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Sammanfattning 

Bakgrund  
Avvikelser i artikulation och nasalitet är kännetecknande för talet hos barn med läpp-, 
käk- och gomspalt (LKG). Det råder i dagsläget ingen konsensus kring vilken 
operationsteknik och -tidpunkt som ger bäst förutsättningar för talutvecklingen och få 
studier har utvärderat talutvecklingen hos personer med LKG longitudinellt.  
 
Syfte  
Syftet med studien var att longitudinellt undersöka talutvecklingen avseende artikulation 
och nasalitet hos barn med unilateral läpp-, käk- och gomspalt (LKGU) vid 3, 5 och 7 års 
ålder och jämföra med referensgrupper vid 3 och 7 år. 
 
Metod 
Tolv konsekutiva patienter med LKGU opererade med tidig tvåstegsslutning köns- och 
åldersmatchades med två referensgrupper av barn utan spalt. Gruppernas inspelningar av 
SVANTE (SVenskt Artikulations- och Nasalitets-TEst) transkriberades fonetiskt av två 
logopeder. Artikulationsvariablerna som analyserades var: procent korrekt konsonant, 
procent korrekt artikulationsställe, procent korrekt artikulationssätt och 
artikulationsavvikelser framför respektive bakom velofarynx. Nasalitetsavvikelser 
bedömdes på en skala från 0-4. Arbetet var i stora delar en metodologisk replikation av en 
studie av Lohmander och Persson (2008). 
 
Resultat 
Samtliga barn i LKGU-gruppen hade någon eller flera talavvikelser bakom velofarynx vid 
3 års ålder medan endast en enskild förekomst rapporterades hos referensgruppen. Vid 7 
års ålder visade endast procent korrekt artikulationssätt normaliserade värden hos LKGU-
gruppen jämfört med referensgruppen. Hypernasalitet och tryckreducerad artikulation 
var de vanligaste nasalitetsavvikelserna hos LKGU-gruppen vid 7 års ålder.  
 
Slutsatser 
Barnen med LKGU hade inte kommit ikapp jämnåriga utan spalt avseende artikulation 
och nasalitet vid 7 års ålder. Fler longitudinella studier med personer med LKG även i 
äldre åldrar föreslås. 
 
Nyckelord 
Unilateral läpp-, käk- och gomspalt (LKGU), LKG, talutveckling, talavvikelser, nasalitet, 
procent korrekt konsonant (PCC), procent korrekt artikulationsplats (PCP), procent 
korrekt artikulationssätt (PCM) 
 
 

 

 

 

 

 

 



	   	     
	  

Abstract 

Background 
Speech in children with cleft lip and palate (CLP) often has deviant articulation and 
nasality. Currently there is no consensus regarding surgical timing and technique that is 
optimal for speech development. Few longitudinal studies have investigated speech 
development in children with CLP. 
 
Purpose 
The purpose of the study was to examine speech development longitudinally in children 
with unilateral CLP (UCLP) at ages 3, 5 and 7 years, and to compare the speech outcome 
with reference groups at ages 3 and 7. 
 
Method 
Twelve consecutive patients with UCLP and early two-stage palatal repair were matched 
regarding gender and age with a reference group of children without clefts. The speech 
assessment SVANTE (Swedish Articulation and Nasality Test) was used for the recordings 
that were analysed according to percent correct consonant, percent correct place and 
manner of articulation. Deviations in place of articulation were defined according to 
whether the sound was pronounced in front of or behind the velopharynx. Deviations in 
nasality were rated on a scale from 0-4. The method used in the present study is largely a 
replication of that used by Lohmander and Persson (2008). 
 
Results 
All of the children with UCLP had single or multiple deviations of articulation behind the 
velopharynx at age 3 while only one single case was noted in the reference group. By the 
age of 7 only the percent correct manner for the UCLP-group reached values comparable 
with the reference group. Hyper nasality and weak pressure consonants were the most 
common deviations in nasality at age 7. 
 
Conclusion 
The children with UCLP did not catch up with peers without clefts regarding speech 
outcome at the age of 7. Forthcoming longitudinal studies are proposed to investigate the 
speech in individuals with CLP also in later ages.  
 
Keywords 
Unilateral cleft lip and palate (UCLP), CLP, speech development, speech deviations, 
nasality, percent correct consonant (PCC), percent correct place (PCP), percent correct 
manner (PCM) 
	  



	   	     
	  

Etiska överväganden 

Detta projekt har utfärdats i enlighet med riktlinjer för etikprövning av studentarbeten vid 
Umeå universitets medicinska fakultet (2007-05-14). 

Information 

Rektorer på skolor och förskolor i Umeå med omnejd kontaktades och informerades om 
studiens syfte och upplägg. Rektorerna hade möjlighet att vända sig direkt till författarna 
vid eventuella frågor kring studien. Efter godkännande från rektorerna kontaktades 
ansvariga pedagoger och lärare för aktuella avdelningar och klasser. Dessa ansvarade för 
distribuering av medgivandeblanketter och frågeformulär (Bilaga 1A-B) rörande 
exklusionskriterierna till barnens föräldrar. Föräldrarna informerades skriftligt om 
studiens syfte och upplägg, hanteringen av personuppgifter samt deltagarnas rättigheter. 
De uppmuntrades att prata med barnen om vad testningen innebar, varefter barnen själva 
hade möjlighet att ta ställning till om de ville deltaga. I samband med testningen 
förklarade författarna i anpassade ordalag testets utformning och syfte för barnen. 

LKGU-gruppens vårdnadshavare informerades via brev om studiens bakgrund och 
syfte. Efter inkomna samtycken från föräldrarna, skickades ett brev ut till barnens 
hemlogopeder med ett frågeformulär (Bilaga 2) och tillhörande information om studien. 

Medgivande/samtycke 

Referensgruppernas vårdnadshavare lämnade in sina skriftliga samtycken till klasslärare 
eller pedagoger. Medgivandeblanketter (Bilaga 3) returnerades av LKGU-gruppens 
vårdnadshavare till logopedmottagningen på NUS med bifogat frankerat kuvert.  

Frivillighet 

Rektorer, klasslärare, pedagoger, föräldrar och deltagare informerades om att deltagandet 
i studien var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Barnen fick 
själva bestämma över sin medverkan oavsett föräldrarnas godkännande. 

Sekretess 

Deltagarnas personuppgifter och samtlig data behandlades konfidentiellt. Inspelningarna 
avidentifierades och kodades och endast författarna hade tillgång till kodnyckeln. I 
rapporten redovisades enbart uppgifter om kön och ålder för barnen i referensgrupperna. 
För LKGU-gruppen angavs tidpunkter för operationer och antal besök hos hemlogoped. 
Allt material tillhörandes studien förvaras inlåst på logopedmottagningen vid Umeå 
universitetssjukhus. 

Återkoppling 

De skolor och förskolor som deltog i studien erhöll exemplar av det fullständiga arbetet. 
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Bakgrund 

Läpp-, käk-, och gomspalt 

Läpp-, käk- och gomspalt (LKG) är den vanligaste medfödda missbildningen av ansiktet 
med en internationell förekomst på cirka 1 av 700-750 nyfödda (Mossey, Little, Munger, 
Dixon, & Shaw, 2009). Prevalensen varierar dock beroende på etnicitet och mellan länder 
(Kummer, 2008). I Sverige föds omkring 1 av 500 med någon form av LKG (Hagberg, 
Larson, & Milerad, 1998). I den norra sjukvårdsregionen i Sverige (Norrbottens, 
Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län) föds 20-25 barn med LKG varje år 
(Västerbottens Läns Landsting [VLL], 2007). Samtliga barn som föds inom denna region 
behandlas av LKG-teamet vid Norrlands universitetssjukhus (NUS).  

LKG uppstår hos ett embryo under första trimestern av graviditeten (Kummer, 
2008). Runt tolfte veckan ska ansiktets och munnens delar växa ihop för att bilda 
gommen. Hårda gommen bildas runt femtonde veckan då ben och muskler binds samman 
i munhålans strukturer (Atkinson & Howard, 2011). Om gommens strukturer inte sluts 
samman adekvat kan en spalt mellan mun- och näshåla uppstå (Kummer, 2008).  

Etiologin bakom LKG är inte helt fastställd men som generell förklaring brukar både 
genetiska faktorer och miljöfaktorer nämnas, antingen enskilt eller i kombination 
(Kummer, 2008; Stanier & Moore, 2004; Watson, 2001). Riskfaktorer är bland annat 
rökning, alkoholkonsumtion, undernäring och virusinfektioner under graviditeten 
(Mossey et al., 2009).  

Spalttyper 
En spalt kan vara uni- eller bilateral, beröra läpp, käke och/eller gom eller vara en 

isolerad läpp- eller gomspalt (Stanier & Moore, 2004). Spalten kan även vara fullständig 
eller ofullständig. En fullständig läppspalt sträcker sig hela vägen upp till näshålan medan 
en ofullständig läppspalt kan sluta strax ovanför amorbågen (Kummer, 2008).  

Isolerad gomspalt kan variera i storlek och omfattning, allt från endast en tudelad 
uvula till en komplett spalt som berör både hårda och mjuka gommen (Lohmander, 
Persson, & Henningsson, 2008). Isolerad gomspalt har en något högre incidens hos flickor 
(Calzolari, Bianchi, Rubini, Ritvanen, & Neville, 2004; Mossey et al., 2009) medan spalter 
i läppen, både med och utan gomspalt, är dubbelt så vanligt hos pojkar  (Kummer, 2008).  

Bilateral LKG innebär att läpp, käke och gom är kluvna på båda sidor av tandvallen 
upp mot vardera näshåla (Schprintzen, 1995). Förekomsten av bilaterala spalter i Sverige 
är 0,3 av 1000 nyfödda och är vanligare hos pojkar än hos flickor (Hagberg et al., 1998).  

Om LKG endast berör ena sidan av läpp och käke kallas det unilateral spalt (LKGU). 
LKGU förkommer oftast på vänster sida (Kummer, 2008). I en studie med 251 barn med 
uni- och bilateral spalt rapporterade Hagberg et al. (1998) att förekomsten av LKGU var 
87,6 %. 

Talproduktion 

För en normal talproduktion krävs väl fungerande andnings-, fonations- och 
artikulationssystem. Dessa aktiveras under tal och utgör det som kallas för talapparaten 
(Engstrand, 2004).  När utandningsluften passerar hinder på olika ställen i talapparaten 
uppstår språkljud, vilka grovt kan delas in i vokala och konsonanta ljud (Lohmander et al., 
2005). 

Vokaler bildas då luften passerar struphuvudet där stämbanden sätts i vibration, 
varpå tryckvågor skickas ut genom glottis och bildar en ljudkälla. Ljudråmaterialet formas 
därefter i munhålan och antar sin klangfärg utifrån kavitetens storlek och form 
(Engstrand, 2004; Lohmander et al., 2005).  Konsonanter bildas vanligtvis genom hinder 
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i munhålan och kan beskrivas utifrån hur och var de artikuleras; klusiler, frikativor och 
nasaler är exempel på olika artikulationssätt, medan bilabialer, dentaler, velarer och 
glottaler anger artikulationsställe (Lohmander et al., 2005). 

