpp- käk- och gomspalt?  Ja Nej  

3. Har Ditt barn någon hörselnedsättning? Ja  Nej 

4. Har Ditt barn haft typisk tal- och språkutveckling?  Ja  Nej 
 
5. Har Ditt barn varit hos talpedagog eller logoped för  Ja  Nej 
    tal/språkträning?  
 
6. Har Ditt barn svenska som modersmål? Ja  Nej 
 
7. Har Ditt barn opererat bort halsmandlarna eller körtel bakom Ja
 Nej 
    näsan senaste året?  
 
8. Har Ditt barn någon allergi som påverkar mun- och näshåla  Ja
 Nej 
    negativt? 
 
Om du svarade ja på fråga 8; nämn vilket typ av allergi Ditt barn  
 

har:__________________________________________________ 
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MEDGIVANDE TILL DELTAGANDE 
Jag har läst informationen om studien och är medveten om att jag närhelst under 
studien kan avbryta Mitt/Mitt barns deltagande. Jag ger härmed mitt godkännande 
till Mitt/Mitt barns deltagande i studien: 
 
 
________________________________________________ 
Vårdnadshavares underskrift 
 
________________________________________________ 
Namnförtydligande 
 
________________________________________________ 
Datum, ort 
 
 
 
 
________________________________________________ 
Elevens underskrift 
 
________________________________________________ 
Namnförtydligande 
 
________________________________________________ 
Datum, ort 
 

 

Vänligen skicka med Ditt barn frågeformuläret och  

medgivandeformuläret tillbaka till skolan senast x/x. 
 

Tack på förhand! 
 
 
 
Ansvariga för studien:  
Christel Norberg, logopedstudent  Handledare: Karin Brunnegård,                       
E-mail: xxx  universitetslektor, legitimerad logoped 
Tel: xxx                  Institutionen för klinisk vetenskap 
  Enheten för logopedi 
Magdalena Birgersson, logopedstudent                Umeå Universitet 
E-mail: xxx                  E-mail: xxx 
Tel: xxx                       Tel: xxx 
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Bilaga 5 
NASOMETERREGISTRERING  
 
Patient:______________________Inspelningsdatum:___________ 
 
Personnummer:____________________Inspelningskod: _________ 
 
Orala meningar: Normvärde (eftersägning): 12.7%, SD 5.6 (Vuxna 17% SD 7) 

 Nasaleringskvot (nasalance) 
Mening 1:a rep 2:a rep 
Pippis apa piper.   
Bibbi bara jobbar. 
Titti tittar på TV. 
David å du leder. 
Kicki kokar korv. 
Giggi vill väga guld. 
Sissi å Lasse sover. 
Fiffi får kaffe. 
Vivvi vevar. 
Olle lurar Ella. 
 
 
Nasala meningar: Normvärde (eftersägning) 56,5%, SD 6.4 (Vuxna 55% SD 6) 

 Nasaleringskvot (nasalance) 
Mening 1:a rep 2:a rep 
Ankan simmar runt i vattnet.   
Kaninen äter morot. 
Anki hämtar hinken. 
Knut tänder lampan. 
Hämta inte mina vantar. 
Mormor hämtar tidningen. 
Mamma å Mimmi är hemma. 
 

 Låt patienten säga de två grupperna av meningar två gånger (inte varje mening två 
gånger efter varandra).  

 

 Ta fram värden för hela gruppen orala respektive nasala meningar, inte för varje 
enskild mening. 

 

 Jag brukar låta inspelningen rulla hela tiden, dvs. både när jag säger före och 
patienten repeterar. Mikrofonerna är så riktade att min röst ej ger något utslag.  

 
Orala ord (Scandcleft): Normvärde (eftersägning) 15,7%, SD 7,1 

 Nasaleringskvot 
Ord 1:a rep 2:a rep 
hus, filar, pippi, ljus, bilar, 
tv, gul, vit, duva 

  

 
2009-02-25 KB/mindre rev 2011-03-18  
 
Referens: Brunnegård & van Doorn, 2009. Normative data on nasalance scores for 
Swedish as measured on the Nasometer: Influence of dialect, gender and age. Clinical 
Ling & Phon. 23 (1), 58-69. 
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      Bilaga 6 
 
 
Instruktioner till deltagare 
 
Under inspelningen kommer du att få ha på dig det här (visa headset). Den kallas 
Nasometer. Headsetet har två mikrofoner, en som tar upp ljudet från munnen och en 
som tar upp ljudet från näsan. När man pratar kommer den mesta av luften ut genom 
munnen men lite luft kommer ut genom näsan. Vi vill undersöka hur mycket luft som 
kommer ut genom din näsa när du pratar, men din uppgift är att hela tiden försöka 
prata som du brukar göra.  
 
Du kommer att ha på dig headsetet under hela inspelningen. Jag kommer att säga 
olika ord och meningar och du ska säga efter mig. Jag kommer säga ett ord eller 
mening i taget och sen får du repetera. Det är sammanlagt 9 ord och 17 meningar. 
Inspelningen är uppdelad i tre delar och vi kommer göra varje del två gånger med en 
kort paus emellan. Hela inspelningen kommer ta ungefär 10-15 min.  
 
Om du inte hör vad jag säger så räcker du upp handen och då säger jag ordet en gång 
till. Det gör inget om du råkar säga fel. I så fall gör vi bara om inspelningen av just 
den delen.  
 
Prata med din vanliga röst under hela inspelningen, men det är bra om du pratar 
högt och tydligt. Man ska inte ha händerna på mikrofonerna så du kan lägga dem i 
ditt knä eller på bordet.  
 
Vi kan testa en gång. Då säger jag: Kalle har en blå bil, och så får du säga efter mig.  
 
Har du någon fråga? Annars kör vi igång! 
 
 
 