Andra hinder i talapparaten har till uppgift att ge språkljuden rätt resonans. Vid 
produktion av orala ljud stänger mjuka gommen till mot svalgväggarna och hindrar 
således luften att passera ut genom näsan. Nasala ljud bildas när orala hinder tvingar 
utandningsluften och ljudkällan att passera genom den velofaryngeala luftpassagen och 
näshålan (Lohmander et al., 2005).  

Velofarynxinsuffiens (VPI) 
Velofarynxinsufficiens (VPI) innebär en otillräcklig förmåga att sluta tätt mellan mun- 

och näshåla (Lohmander et al., 2005). Trost-Cardamone (1989) föreslår följande 
definition av termen för att beskriva den nedsatta funktion i velofarynx som förknippas 
med spaltavvikelser:  

Velopharyngelal insuffiency (...) includes any structural defect of the velum or pharyngeal 
wall at the level of the nasopharynx; there is not enough tissue to accomplish closure, or 
there is some type of mechanical interference to closure (....) Unoperated palatal clefts, overt 
or submucous, and repaired but functionally inadequate clefts account for the majority of 
velopharyngeal tissue insufficiencies. (s. 68) 

VPI orsakar avvikelser i nasal resonans, nasalt luftläckage samt tryckreducerade 
konsonanter (Lohmander et al., 2008) och kan föranleda att talet uppfattas som 
avvikande, odistinkt och ibland även svårförståeligt (Lohmander et al., 2005). 

Passiva talavvikelser 
Med passiva talavvikelser menas avvikelser som uppstår till följd av morfologiska 

begränsningar som omöjliggör fullständig velofaryngeal slutning.  
Hypernasalitet kan beskrivas som en förhöjd nasal resonans vid produktion av 

vokaler och vokallika konsonanter. Det är den vanligaste resonansavvikelsen och är ett 
resultat av inadekvat slutning av passagen mellan mun- och näshåla (D´Antonio & 
Scherer, 1995; Lohmander et al., 2005, 2008).  

Hyponasalitet uppstår till följd av en total eller partiell obstruktion av passagen i 
näshålan och resulterar i att nasala konsonanter uttalas med reducerad nasal klang 
(D´Antonio & Scherer, 1995; Lohmander et al., 2005, 2008). Nasalen /m/ kan till 
exempel realiseras som ett /b/. Hyponasalitet räknas som en passiv talavvikelse trots att 
velofarynx inte engageras (D´Antonio & Scherer, 1995; Hutters & Brønstedt, 1987; 
Lohmander et al., 2005, 2008). 

Nasalt luftläckage är ett samlingsbegrepp för nasala genomslag och velofaryngeala 
friktionsljud. De frikativa biljuden kan vara hörbara eller icke-hörbara och uppstår vid 
produktion av tryckstarka konsonanter då luften passerar trånga passager i näshålan eller 
velofarynx (Lohmander et al., 2005, 2008). 

Tryckreducerad artikulation uppstår när konsonanter som kräver ett intraoralt 
tryck produceras med otillräcklig sådant. Ett /b/ kan exempelvis produceras trycksvagt, 
oaspirerat, med utebliven explosionsfas eller realiseras som ett /m/ (Lohmander et al., 
2005, 2008). 

Aktiva talavvikelser  
Aktiva talavvikelser avser kompensatoriska strategier för artikulation som utvecklas till 

följd av strukturella defekter och funktionsnedsättningar associerade med LKG. Dessa 
brukar traditionellt delas in i avvikelser framför respektive bakom velofarynx (Lohmander 
et al., 2005, 2008).  

Artikulationsavvikelser framför velofarynx innebär att dentala och ibland även 
bilabiala konsonanter flyttas bak till ett palatalt eller velart artikulationsställe i ett försök 
att hindra luftströmmen från att läcka ut i en oopererad restspalt eller en fistel i gommen. 
Avvikelser framför velofarynx behöver dock inte vara tillbakaflyttade som exemplet ovan 
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utan kan exempelvis utgöras av en velar klusil som uttalas dentalt (Lohmander et al., 
2005, 2008). 

Till artikulationsavvikelser bakom velofarynx räknas kompensatorisk artikulation 
på faryngealt, glottalt eller nasalt/velofaryngealt artikulationsställe. Dessa är samtliga 
relaterade till en ofullständig slutning av velofarynx och har i regel en kraftig påverkan på 
talarens förståelighet (Lohmander et al., 2005, 2008).  

Kompensatoriska artikulationsfel är inte alltid ett direkt resultat av VPI. 
Funktionsnedsättningen av velofarynx kan i själva verket vara ett resultat av 
kompensatorisk artikulation på grund av begränsade rörelser i velofaryngeal muskulatur 
(Bauman-Waengler, 2008). Struktur och funktion påverkar sålunda varandra åt båda håll.  

Talutveckling  

Barns talutveckling är avhängigt både biologiska faktorer och språket som de exponeras 
för i sin omgivning. Innan fyra månaders ålder har barn mycket begränsade anatomiska 
förutsättningar för tal (Bjar, 2003). Vid omkring 4-6 månaders ålder börjar barnet kunna 
producera orala konsonanter, till följd av separationen av larynx och velofarynx som äger 
rum vid denna tidpunkt. Detta gör det möjligt att bygga upp det intraorala tryck som 
behövs för produktion av explosiva klusiler. Mellan 5-10 månaders ålder kännetecknas 
talet av de upprepade stavelser vi kallar joller (Chapman & Willadsen, 2011). De första 
ordens inträde sker runt 1 års ålder. De fonem som utvecklas tidigast i barns språk är de 
som finns i många av världens språk. Bland klusilerna erövras /p/ och /b/ vanligtvis tidigt 
i svenskan medan /k/ och /g/ etableras sist, med förbehåll för stor individuell variation 
(Bjar, 2003).  

Varje språk har egna språkspecifika fonetiska särdrag och det är därför ur ett 
tvärlingvistiskt perspektiv svårt att säga vad som är typiskt respektiva atypiskt i ett barns 
talutveckling (Lohmander et al., 2005). Vad som uppfattas som avvikande i svenskan kan 
vara ett normalt talmönster i ett annat språk (De Boysson-Bardies & Vihman, 1991). 

Talutveckling hos barn med LKG 
Kännetecknande för talet hos barn med LKG är avvikelser i artikulation och nasalitet 

(Lohmander et al., 2005). Dessa avvikelser i talet uppstår till följd av strukturellt 
betingade anomalier och kan anta olika svårighetsgrad beroende på spalttyp och spaltens 
omfattning. En isolerad spalt i mjuka gommen är till exempel mer fördelaktigt för 
talutvecklingen än total bilateral LKG (Lohmander, 2011). Alla barn med LKG utvecklar 
dock inte talavvikelser. Enligt en sammanställning av Lohmander (2011) uppvisar 50-60 
% av barn med LKG åldersadekvat tal vid 3 år. Vid 4-5 års ålder förväntas andelen vara 
60-70 % och mellan 6-8 år 70-80 %. 

Flertalet studier har påvisat att antalet producerade konsonater i jollerstadiet är 
lägre hos barn med LKG jämfört med barn utan spalt (Chapman, 1991; Chapman, Hardin-
Jones, Schulte, & Halter, 2001; Lohmander, Lillvik, & Friede, 2004; Lohmander, Olsson, 
& Flynn, 2011). Barn med LKG har dessutom ett jämförelsevis begränsat språkljudsystem 
med få dentala och alveolära artikulationsställen (Chapman et al., 2001; Lohmander et al., 
2004). Chapman (1991) fann färre flerstaviga konstruktioner hos barn med LKG, 12-14 
månader, jämfört med en kontrollgrupp. Barnen med ännu ej opererade spalter visade 
även preferenser för produktion av nasaler, halvvokaler och den glottala frikativan /h/. 
Estrem och Broen (1989) fann att barn med LKG föredrog att använda ord med initiala 
vokaler, nasaler eller approximanter. Författarna menade att barnen redan under det 
tidiga ordproduktionsstadiet hade utvecklat kompensoriska strategier och sålunda valde 
ord som innehöll ljud de lättare kunde producera. 

Logopedens roll 
Ett multidisciplinärt team är ofta inblandat i bedömningen och behandlingen av barn 

med LKG och kan till exempel bestå av plastikkirurg, käkkirurg, foniater, audionom och 
logoped. Logopeden engageras tidigt gällande barnets tal-, språk- och ätutveckling. Från 
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och med 3 års ålder spelar logopeden in och bedömer talet och gommens funktion. 
Indirekt intervention ges i form av information och råd till föräldrar och personal 
involverad i barnets dagliga omsorg. Vissa barn kan även vara i behov av talterapi för att 
korrigera tal- och klangavvikelser (Läpp-käk-gomspaltteamet i Umeå, 2007; Sahlgrenska 
University Hospital, n.d.). Barn med LKG är dock en heterogen grupp som uppvisar stor 
individuell variation och alla är inte i behov av logopedisk intervention (Lohmander et al., 
2008).	  

Operationsrutiner  

Det råder i dagsläget ingen konsensus kring vilken operationsteknik eller -tidpunkt som är 
bäst för att optimera talutvecklingen och samtidigt minimera risken för avvikande tillväxt 
av käken hos barn med LKG (Mossey, Little, Munger, Dixon, & Shaw, 2009; Lohmander, 
2011). Syftet med en operation av gommen är att sluta öppningen till näshålan och att 
underlätta för velofaryngeal slutning (Rohrich, Love, Byrd, & Johns, 2000). Förutom att 
velofaryngeal slutning är en förutsättning för talet är funktionen dessutom viktig för att 
uppnå det intraorala tryck som behövs vid ätande, amning och sväljning samt för att 
förhindra nasal regurgitation av mat och dryck (Sommerlad, 2001). Operationsrutiner vid 
LKG kan delas upp i en- och tvåstegsmetoder. Tidpunkten för slutningarna kan benämnas 
som tidig eller sen utan att detta specificeras med exakt tidpunkt (Lohmander, 2011). 

Enstegsoperation innebär att hårda och mjuka gommen sluts vid ett tillfälle. Olika 
kirurgiska tekniker används för detta och slutningen kan ske vid olika åldrar men 
vanligast är en så kallad tidig slutning mellan 6 och 18 månaders ålder (Lohmander, 2011).  

Tvåstegsoperation innebär en primär slutning av mjuka gommen följt av en 
sekundär slutning av hårda gommen vid ett senare tillfälle där tidpunkterna för 
operationerna kan variera stort (Rohrich et al., 2000). Tidig slutning av mjuka gommen 
sker dock oftast mellan 3 och 9 månaders ålder. Spalten i hårda gommen som lämnas för 
senare slutning kallas residualspalt (Lohmander-Agerskov, Friede, Lilja, & Söderpalm, 
1996) eller restspalt (vard.). Slutningen av denna kan ske från cirka 12 månaders ålder 
upp till tonåren (Lohmander, 2011).  

Rutiner i Västerbotten 
Plastikkirurgiska kliniken vid NUS har sedan 1961 genomfört kirurgiska behandlingar 

av LKG. Fram till 1988 utfördes enstegsoperationer runt 8 månaders ålder. Enligt 
Västerbottens läns landstings regionala vårdprogram för LKG (2007) uppvisade dessa 
patienter under senare uppföljningar hög frekvens av hypernasalitet på grund av att den 
mjuka gommen antingen var för kort eller hade nedsatt rörlighet och många av dessa barn 
var i behov av sekundära talförbättrande operationer. Sedan år 2000 har det 
multidisciplinära LKG-teamet övergått till en slutning av mjuka gommen vid 6 månaders 
ålder och slutning av restspalter vid 3 års ålder (Läpp-käk-gomspaltteamet i Umeå, 2007) 
enligt en modell som framtagits vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Valet av 
operationsteknik motiveras med att den maxillära tillväxten kan påverkas om hårda 
gommen sluts alltför tidigt. Utöver detta har residualspalten ofta funktionellt reducerats 
vid 3 års ålder vilket förenklar operationen (Sahlgrenska University Hospital, n.d.).  

 
Forskning avseende enstegs- kontra tvåstegsoperationer 
Vissa studier har inte kunnat påvisa någon signifikant skillnad mellan en- och 

tvåstegsoperationer avseende talutveckling (Kirschner et al., 2000) men 
enstegsoperationer har i flera studier lyfts fram som ett bättre alternativ än 
tvåstegsoperationer (Holland et al., 2007; Marrinan, LaBrie, & Mulliken, 1998). 
Enstegsoperationer var enligt Holland et al. (2007) att föredra eftersom sen 
residualslutning kräver mer av det inblandade LKG-teamet i form av antal besök, längre 
operationstid och fler sekundära talförbättrande operationer. Författarna fann vidare att 
enstegsoperation omkring 1 års ålder, resulterade i bättre tal avseende förståelighet, 
nasalitet, nasalt läckage och artikulationsavvikelser jämfört med en grupp som genomgått 
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tvåstegsoperation där mjuka gommen slutits runt 1 år och hårda gommen runt 7 år. Det 
har även rapporterats om lägre förekomst av fistlar, VPI och kompletterande 
talförbättrande operationer hos personer med LKG som genomgått enstegsoperation 
(Holland et al., 2007; Marrinan et al., 1998).  

Tidig tvåstegsoperation har hävdats vara minst lika effektiv eller bättre än 
enstegsoperation - till och med innan slutning av residualspalten - vilket har förklarats 
med att tidig slutning av mjuka gommen förbättrat den velofaryngeala funktionen 
(Lohmander et al., 2006; Lohmander-Agerskov et al., 1996; Persson, Elander, 
Lohmander-Agerskov, & Söderpalm, 2002). Förutom förbättrad velofaryngeal funktion 
gynnas talet av att spalten i hårda gommen funktionellt krymper upp till cirka 1 år efter en 
slutning av mjuka gommen (Friede & Enemark, 2001; Lohmander-Agerskov et al., 1996). 
Slutning av mjuka gommen runt 6 månaders ålder har även noterats öka andelen orala 
klusiler (Lohmander et al., 2004; Willadsen & Albrechtsen, 2006) jämfört med 
enstegsoperation vid 12 månaders ålder (Jones, Chapman, & Hardin-Jones, 2003).  

Medan en del studier rapporterar om glottal artikulation som den mest 
förekommande artikulationsavvikelsen under förskoleåldern (Hardin-Jones & Jones, 
2005) rapporterar andra om tillbakaflyttad artikulation som den vanligaste avvikelsen vid 
samma ålder (Lohmander, Friede, Elander, Persson, & Lilja, 2006; Lohmander, Friede, & 
Lilja, 2012). Lohmander (2011) menar att skillnaderna tycks bero på vilken 
operationsmetod som använts och tidpunkterna för dessa; enstegsoperation omkring 12-
18 månaders ålder var den vanligaste metoden i de studier som rapporterade om glottal 
artikulation som främsta avvikelsen, medan tvåstegsoperationer med tidig slutning av 
mjuka gommen hade genomförts i de studier som rapporterade om tillbakaflyttad oral 
artikulation som den vanligaste avvikelsen.   

I en studie av barn med isolerad gomspalt fann Persson et al. (2002) att barn som 
opererats i två steg (vid 8 månader respektive 4 års ålder) hade signifikant färre nasala 
avvikelser och genomgick färre sekundära talförbättrande operationer än en grupp som 
genomgått enstegsoperation vid 12-15 månader. Sen residualslutning visade sig i Bardach, 
Morris och Olins studie (1984) resultera i en hög förekomst av VPI. Lohmander-Agerskov 
et al. (1996) fann signifikant mer nasalt luftläckage hos en grupp med residualspalt vid 7 
års ålder jämfört med en grupp patienter med funktionellt slutna residualspalter. 
Trettiosex procent av residualgruppen uppvisade palatal eller velar artikulation av dentala 
klusiler, medan gruppen vars residualspalter hade slutits funktionellt innan 3 års ålder 
inte hade utvecklat någon kompensatorisk artikulation. Detta skulle enligt författarna 
kunna tolkas som att en operation av hårda gommen innan 3 års ålder är fördelaktigt för 
talutvecklingen.  

Hardin-Jones och Jones (2005) föreslog ett behandlingsprogram där mjuka 
gommen sluts innan 13 månaders ålder för optimalt resultat beträffande talet, medan 
Kaplan (refererad i Rohrich et al., 2000) menade att mjuka gommen borde slutas redan 
mellan 3-6 månaders ålder eftersom det tar cirka 3-6 månader efter en operation innan 
barnet återfått normal rörlighet i gommen.  En allt för sen slutning skulle enligt 
författaren kunna innebära att barnet missar den kritiska period kring 1 års ålder då 
språkljud som involverar gommen etableras. Lohmander et al. (2012) fann i  en 
longitudinell studie av patienter med LKGU (med kvarvarande residualspalter) mycket 
små skillnader i talproduktion efter 7 års ålder trots att tidpunkten för operation av mjuka 
gommen varierade mellan 4-12 månaders ålder. Författarna menade att den positiva 
inverkan som en tidig slutning av mjuka gommen hade för den tidiga talproduktionen, 
inte nödvändigtvis gjorde så stor skillnad i ett längre perspektiv. 

Studiens signifikans 

Trots att viss enighet tycks råda bland förespråkare för tvåstegsoperation har full 
konsensus beträffande operationsmetod och -tidpunkt fortfarande inte nåtts. Variationer i 
tillvägagångssätt förekommer nationellt likväl som internationellt. Detta beror bland 
annat på att olika aspekter av utvecklingen hos barn med LKG måste tas i beaktande av ett 
flertal yrkesgrupper. Oenigheten kliniker emellan grundar sig därtill i motsägelsefulla 
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forskningsresultat. Många studier begränsas av confoundingvariabler, ett för litet 
(Chapman et al., 2008; Lohmander-Agerskov, Söderpalm, Friede, & Lilja, 1998) eller 
alldeles för heterogent urval (Dotevall, Lohmander-Agerskov, Ejnell, & Bake, 2002; Park 
et al., 2000). Därtill förekommer metodologiska begränsningar som till exempel frånvaro 
av randomisering, blind bedömning och bristande inter- och intrabedömarreliabilitet 
(Park et al., 2000; Pulkkinen & Marjukka, 2001; Van Lierde, Monstrey, Bonte, Van 
Cauwenberge, & Vinck, 2004).  

Syfte 

För att adekvat utvärdera talutvecklingen hos barn med LKGU krävs longitudinella data 
(Lohmander et al., 2012; Park et al., 2000). I litteraturen återfinns få högkvalitativa 
longitudinella studier som berör talutvecklingen hos en homogen grupp med LKG 
(Lohmander-Agerskov et al., 1998; Persson, Lohmander, & Elander, 2006). 
Replikationsstudier är ett viktigt vetenskapligt instrument för att stödja och/eller bekräfta 
tidigare forskningsresultat (Hewitt & Stephenson, 2012). Föreliggande studie är en, till 
stora delar, metodologisk replikation av Lohmander och Perssons (2008) longitudinella 
prospektiva studie: A longitudinal study of speech production in swedish children with 
unilateral cleft lip and palate and two-stage palatal repair.  

Syftet med den aktuella studien var att longitudinell undersöka talutvecklingen 
avseende artikulation och nasalitet hos barn med LKGU som genomgått tidig 
tvåstegsoperation, och därtill jämföra med två referensgrupper av barn utan spalt vid 
åldrarna 3 och 7 år. Följande forskningsfrågor har ställts: 
 
1. Hur manifesteras artikulation av konsonanter respektive nasalitetsavvikelser 
(hypernasalitet, trycksvag artikulation, nasalt luftläckage, hyponasalitet) hos en grupp 
barn med LKGU vid 3 och 7 års ålder jämfört med referensgrupper av barn utan spalt eller 
talavvikelser? 
  
2. Hur manifesteras artikulation av konsonanter respektive nasalitetsavvikelser för LKGU-
gruppen vid åldrarna 3, 5 och 7 år, och hur ser utvecklingen ut longitudinellt? 

 Metod 

Deltagare 

Sexton konsekutiva patienter med LKGU identifierades för studien.  
 

Inklusionskriterier för LKGU-gruppen 

• Unilateral läpp-, käk- och gomspalt. 
• Födda inom ett 6-årsintervall i Sverige. 
• Tillhörandes LKG-teamet vid Norrlands universitetssjukhus (NUS). 

 Exklusionskriterier för LKGU-gruppen 
• LKG-kirurgi utförd vid annat sjukhus än NUS. 
• Komorbida syndrom. 
• Utvecklingsstörning. 
• Verbal dyspraxi. 
• Adoption. 
• Kraftigt nedsatt hörsel. 

 
En patient exkluderades ur studien på grund av syndrom. Medgivanden erhölls från 

tolv patienter (sex flickor och sex pojkar). Patienterna var födda år 2000-2005 och 
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behandlades av LKG-teamet vid NUS. Gomslutning hade genomförts med tidig 
tvåstegsoperation där medelåldern för slutning av mjuka gommen var 9,3 månader 
(spridning: 7-14 månader) och medelåldern för slutning av hårda gommen var 37,3 
månader (spridning 34-41 månader). Tre kirurger var inblandade i operationer under den 
aktuella perioden då en del omställningar skedde på kliniken, vilket ledde till långa 
väntetider för operationer. Bland annat byttes huvudansvarig kirurg. En patient hade 
genomgått fistelslutning och två av patienterna hade opererats med svalglambåplastik. 
Tidpunkterna för dessa operationer specificeras i Tabell 1. Samtliga i LKGU-gruppen hade 
vid något tillfälle besökt hemlogoped.  
 
TABELL 1 Kön, ålder vid SPC, HPC*, ålder vid eventuell fistelslutning eller svalglambåplastik och antal besök hos 
hemlogoped 

 * SPC = slutning av mjuka gommen, HPC = slutning av hårda gommen. 

 

Inklusionskriterier för referensgrupperna 
• Barn födda i Sverige. 
• Svensktalande utan brytning. 
• Passande åldersintervall avseende matchning mot LKGU-gruppen. 

Exklusionskriterier för referensgrupperna 
• Avvikande generell utveckling. 
• Avvikande talutveckling. 
• Nedsatt hörsel. 
• Kontakt med logoped eller talpedagog. 
• Bortopererad adenoid inom de senaste 12 månaderna. 

 
Till referensgrupperna spelades 73 barn in i deras förskole-, skol- eller hemmiljöer 

(29 till gruppen med 3-åringar och 44 till gruppen med 7-åringar). Fem förskolor och tre 
skolor, samtliga belägna i Umeås omnejd, deltog i studien. Fem deltagare till 
referensgrupperna rekryterades privat. Tjugosju inspelningar utelämnades efter 
tillämpning av exklusionskriterier baserat på enkätsvar från barnens vårdnadshavare 
(Bilaga 1A-B). Sex flickor och sex pojkar ur respektive åldersgrupp köns- och 
åldersmatchats med LKGU-gruppen med en tillåten åldersdifferens på ± 2 månader. De 
övriga 22 deltagarnas inspelningar användes inte. 

Testmaterial 

SVANTE (SVenskt Artikulations och Nasalitets TEst) är ett testmaterial utformat för 
bedömning av artikulationsavvikelser och VPI. SVANTE används kliniskt av logopeder i 
Sverige vid bedömning av barn och ungdomar med LKG eller andra svårigheter med 

Patient nr 
 

Kön 
 

Ålder vid SPC 
(mån) 

Ålder vid HPC 
(mån) 

Fistelslutning 
J/N (år, mån) 

Lambåplastik 
(år, mån) 

Antal besök hos 
logoped 

1 p 10 38 N J (5:10) 35 

2 p 12 35 N N 23 

3 p 8 35 N N 4 

4 p 7 37 N N 17 

5 p 10 41 J (4:0) N 38 

6 p 7 39 N N 12 

7 f 9 35 N N 7 

8 f 10 40 N J (5:7) 82 

9 f 8 39 N N 4 

10 f 7 39 N N 21 

11 f 14 36 N N 6 

12 f 10 34 N N 15 

Medelvärde (SD) 9,33 (2,05) 37,33 (2,21)       
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artikulation och/eller nasalitet. Materialet består av en bilderbok där testpersonen kan 
benämna upp till 86 isolerade ord. Fonetisk transkription görs på ett målljud i respektive 
ord och analysen ger ett mått på antal korrekt artikulerade konsonanter (Bilaga 4). Om 
testpersonen inte anger målordet spontant eller efter en rammeningen kan testledaren 
elicitera målordet med imitation. Vidare består materialet av en lista med 13 meningar för 
bedömning av hyper- och hyponasalitet, nasalt luftläckage och tryckreducerad 
artikulation. Vidare innehåller materialet en händelsebild avsedd för spontantal. SVANTE 
är normerat för svensktalande barn i åldrarna 3, 5, 7 och 10 år. Reliabiliteten anges som 
mycket god för åldrarna 5, 7 och 10 (Lohmander et al., 2005). 

SVANTE-materialet användes både för LKGU-gruppen och referensgrupperna i 
föreliggande studie. Vid 3 års ålder testades enbart benämning av bilder. Femtionio av 
målorden användes vid samtliga åldrar och följande ord uteslöts; kursiverade ord, ord för 
bedömning av hyponasal klang och konsonantförbindelser med /s/. Alla barn benämnde 
dock inte samtliga 59 målord och spontantal analyserades inte i den aktuella studien.  

Procedur 

Pilottest av material 
Innan referensgruppernas inspelningar påbörjades nådde författarna konsensus kring 

testförfarandet under inspelningar av fem barn. Bland annat enades testledarna om 
lämpliga rammeningar att använda vid behov för att i möjligaste mån endast elicitera 
målordet (t ex “Det här är en..”, “Hon är ute och...”). Testinspelningarna av dessa barn 
inkluderades inte i föreliggande studie. 

Datainsamling 
Referensgrupperna spelades in av föreliggande studies författare i förskolor och skolor i 

Umeå under studiens gång. Gällande LKGU-gruppens deltagare användes befintliga 
inspelningar gjorda av logopeder mellan 2004-2012 under kliniska rutinkontroller vid 3, 5 
och 7 års ålder.  

LKGU-gruppens inspelningarna gjordes med huvudburen mikrofon (Sennheiser 
MKE2P-C)  på en DAT-spelare (Panasonic SV-3800) i inspelningsstudio, eller med 
takmikrofon (Sennheiser ME-64) inspelat på DAT-spelare (Fostex D5) i behandlingsrum 
på logpedmottagningen vid NUS. Två av inspelningarna spelades in med Swell direkt i 
 journalsystemet Voice Journal. Övriga inspelningar fanns arkiverade på DAT-band och 
konverterades till digitala wav-filer. Sammanlagt tre inspelningar saknades i 
journalarkiven. Dessa berörde tre olika patienter, en från 3-, en från 5- och en från 7-
årskontrollen. Nio inspelningar hade avbrutits på grund av att DAT-banden tagit slut eller 
att logopeden gjort bedömningen att barnet varit för trött för att fortsätta. 

Referensgruppernas inspelningarna gjordes med studieförfattarna i rum som, i 
möjligaste mån, var separerade från övrig verksamhet. En av testledarna administrerade 
testet medan den andra hanterade inspelningen. För att minska uttröttningseffekten 
turades testledarna om att administrera testet. Inspelningarna gjordes med en portabel 
digital inspelare (Tascam DR-08) och i tre fall med röstmemofunktionen på en 
smartphone (iPhone 4s).  

LKGU-gruppens och referensgruppernas inspelningar kodades för att garantera 
deltagarnas anonymitet. Samtliga inspelningar, oavsett inspelningsutrustning, ansågs vara 
av tillräckligt god kvalitet för att perceptuellt kunna bedöma artikulation och nasalitet. 

Bearbetning av data 
Samtliga ljudfiler redigerades i programmet Audacity 2.0.0 och endast målorden 

behölls. Tre sekunders tystnad infogades mellan orden. Ljudfilerna från båda grupper 
anpassades därefter till samma samplingsfrekvens (16000 Hz) med programmet 
Resample och sparades över på en spellista där de omkodades och randomiserades via 
programmet Glue. Ålder på barnen angavs inte och samtliga ljudfiler var randomiserade 
med avsikt att öka logopedernas naivitet kring inspelningarna. Lyssnarbedömningarna 
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genomfördes av två logopeder i en tyst miljö med hörlurar av hög kvalitet (Pro-Luxe 
digital stereo headphones KT-121 och Sennheiser HD280 pro). Grov fonetisk transkription 
av målljudet tillämpades enligt den lathund för transkription av talavvikelser vid LKG/VPI 
som återfinns i SVANTE-manualen (Lohmander et al., 2005) och enligt 
lyssnarinstruktioner (Bilaga 5). De fonetiska transkriptionerna användes för att analysera 
andel procent korrekt konsonant (PCC), procent korrekt artikulationsställe (PCP) och 
procent korrekt artikulationssätt (PCM) samt andel avvikelser framför respektive bakom 
velofarynx (FVF/BVF) (Tabell 2, Bilaga 6). Artikulationsvvikelser FVF och BVF 
rapporterade i den aktuella studien ska inte förväxlas med tillbakaflyttad respektive glottal 
artikulation. Både fram- och tillbakaflyttade målljud har räknats med i avvikelser FVF; till 
exempel en velar klusil som producerats dentalt har således räknats som en avvikelse FVF.  

 
TABELL 2 Beskrivning av artikulationsvariablerna PCC, PCP, PCM, FVF och BVF 

Förkortning 
 
 

Engelsk 
betydelse 
 

Svensk 
översättning 
 

Beskrivning 
 
 

Exempel på 
korrekt producerat 
målljud; /b/  

Exempel på fel 
producerat målljud; 
/b/ 

PCC 
 
 
 
 

Percent 
correct 
consonant 
 
 

Procent korrekt 
konsonant 
 
 
 

 
Korrekt uttalad konsonant 
utan någon märkbar 
avvikelse som t.ex. nasalt 
luftläckage 
 

 
/b/ 
 
 
 
 

/b ͉ / p.g.a. trycksvag 
artikulation 
 
 
 

 
PCP 
 
 
 
 

Percent 
correct 
place 
 
 

Procent korrekt 
artikulationsställe 
 
 
 

Målljudet uttalas på rätt 
plats men inte 
nödvändigtvis på rätt sätt 
 
 

/m/ p.g.a. bilabialt 
artikulationsställe 
 
 
 

 
/d/ p.g.a. dentalt 
artikulationsställe 
 
 
 

 
PCM 
 
 
 

Percent 
correct 
manner 
 

Procent korrekt 
artikulationssätt 
 
 

Målljudet uttalas på rätt 
sätt men inte 
nödvändigtvis på rätt plats 
 

/g/ p.g.a. klusilt 
artikulationssätt 
 
 

/m/ p.g.a. nasalt 
artikulationssätt 
 
 

FVF 
 
 

- 
 
 

 
Framför 
velofarynx 
 

Artikulationsavvikelse 
framför velofarynx 
 

- 
 
 

/d/ p.g.a. dentalt 
artikulationsställe 
 

BVF 
 
 

- 
 
 

Bakom velofarynx 
 
 

Artikulationsavvikelse 
bakom velofarynx 
 

- 
 
 

 
/ʔ/ p.g.a. glottalt 
artikulationsställe 
 

 
Nasalitet bedömdes utifrån fyra variabler (hypernasalitet, hyponasalitet, nasalt 

luftläckage och tryckreducerad artikulation) där graden av nasalitet angavs på en skala 
från 0 till 4 (normal till svår) (Bilaga 7). I den aktuella studien slog författarna ihop 
skalsteg 0 och 1 vid rapportering av resultaten då dessa steg generellt anses tillhöra 
normalvariationen (Brunnegård & Lohmander, 2007). 

För att underlätta jämförelser med Lohmander och Perssons studie (2008) har 
tabeller och figurer i möjligaste mån försökts efterlikna förlagorna. 

 

Statistiska metoder 
För statistisk analys användes SPSS (version 20.0.0). För jämförelser av 

artikulationsvariabler mellan LKGU-gruppen och referensgrupperna användes Mann 
Whitney U-test. Icke-parametriska longitudinella uträkningar av skillnader i 
artikulationsvariabler inom LKGU-gruppen gjordes med Wilcoxons test. Signifikansnivån 
sattes till p<,05. Inter- och intrabedömarreliabilitet beräknades med Spearmans 
rangkorrelationskoefficient för samtliga artikulationsvariabler. Inter- och 
intrabedömarreliabilitet avseende nasalitetsvariabler räknades ut i procent exakt 
överensstämmelse och procent överensstämmelse med en tillåten differens på ett skalsteg 
(Percent Close Agreement).  
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Reliabilitet 
Under studien konstaterades båda logopedernas hörsel vara utan anmärkning efter 

utfört tonaudiogram hos audionom. För att öka interbedömarreliabiliteten gjorde 
logopederna fonetiska transkriptioner och nasalitetsbedömningar av två 
övningsinspelningar. Först var för sig, för att sedan jämföra skillnader och nå konsensus 
kring sina bedömningar. Övningsinspelningarna inkluderades inte i föreliggande studie 

Materialet som inkluderades i studien transkriberades och bedömdes individuellt av 
de båda logopederna som hade varit verksamma i LKG-teamet vid NUS sedan 1998 
respektive 2003. De hade träffat samtliga barn ur LKGU-gruppen vilket kunde innebära 
en viss risk för minskad objektivitet i lyssnarbedömningarna (Brunnegård & Lohmander, 
2007).  

Den ena logopeden utsågs till huvudtranskriberare då hon var naiv gällande 
studiens syfte och upplägg. Dennes transkriptioner användes för dataanalys medan båda 
logopeders transkriptioner användes för beräkning av interbedömarreliabilitet. 
Interbedömarreliabiliteten var hög för de två logopederna avseende samtliga 
artikulationsvariabler enligt Spearmans rho, p=<,001; PCC (r=0,90), PCP (r=0,88), PCM 
(r=0,78), FVF (r=0,86), BVF (r=0,78). Logopedernas bedömningar avseende 
nasalitetsvariabler varierade mellan 67 % (hypernasalitet) och 95 % (nasalt luftläckage). 
Med en tillåten differens på ett skalsteg låg variansen mellan 84 % (hypernasalitet) och 
100 % (hyponasalitet).  

För att kontrollera intrabedömarreliabilitet repeterades 20 % slumpmässigt utvalda 
inspelningar (8 dubbletter ur LKG-gruppen och 4 dubbletter ur referensgrupperna). 
Intrabedömarreliabiliteten var god för huvudtranskriberaren för samtliga 
artikulationsvariabler, p=<,001; PCC (r=0,95), PCP (r=0,97), PCM (r=1,00), FVF 
(r=0,93), BVF (r=0,88). Huvudtranskriberarens samstämmighet beträffande nasalitet 
varierade mellan 67 % (hypernasalitet) och 92 % (hyponasalitet) och var 100 % 
överensstämmande med en tillåten differens på ett skalsteg. Överensstämmelsen 
bedömdes som god. 

Resultat 

Artikulation 

LKGU-gruppen hade vid 3 års ålder signifikant lägre andel PCC, PCP och PCM jämfört 
med referensgruppen. Medianvärdet för PCP var endast 5 % för LKGU-gruppen men 75,5 
% för referensgruppen vid 3 års ålder. Alla jämförelser utom PCM var signifikanta vid 7 
års ålder (Tabell 3). 
 
TABELL 3  Jämförelse av PCC (procent korrekt konsonant), PCP (procent korrekt ställe) och PCM 

 (procent korrekt sätt) för LKGU- och referensgrupperna vid 3 och 7 års ålder 

 *=p>,05 

 
Förekomst, medianvärde och spridning för PCC, PCP och PCM för LKGU-gruppen 

och referensgrupperna presenteras i Figur 1-3. Longitudinella förändringar för LKGU-

Andel korrekt 
artikulation 

LKGU-grupp 
Median% (min-max) 

Referensgrupp 
Median% (min-max) 

Mann-Whitney U Test 
  

3 år n= 11 n=12   

PCC 5,00 (0,0-60,0) 75,5 (48,0-87,0) 3,5, p<,001 

PCP 41,0 (13,0-84,0) 94,0 (83,0-98,0) 2,5, p<,001 

PCM 65,0 (31,0-97,0) 100 (85,0-100) 8,5, p<,001 

7 år n= 11 n=12 	  	  

PCC 65 (37,0-97,0) 90,0 (73,0-98,0) 11,5, p=,001 

PCP 93,0 (54,0-100) 98,0 (86,0-100) 25,0, p=,01 

PCM 98,0 (95,0-100) 100 (97,0-100) 50,0, p=,27* 
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gruppen vid åldrarna 3, 5 och 7, noteras i samma figur. Den patient som genomgått 
fistelslutning representerar uteliggaren (°) avseende PCP vid 7 års ålder (Figur 2). Det 
uteliggande värdet och extremvärdet (*) för PCM vid 5 års ålder representeras av de två 
patienter som efter kontrollen genomförde svalglambåplastik (Figur 3).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikulationsavvikelser FVF/BVF 

Andel avvikelser framför FVF och BVF var signifikant högre i LKGU-gruppen vid 3 och 7 
års ålder jämfört med referensgrupperna. Medianvärdet för avvikelser BVF var 9,0 % hos 
LKGU-gruppen medan endast en enstaka avvikelse noterades hos referensgruppen vid 3 
års ålder (Tabell 4). Förekomsten av artikulationsavvikelser för LKGU-gruppen och 
referensgrupperna presenteras i Figur 4-5 och visar medianvärde och spridning för 
avvikelser FVF och BVF. Longitudinella förändringar för LKGU-gruppen vid åldrarna 3, 5 
och 7 noteras i samma figurer. Det uteliggande värdet (°) för talavvikelser FVF vid 7 års 
ålder representeras av den patient som genomgått fistelslutning (Figur 4). De två 
extremvärdena (*) för talavvikelser BVF vid 5 års ålder representeras av samma patienter 
som hade avvikande värden för PCM och som senare genomgick svalglambåplastik. Vid 7 
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års ålder hade de färre talavvikelser BVF men representerade fortfarande de högsta 
värdena i gruppen (Figur 5). 

TABELL 4 Jämförelse av artikulationsavvikelser FVF (framför velofarynx) och BVF (bakom velofarynx) 
för LKGU- och referensgrupperna vid 3 och 7 års ålder 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Longitudinella förändringar hos LKGU-gruppen analyserades med Wilcoxons signed 
rank-test och visade på signifikanta skillnader för samtliga artikulationsvariabler förutom 
PCP och PCM mellan 5-7 år, FVF 3-5 och 5-7 år samt BVF 5-7 år. (Tabell 5).  

TABELL 5 Longitudinella skillnader avseende PCC, PCP och PCM hos LKGU-gruppen mellan 3-5, 3-7 och 5-7 år 

*=p>,05 

Artikulationsavvikelser 
 

LKGU-grupp 
Median% (min-max) 

Referensgrupp Median% 
(min-max) 

Mann-Whitney U Test 
 

3 år n=11 n=12 

 FVF 25,0 (9,0-60,0) 5,0 (0,0-17,0) 11,0, p=,001 

BVF 9,0 (2,0-55,0) 0,0 (0,0-2,0) 0,5, p<,001 

7år 

   FVF 5,0 (0,0-45,0) 1,0 (0,0-12,0) 30,0, p=,024 

BVF 0,0 (0,0-8,0) 0,0 (0,0-0,0) 36,0, p=,010 

Andel korrekt 
artikulation 

Wilcoxon signed rank-test  
(z-värde) 

Artikulationsavvikelser 
 

Wilcoxon signed rank-test 
 (z-värde) 

PCC n=10 FVF n=10 

3-5 år -2,24, p=,025 3-5 år -1,36, p=,173* 

3-7 år -2,80, p=,005 3-7 år -2,30, p=,022 

5-7 år -2,29, p=,022  5-7 år -1,13 p=,259* 

PCP 

 

BVF 

 3-5 år -2,70, p=,007 3-5 år -2,53, p=,011 

3-7 år -2,61, p=,009 3-7 år -2,67, p=,008 

5-7 år -1,28, p=,202* 5-7 år -,96 p=,336* 

PCM 

   3-5 år -2,04 p=,041 

  3-7 år -2,80 p=,005 

  5-7 år  -1,49, p=,137* 
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Nasalitet 

Förekomsten av nasalitet (hypernasalitet, tryckreducerad artikulation, nasalt luftläckage 
och hyponasalitet) presenteras i Figur 6A till 6D. Vid sammanställning av 
nasalitetsbedömningarna slogs skalsteg 0 och 1 ihop. 
 

	   A    Hypernasalitet              B                  Tryckreducerad artikulation
	   	   	  

	   	   	   	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

C   Nasalt luftläckage              D                 Hyponasalitet	  

 	  

	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  

	  

	  

	  

 
FIGUR 6     Förekomst av hypernasalitet (A), tryckreducerad artikulation (B), nasalt luftläckage (C) och hyponasalitet (D) i 
LKGU-gruppen vid 3, 5 och 7 års ålder och för referensgrupperna vid 3 och 7 år. Mörkt grön innebär inga till 
obetydliga/enstaka avvikelser (0-1), ljust grön – lätta men konsekventa eller enstaka men måttliga avvikelser (2), gul - 
måttliga och konsekventa eller enstaka och kraftiga avvikelser (3) och röd – kraftiga och konsekventa eller många och 
kraftiga avvikelser (4).  

 
Vid 3 års ålder bedömdes 73 % ur LKGU-gruppen vara måttligt till kraftigt 

hypernasala (Figur 6A). Vid 5 respektive 7 år bedömdes ingen vara kraftigt hypernasal. 
Vidare bedömdes 60 % ur LKGU-gruppen ha måttligt till kraftigt tryckreducerad 
artikulation vid 3 års ålder (Figur 6B). Vid 5 års ålder hade två deltagare fortfarande 
kraftigt tryckreducerad artikulation. Dessa var de patienter som sedemera genomgick 
svalglambåplastik. Vid 7 år hade endast 9 % måttligt tryckreducerad artikulation. 
Avseende nasalt luftläckage noterades en med åldern ökad förekomst: Vid 3 års ålder hade 
LKGU-gruppen inga eller enstaka avvikelser medan förekomsten av lätta avvikelser var 22 
% vid 5 år och 27 % vid 7 år (Figur 6C). Referensgrupperna visade mycket få avvikelser i 
nasalitet vid både 3 och 7 års ålder. 
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Diskussion 

Syftet med den aktuella studien var att longitudinellt undersöka talutvecklingen avseende 
artikulation och nasalitet hos barn med LKGU som genomgått tidig tvåstegsoperation, och 
därtill jämföra med två referensgrupper av barn utan spalt vid åldrarna 3 och 7 år.  

Tolkning av resultat 

Resultaten visade signifikanta skillnader mellan LKGU-gruppen och referensgrupperna 
avseende samtliga artikulationsvariabler vid 3 och 7 års ålder, undantaget PCM som för 
LKGU-gruppen vid 7 års ålder liknade referensgruppens resultat.  

Gällande artikulationsavvikelser FVF och BVF noterades en högre förekomst hos 
LKGU-gruppen vid 3 och 7 års ålder jämfört med referensgrupperna. Skillnaden mellan 
grupperna var speciellt anmärkningsvärd vid 3 års ålder avseende BVF då förkomsten hos 
barnen med LKGU var 9 % (spridning 2-55 %) medan referensgruppen endast uppvisade 
en enskild avvikelse.  

Nasalitetsbedömningarna visade på stora skillnader mellan LKGU-gruppen och 
referensgrupperna vid 3 och 7 års ålder gällande hypernasalitet och tryckreducerad 
artikulation. Medan referensgruppen endast uppvisade ett fåtal lätta avvikelser vid 3 års 
ålder, bedömdes 73 % respektive 60 % ur LKGU-gruppen ha måttliga till kraftiga 
avvikelser avseende hypernasalitet och tryckreducerad artikulation.  

Resultaten indikerade generellt att barnen med LKGU vid 7 års ålder fortfarande 
hade vissa svårigheter med att hitta rätt artikulationsställe och att producera tryckstarka 
konsonanter. Liknande fynd har gjorts av Park et al. (2000) som fann mer normaliserat 
tal först vid 10 års ålder hos barn med olika spalttyper. Även i en studie av Lohmander et 
al. (2012) bedömdes 20 % av en grupp barn med LKGU ha lätt nedsatt förståelighet i talet 
vid 7 års ålder medan endast 0-2 % visade nedsatt förståelighet vid 10 års ålder. 

Jämförelse av resultat med Lohmander och Persson (2008) 

Den aktuella studien var till stor del en replikation av Lohmander och Perssons studie 
(2008) men skilde sig metodologiskt på några viktiga punkter. Lohmander och Perssons 
studie var prospektiv och följde under fem år en LKGU-grupp och en referensgrupp 
mellan 3 och 7 års ålder. Den aktuella studien använde istället retrospektiva inspelningar 
och följaktligen kunde en referensgrupp inte följas longitudinellt. Istället användes två 
tvärsnittsgrupper i åldrarna 3 och 7 år (men ingen grupp med 5-åringar). En ytterligare 
metodologisk skillnad gällde handhavanden vid analys av de fonetiska transkriptionerna. I 
den aktuella studien bedömdes transkriptionerna utifrån SVANTE-manualens 
rättningsmall och tros ha varit striktare i den mening att om målljudet realiserades som 
till exempel trycksvagt eller med nasalt luftläckage bedömdes det som en felaktigt 
producerad konsonant. Lohmander och Persson (2008) presenterade vidare förekomst av 
tillbakaflyttad respektive glottal artikulation utifrån 4 skalsteg (från inga, till lätta, 
måttliga och svåra avvikelser). I föreliggande studie har antal artikulationsavvikelser FVF 
respektive BVF räknats ut kvantitativt i procent enligt SVANTE. Artikulationsvvikelser 
FVF rapporterade i den aktuella studien är en kategorisering som anger platsen för 
avvikelserna och dessa kan vara både fram- eller tillbakaflyttade i relation till målljudet. 
Artikulationsavvikelser FVF skall därför inte förväxlas med tillbakaflyttad artikulation och 
resultaten bör inte heller tolkas därefter. Kategoriseringen tar vidare ingen hänsyn till 
huruvida avvikelserna är relaterade till spaltproblematik eller om de är fonologiska till sin 
natur och inom normalvariationen för åldern. Glottal artikulation är en typ av 
artikulationsavvikelser BVF men inom kategoriseringen räknas även faryngeala klusiler 
och frikativor samt nasala/velofaryngeala frikativor. Detta innebär att en direkt jämförelse 
mellan förekomst av glottal artikulation och artikulationsavvikelser BVF inte är möjlig. 

Gällande jämförelser av talutvecklingen mellan patient- och referensgrupp noterade 
Lohmander och Persson (2008) liknande resultat som föreliggande studie visat; vid 3 och 
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5 års ålder hade LKGU-gruppen signifikant lägre PCC, PCP och PCM jämfört med 
referensgrupperna. Vid 7 års ålder hade LKGU-gruppen fortfarande lägre PCC och PCP 
men däremot fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna avseende PCM. LKGU-
gruppen i den aktuella studien hade dock genomgående markant lägre medianvärde och 
spridning avseende PCC än motsvarande grupp i Lohmander och Perssons studie (2008).  

I föreliggande studie uppvisade samtliga patienter någon förekomst av 
artikulationsavvikelser BVF vid 3 års ålder medan Lohmander och Persson (2008) 
rapporterade frekvent förekomst av glottal artikulation hos tre barn vid 3, 5 och 7 års 
ålder. Efterhand visade sig dessa tre barn ha tilläggsproblematik såsom verbal dyspraxi 
och koncentrationsstörningar. Lohmander och Persson (2008) skriver att förekomsten av 
glottal artikulation överlag är sällsynt vid deras center. Skillnaderna i rapporterad 
förekomst av talavvikelser BVF/glottal artikulation studierna emellan var oväntade 
eftersom NUS använder samma operationsrutiner som Sahlgrenska universitetssjukhuset. 
Eventuellt kan de möjliga skillnaderna vara en indikation på förhöjd risk för golveffekter 
vid skalbedömning av glottal artikulation. Dessa golveffekter skulle kunna undvikas vid 
tillämpning av bedömning enligt SVANTE-manualen som kan hävdas vara ett känsligare 
instrument för att identifiera VPI-relaterad artikulation. För att utöka möjligheterna till 
tolkning skulle det ha varit önskvärt att få kvantitativa mått på hur stor andel 
tillbakaflyttad artikulation respektive glottala avvikelser som behövs för att kategorisera 
dem som lätta, måttliga eller svåra.  

I föreliggande studie var hypernasalitet och tryckreducerad artikulation de 
vanligaste nasalitetsavvikelser hos LKGU-gruppen vid 7 års ålder. Lohmander och Persson 
(2008) fann att de nasalitetsavvikelser som kvarstod i högst grad vid 7 års ålder var 
hypernasalitet och nasalt luftläckage. Även Brunnegård och Lohmander (2007) fann att 
hypernasalitet och nasalt luftläckage var de vanligaste nasalitetsavvikelserna vid 10 års 
ålder. Värt att notera är att förekomsten av nasalt luftläckage i den aktuella studien ökade 
från inga eller enstaka avvikelser vid 3 års ålder till lätta avvikelser hos 27 % av LKGU-
gruppen vid 7 år. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att andra artikulations- 
och nasalitetsavvikelser var mer framträdande vid 3 års ålder vilket kan ha försvårat den 
perceptuella bedömning av talet. En annan tänkbar förklaring är att delvis bristfällig 
ljudkvalitet minskat logopedernas möjligheter att urskilja nasalt luftläckage.  

Sekundära fynd 

Vid närmare granskning av transkriptionerna avseende PCP hos LKGU-gruppen vid 7 års 
ålder noterades att de främsta anledningarna till ej korrekt artikulationsställe var 
variationer av /sj/- och /tj/-ljud samt interdentala /s/.  Hos svenska barn med typisk 
språkutveckling etableras dessa fonem först vid 6-7 års ålder (Nettelbladt, 2007). Givet 
detta kan stora delar av resultatet avseende PCP vid 7 års ålder anses ligga inom 
normalvariationen för talutvecklingen. I de fall där konsonanter hade bedömts som ej 
korrekt producerade, trots rätt artikulationsställe och –sätt, var orsaken framför allt 
nasalitetsavvikelser såsom tryckreducerad artikulation.  

Vid granskning av kvarvarande artikulationsavvikelser FVF och BVF vid 7 års ålder 
noterades glottal artikulation förekomma oftare än tillbakaflyttad artikulation även om det 
ofta rörde sig om enstaka förekomster. Detta fynd strider mot en sammanställning av 
Lohmander (2011) som noterade att tvåstegsoperation hade genomförts i studier där 
tillbakaflyttad artikulation var den vanligaste artikulationsavvikelsen, medan 
enstegsoperation var vanligast i studier som noterat högre förekomst av glottal 
artikulation. Kaplan (refererad i Rohrich et al., 2000) menade att en allt för sen slutning 
skulle kunna innebära att barnet missar den kritiska perioden då ljud som involverar 
gommen etableras. Trots LKG-teamets målsättning med tidig gomslutning vid 6 månaders 
ålder var medelåldern för slutning av mjuka gommen i föreliggande studie 9,3 månader. 
Eventuellt kan den sena medelåldern för slutning av mjuka gommen i föreliggande studie 
ha påverkat etableringen av språkljud som engagerar gommen hos LKGU-gruppen. Detta 
bör dock analyseras med försiktighet med tanke på det begränsade deltagarantalet. Å 
andra sidan spekulerade Lohmander et al. (2012) att tidpunkten för slutning av mjuka 
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gommen inte behöver spela så stor roll för talutvecklingen i det långa loppet då författarna 
fann att de flesta deltagare i deras studie, oavsett operationstidpunkt, kommit ikapp 
normaltalande barn efter 7 års ålder.  

De två patienter i LKGU-gruppen som fick svalglambå efter tidpunkten för 5-
årskontrollen hade bland de högsta värdena för artikulationsavvikelser BVF vid 3 år och 
representerade båda extremvärden vid 5 års ålder. Detta stämmer väl överens med att 
nedsatt velofarynxfunktion ofta föranleder aktiva talavvikelser såsom glottal artikulation 
(Lohmander et al., 2005, 2008). De två lambåpatienterna hade vid 7 års ålder minskat 
talavvikelserna BVF men en av dem representerade ett uteliggande värde. I många studier 
rapporteras ca 20-30 % av barn med slutna spalter vara i behov av kompletterande 
svalglambåplastik (Farzaneh, Becker, Peterson, & Svensson, 2008; Havstam, Lohmander, 
Dahlgren Sandberg, & Elander, 2008; Pulkkinen & Marjukka, 2001; Van Lierde et al., 
2004). Persson et al. (2002) fann att barn som genomgått tvåstegsoperation genomförde 
färre svalglambåoperationer (2 %) jämfört med en grupp som slutit gommen i ett steg (27 
%). Trots att patienterna i den aktuella studien genomgått tvåstegsoperation hade två av 
tolv deltagare fått svalglambåplastik. Det är inte undersökt huruvida spridningen av 
operationstidpunkt i föreliggande arbete har ett samband med de sekundära 
talförbättrande operationerna eller andel och typ av artikulationsavvikelser. 

Lohmander och Persson (2008) spekulerar i att svalglambåplastik leder till minskad 
förekomst av hypernasalitet och tryckreducerad artikulation postoperativt, vilket stöds i 
föreliggande studie. Vid 5 års ålder hade de två patienter som sedemera fick inopererat en 
svalglambå fortfarande kraftigt tryckreducerad artikulation och lätt till måttlig 
hypernasalitet. Vid 7 års ålder bedömdes endast enstaka eller lätta avvikelser avseende 
tryckreducerad artikulation och hypernasalitet förekomma hos de båda patienterna. 
Patienter i behov av sekundär talförbättrande kirurgi förefaller representera uteliggande 
och extrema värden. Detta ger en indikation om att patiener som varit i behov av 
kompletterande talförbättrande operationer kan ge missvisande resultat om gruppens 
heterogenitet inte tas i beaktande.  

Metoddiskussion 

Logopederna som genomförde lyssnarbedömningarna uppgav vid vissa inspelningar 
svårigheter att transkribera en del målljud på grund av begränsningar i inspelningarnas 
ljudkvalitet. Det gällde framför allt LKGU-gruppens inspelningar som spelats in på DAT-
band. Begränsningar i inspelningarna utgjordes dessutom av samtidigt tal, för snävt 
redigerade målljud, andra missljud som till exempel lekande barn i bakgrunden samt ett 
fåtal saknade eller avbrutna inspelningar. Studiens resultat stöds å andra sidan av 
huvudtranskriberarens naivitet gällande deltagarnas grupptillhörighet och ålder. 
Dessutom baseras den aktuella studiens resultat på blind och randomiserad bedömning 
till skillnad från flertalet studier som berör talutveckling hos barn med LKG. Därtill har 
inter- och intrabedömarreliabilitet dokumenterats och bedömts vara hög.  

Eftersom SVANTE är tydlig i anvisningarna avseende bedömning av tal och 
artikulation föreslår vi att kommande svenska studier inom området använder sig av 
testet för att öka tolkningsmöjligheter och replikerbarhet. 

Slutsats 

Sammanfattningsvis uppvisade LKGU-gruppen, i enlighet med tidigare forskning, en 
avvikande talutveckling avseende artikulation och nasalitet jämfört med 
referensgrupperna. Skillnaderna var störst vid 3 års ålder och trots att skillnaderna 
minskade med åren hade barnen med LKGU vid 7 års ålder fortfarande vissa svårigheter 
med att hitta rätt artikulationsställe. Några barn i gruppen uppvisade därtill kvarvarande 
hypernasalitet och svårigheter med att producera tryckstarka konsonanter. Däremot hade 
barnen med LKGU normaliserat artikulationssätt jämfört med 7-åringar utan spalt. 
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Resultaten indikerar att talutvecklingen hos barn med LKG inte tycks komma ikapp barn 
utan spalt förrän efter 7  års ålder. Detta framhäver ytterligare behovet av longitudinella 
studier hos barn med LKG även efter 7 års ålder.  
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Studie om talutvecklingen hos barn med ensidig läpp-, käk- och gomspalt (3-7 år) 
 
Till vårdnadshavaren 
 
I Sverige föds varje år ett antal barn som har en gom som inte fungerar. Det beror ofta på 
en medfödd missbildning som kallas gomspalt. När gommen inte fungerar kan barn få 
svårt att uttala vissa språkljud (som t ex /t/). Dessutom kan ljudet passera upp i näsan när 
man pratar. Då får talet en överdrivet nasal klang och man kan beskriva det som att man 
”pratar i näsan”. Vi som skriver detta heter Anna Fransson och Anna Philipsson, 
logopedstudenter vid Umeå universitet. I vårt examensarbete vill vi ta reda på hur 
talutvecklingen för barn utan gomspalt ser ut för att sedan kunna jämföra med de barn som 
har gomspalt. Tidigare studier inom området har visat att artikulationen hos barn med 
gomspalt under tidigare åldrar skiljer sig från barn utan gomspalt men att talet ofta tycks 
återhämta sig under tidiga skolåren. Ytterligare underlag behövs dock för att bekräfta dessa 
resultat. 
 
Ditt barn går i en av de utvalda förskolorna. För att ditt barn ska delta i studien behöver vi 
ett skriftligt godkännande. 
 
Vad innebär det om mitt barn deltar i studien? 
 
Vi kommer att träffa ditt barn på skolan för att göra en inspelning som tar ca 10-15 min. 
Barnet kommer att få titta på bilder och säga vad de föreställer.  
 
När vi använder inspelningarna i studien är de avidentifierade och inga uppgifter om 
enskilda deltagare lämnas ut till lyssnarna eller i redovisning av studien. 
 
Kan alla barn vara med? 
 
Ditt barn kan medverka från den dagen han/hon fyller 3 år fram till den dag han/hon fyller 
4 år. Barnet ska vara friskt och normalutvecklat för sin ålder. Barnet ska också ha god 
hörsel. Om ditt barn är förkylt eller snuvigt den dag hon/han ska spelas in gör vi ingen 
inspelning eftersom resultatet skulle bli missvisande. 
 
Ditt barn kan delta även om det pratar två språk men barnet ska vara fött i Sverige och tala 
svenska utan brytning eftersom vi vill att resultatet ska visa artikulation som vanligen 
förekommer i svenska. Barn som får eller har fått talterapi hos logoped eller talpedagog 
kan ej delta i studien eftersom en del talsvårigheter kan påverka artikulationen. 
 
 
 
 
 



	   	     
	  

	  
	  

 
Vilka gör undersökningen? 
 
Vi som genomför denna undersökning läser sista året på logopedprogrammet vid Umeå 
universitet. Vi är utbildade att bedöma och behandla tal- och språkförmågan hos barn, 
ungdomar och vuxna. Två logopeder med erfarenhet av gomspalt kommer sedan att göra 
avidentifierade lyssnarbedömningar av det inspelade materialet, både av barn med läpp-, 
käk- och gomspalt och barn utan. 
Studien är godkänd av forskningsetisk kommitté vid Umeå universitet. 
 
Kan jag ändra mig? 
 
Deltagandet är helt frivilligt och man kan när som helst ångra sig utan att behöva ge någon 
förklaring till detta. 
 
Vad gör jag nu? 
 
Fyll i blanketten och svara på frågorna på frågeformuläret om du tillåter ditt barn att delta. 
Prata först med ditt barn om att vara med i studien. När du har fyllt i blanketten och 
frågeformuläret skickar du tillbaka det till skolan med barnet.  
 
Vill du veta mer? 
 
Om du vill veta mer innan du bestämmer dig går det bra att ringa eller maila. 
 
Anna Fransson 
anfr0060@student.umu.se 
0738-268 777 
 
Anna Philipsson 
anaphn02@student.umu.se 
0735-336 554 
 
 
Tack för att du har läst detta brev! 
 
Hälsningar 
Anna Fransson och Anna Philipsson  
 
 
Handledare:   
Karin Brunnegård, leg. log, Universitetslektor. 
Enheten för logopedi 
Inst för klinisk vetenskap 
Umeå universitet 
901 85 Umeå 
 
karin.brunnegard@logopedi.umu.se 
tfn 090-785 89 95 
tfn sekr 090-785 39 63
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MEDGIVANDE TILL DELTAGANDE I STUDIE  
Studie om talutvecklingen hos barn med ensidig läpp-, käk- och gomspalt (3-7 år) 
 
 
Jag samtycker till att mitt barn  ………………………………………………………… 
    (barnets namn)  
 
som går på avdelning  …..……..  på ………………… ………. (förskola) deltar i studien.  
 
 
Mitt barn är fött ……………….. (år, månad, dag). 
 
Jag har läst informationen om den aktuella studien och godkänner att mitt barn deltar i 
inspelningen som beskrivits. 
 
Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt barns 
deltagande utan att jag behöver ange någon anledning till detta. 
 
 
 
………………………………………………. ………………………………….. 
Underskrift     Ort och datum 
 
………………………………………………. 
Namnförtydligande 
 
Ansvariga för studien: 
Anna Philipsson,    Anna Fransson 
Logopedstudent,   Logopedstudent,  
Umeå Universitet   Umeå Universitet 
anaphn02@student.umu.se   anfr0060@student.umu.se 
0735 – 336 554   0738 – 268 777 
 
Handledare:   
Karin Brunnegård, leg. log,   karin.brunnegard@logopedi.umu.se 
Universitetslektor.   tfn 090-785 89 95 
Enheten för logopedi 
Inst för klinisk vetenskap 
Umeå universitet 
901 85 Umeå 
 
 



	   	     
	  

	  
	  

UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för klinisk vetenskap 
Enheten för logopedi 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
Frågeformulär 
 
Barnets namn: ………………………………………… 
 
Födelsedag: …………………………………………… 
 
 
 
1. Är ditt barn normalt utvecklat för åldern?  Ja Nej  
 
2. Har ditt barn normal hörsel?   Ja Nej 
 
2b. Har ditt barn rör i öronen?   Ja Nej 
 
3. Har ditt barn (eller har haft) öronbesvär?  Ja  Nej 
(Enstaka öroninflammation gör ingenting.) 
 
4. Har ditt barn opererat adenoiden  
(körteln bakom näsan) de senaste 12 månaderna?  Ja Nej 
 
5. Har ditt barn normal talutveckling?   Ja Nej 
 
6. Taltränar ditt barn hos logoped eller talpedagog?  Ja Nej 
 
7. Har ditt barn taltränat hos logoped eller talpedagog? Ja Nej 
 
8. Talar ditt barn svenska utan brytning?   Ja Nej 
 
9. Är ditt barn fött i Sverige?   Ja Nej
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Studie om talutvecklingen hos barn med ensidig läpp-, käk- och gomspalt (3-7 år) 
 
Till vårdnadshavaren 
 
I Sverige föds varje år ett antal barn som har en gom som inte fungerar. Det beror ofta på 
en medfödd missbildning som kallas gomspalt. När gommen inte fungerar kan barn få 
svårt att uttala vissa språkljud (som t ex /t/). Dessutom kan ljudet passera upp i näsan när 
man pratar. Då får talet en överdrivet nasal klang och man kan beskriva det som att man 
”pratar i näsan”. Vi som skriver detta heter Anna Fransson och Anna Philipsson, 
logopedstudenter vid Umeå universitet. I vårt examensarbete vill vi ta reda på hur 
talutvecklingen för barn utan gomspalt ser ut för att sedan kunna jämföra med de barn som 
har gomspalt. Tidigare studier inom området har visat att artikulationen hos barn med 
gomspalt under tidigare åldrar skiljer sig från barn utan gomspalt men att talet ofta tycks 
återhämta sig under tidiga skolåren. Ytterligare underlag behövs dock för att bekräfta dessa 
resultat. 
 
Ditt barn går i en av de utvalda skolorna och klasserna. För att ditt barn ska delta i studien 
behöver vi ett skriftligt godkännande. 
 
Vad innebär det om mitt barn deltar i studien? 
 
Vi kommer att träffa ditt barn på skolan för att göra en inspelning som tar ca 10 min. 
Barnet kommer att få titta på bilder och säga vad de föreställer. Hon/han kommer även att 
få upprepa några meningar och samtala fritt.  
 
När vi använder inspelningarna i studien är de avidentifierade och inga uppgifter om 
enskilda deltagare lämnas ut till lyssnarna eller i redovisning av studien. 
 
Kan alla barn vara med? 
 
Ditt barn kan medverka från den dagen han/hon fyller 7 år fram till den dag han/hon fyller 
8 år. Barnet ska vara friskt och normalutvecklat för sin ålder. Barnet ska också ha god 
hörsel. Om ditt barn är förkylt eller snuvigt den dag hon/han ska spelas in gör vi ingen 
inspelning eftersom resultatet skulle bli missvisande. 
 
Ditt barn kan delta även om det pratar två språk men barnet ska vara fött i Sverige och tala 
svenska utan brytning eftersom vi vill att resultatet ska visa artikulation som vanligen 
förekommer i svenska. Barn som får eller har fått talterapi hos logoped eller talpedagog 
kan ej delta i studien eftersom en del talsvårigheter kan påverka artikulationen. 
 
 



	   	     
	  

	  
	  

 
Vilka gör undersökningen? 
 
Vi som genomför denna undersökning läser sista året på logopedprogrammet vid Umeå 
universitet. Vi är utbildade att bedöma och behandla tal- och språkförmågan hos barn, 
ungdomar och vuxna. Två logopeder med erfarenhet av gomspalt kommer sedan att göra 
avidentifierade lyssnarbedömningar av det inspelade materialet, både av barn med läpp-, 
käk- och gomspalt och barn utan. 
Studien är godkänd av forskningsetisk kommitté vid Umeå universitet. 
 
Kan jag ändra mig? 
 
Deltagandet är helt frivilligt och man kan när som helst ångra sig utan att behöva ge någon 
förklaring till detta. 
 
Vad gör jag nu? 
 
Fyll i blanketten och svara på frågorna på frågeformuläret om du tillåter ditt barn att delta. 
Prata först med ditt barn om att vara med i studien. När du har fyllt i blanketten och 
frågeformuläret skickar du tillbaka det till skolan med barnet.  
 
Vill du veta mer? 
 
Om du vill veta mer innan du bestämmer dig går det bra att ringa eller maila. 
 
Anna Fransson 
anfr0060@student.umu.se 
0738-268 777 
 
Anna Philipsson 
anaphn02@student.umu.se 
0735-336 554 
 
 
Tack för att du har läst detta brev! 
 
Hälsningar 
Anna Fransson och Anna Philipsson  
 
 
Handledare:   
Karin Brunnegård, leg. log, Universitetslektor. 
Enheten för logopedi 
Inst för klinisk vetenskap 
Umeå universitet 
901 85 Umeå 
 
karin.brunnegard@logopedi.umu.se 
tfn 090-785 89 95 
tfn sekr 090-785 39 63
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2012-06-11 

 

 
MEDGIVANDE TILL DELTAGANDE I STUDIE  
Studie om talutvecklingen hos barn med ensidig läpp-, käk- och gomspalt (3-7 år) 
 
 
Jag samtycker till att mitt barn  ………………………………………………………… 
    (barnets namn)  
 
som går i klass  …..……..  på ………………… ………. (skola) deltar i studien. Mitt barn  
 
 
är fött ……………….. (år, månad, dag). 
 
Jag har läst informationen om den aktuella studien och godkänner att mitt barn deltar i 
inspelningen som beskrivits. 
 
Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt barns 
deltagande utan att jag behöver ange någon anledning till detta. 
 
 
 
………………………………………………. ………………………………….. 
Underskrift    Ort och datum 
 
 
………………………………………………. 
Namnförtydligande 
 
 
Ansvariga för studien: 
Anna Philipsson,    Anna Fransson 
Logopedstudent,   Logopedstudent, 
Umeå Universitet   Umeå Universitet 
anaphn02@student.umu.se   anfr0060@student.umu.se 
0735 – 336 554   0738 – 268 777 
Handledare:   
Karin Brunnegård, leg. log,   karin.brunnegard@logopedi.umu.se 
Universitetslektor.   tfn 090-785 89 95 
Enheten för logopedi 
Inst för klinisk vetenskap 
Umeå universitet 
901 85 Umeå 
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Frågeformulär 
 
Barnets namn: ………………………………………… 
 
Födelsedag: …………………………………………… 
 
 
 
1. Är ditt barn normalt utvecklat för åldern?  Ja Nej  
 
2. Har ditt barn normal hörsel?   Ja Nej 
 
2b. Har ditt barn rör i öronen?   Ja Nej 
 
3. Har ditt barn (eller har haft) öronbesvär?  Ja  Nej 
(Enstaka öroninflammation gör ingenting.) 
 
4. Har ditt barn opererat adenoiden  
(körteln bakom näsan) de senaste 12 månaderna?  Ja Nej 
 
5. Har ditt barn normal talutveckling?   Ja Nej 
 
6. Taltränar ditt barn hos logoped eller talpedagog?  Ja Nej 
 
7. Har ditt barn taltränat hos logoped eller talpedagog? Ja Nej 
 
8. Talar ditt barn svenska utan brytning?   Ja Nej 
 
9. Är ditt barn fött i Sverige?   Ja Nej 
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Till vederbörande logoped 
 
 
Angående…………………………………………………. 
 
Personnummer……………………………………………. 
 
som ingår i den grupp patienter vi önskar delta i vårt examensarbete om 
talutveckling hos barn med unilateral LKG. 
Tacksam för hjälp med uppgifter om logopediska insatser enligt uppställning på 
nästa sida. Vi behöver uppgifterna inom en månad. Vi ringer och påminner den 
sista veckan om svaret inte inkommit. 
 
 
Kontakta oss gärna vid frågor eller behov av ytterligare information! 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Logopedstudenter: 
Anna Fransson    Anna Philipsson  
anfr0060@student.umu.se   anaphn02@student.umu.se 
0738-268 777    0735-336 554 
 
Handledare:   
Karin Brunnegård, leg. log,   karin.brunnegard@logopedi.umu.se 
Universitetslektor.   tfn 090-785 89 95 
Enheten för logopedi 
Inst för klinisk vetenskap 
Umeå universitet 
901 85 Umeå 
 



	   	     
	  

	  
	  

 
Frågeformulär angående logopediska insatser på hemorten. 
 

1. Hur många gånger har patienten träffat logoped på hemorten sedan   
……………….? (Inkludera kontroller, behandling mm) 
 
…………………………………….. 
 

2. Vilken typ av insatser har genomförts (flera kryss kan förekomma)? 
 
□ Kontroller 

□ Behandling 

□ Utredning 
 

3. Orsak/orsaker (flera kryss kan förekomma) till insatser? 
 
□ Matningsproblem 

□ Språkförsening/avvikelse 

□ Artikulationsavvikelse 

□ Klangavvikelse 

□ Röstavvikelse 

□ Annan 
 



Bilaga 3: Medgivandeblankett LKGU-gruppen 

	  
	  

UMEÅ	  UNIVERSITET	  
Institutionen	  för	  klinisk	  vetenskap	  
Enheten	  för	  logopedi	  
	  
	  
	  

	  

	  	  Umeå	  2012-‐04-‐17	  	  
	  

	  
	  
Studie	  om	  talutvecklingen	  hos	  barn	  med	  ensidig	  läpp-‐,	  käk-‐	  och	  gomspalt	  (3-‐7	  år)	  
	  
Vi	  som	  skriver	  detta	  är	  Anna	  Philipsson	  och	  Anna	  Fransson,	  logopedstudenter	  vid	  Umeå	  
Universitet.	  Vi	  ska	  som	  examensarbete	  göra	  en	  studie	  om	  talutveckligen	  hos	  barn	  med	  
läpp-‐,	  käk-‐	  och	  gomspalt	  (LKG).	  Lyssnarbedömningar	  av	  redan	  inspelat	  material	  
kommer	  i	  den	  aktuella	  studien	  att	  utföras	  av	  två	  erfarna	  logopeder	  som	  jobbar	  med	  LKG.	  
De	  kommer	  att	  bedöma	  uttalet	  av	  vissa	  konsonanter	  samt	  nasalt	  tal.	  Bedömningar	  av	  
barn	  utan	  LKG	  kommer	  även	  att	  göras	  för	  att	  jämföra	  eventuella	  skillnader	  grupperna	  
emellan.	  	  
	  
Denna	  studie	  syftar	  till	  att	  utöka	  kunskapen	  om	  talutvecklingen	  hos	  barn	  med	  läpp-‐,	  
käk-‐	  och	  gomspalt.	  Tidigare	  studier	  inom	  området	  har	  visat	  att	  artikulationen	  hos	  barn	  
med	  LKG	  under	  tidigare	  åldrar	  skiljer	  sig	  från	  barn	  utan	  LKG	  men	  att	  talet	  ofta	  tycks	  
återhämta	  sig	  under	  de	  tidiga	  skolåren.	  Ytterligare	  underlag	  behövs	  dock	  för	  att	  
bekräfta	  dessa	  resultat.	  
	  
När	  vi	  använder	  inspelningarna	  i	  studien	  är	  de	  avidentifierade	  och	  inga	  uppgifter	  om	  
enskilda	  deltagare	  lämnas	  ut	  till	  lyssnarna	  eller	  i	  redovisning	  av	  studien.	  
Personuppgifter	  (namn,	  personnummer,	  ev	  gomspalt,	  ev	  operationer	  för	  talet)	  kommer	  
bara	  att	  hanteras	  av	  Anna	  Philipsson	  och	  Anna	  Fransson	  samt	  handledare	  Karin	  
Brunnegård.	  Ansvarig	  för	  att	  dina	  personuppgifter	  handhas	  enligt	  personuppgiftslagen	  
(PUL)	  är	  Umeå	  universitet,	  med	  Karin	  Brunnegård	  som	  kontaktperson.	  Om	  så	  önskas	  
kan	  du	  begära	  ett	  utdrag	  av	  informationen	  om	  dig.	  Om	  det	  finns	  några	  felaktigheter	  har	  
du	  då	  rätt	  att	  begära	  rättelse.	  Dina	  svar	  och	  dina	  resultat	  kommer	  att	  behandlas	  så	  att	  
inte	  obehöriga	  kan	  ta	  del	  av	  dem.	  Denna	  studie	  är	  i	  första	  hand	  ett	  examensarbete	  men	  
kan	  eventuellt	  komma	  att	  publiceras	  i	  en	  vetenskaplig	  tidskrift.	  
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Om ni godkänner deltagande fyller ni i nedanstående: 
 
MEDGIVANDE TILL DELTAGANDE I STUDIE:  
Studie	  om	  talutvecklingen	  hos	  hos	  barn	  med	  ensidig	  läpp-‐,	  käk-‐	  och	  gomspalt	  (3-‐7	  år)	  
 
Jag samtycker till att mitt barn  ………………………………………………………… 
    (barnets namn)  
 
deltar i studien. Mitt barn är fött ……………………….…….. (år, månad, dag). 
 
 
Jag har fått information om studien och godkänner att mitt barns befintliga inspelningar från 
3, 5 och 7 års ålder kommer att användas i studien. 
 
Jag godkänner även att mitt barns hemlogoped kontaktas gällande information om eventuella 
kontroller, behandlingar och utredningar. Denna information behövs eftersom 
logopedbehandling kan påverka artikulationen och därmed studiens resultat. 
 
Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt barns 
deltagande utan att jag behöver ange någon anledning till detta. 
 
Vi emotser gärna svar inom två veckor. Vid uteblivet svar kontaktas ni per telefon. 
 
 
 
………………………………………………. ………………………………….. 
Underskrift    Ort och datum 
 
………………………………………………. 
Namnförtydligande 
 
Ansvariga för studien: 
Anna Philipsson,    Anna Fransson 
Logopedstudent,   Logopedstudent, 
Umeå Universitet   Umeå Universitet 
anaphn02@student.umu.se   anfr0060@student.umu.se 
0735 – 336 554   0738 – 268 777 
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Universitetslektor.   tfn 090-785 89 95 
Enheten för logopedi   tfn sekr 090-785 39 63 
Inst för klinisk vetenskap 
Umeå universitet 
901 85 Umeå
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Bilaga 5: Instruktioner för lyssnarbedömningar    
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
INSTRUKTIONER	  FÖR	  LYSSNARBEDÖMNINGAR	  
	  
	  
Lyssningen	  skall	  utföras	  i	  en	  tyst	  miljö.	  Använd	  hörlurar	  under	  lyssningen	  och	  lyssna	  
inte	  för	  långa	  stunder	  utan	  paus	  (max	  45	  min).	  
	  
Det	  är	  tillåtet	  att	  lyssna	  valfritt	  antal	  gånger	  på	  de	  isolerade	  orden	  tills	  du	  är	  nöjd	  
och	  kan	  transkribera.	  När	  du	  gått	  vidare	  till	  nästa	  ord	  är	  det	  inte	  tillåtet	  att	  backa	  och	  
ändra	  föregående	  transkriptioner.	  Grov	  transkription	  av	  målljudet	  görs	  inom	  avsedd	  
ruta	  i	  bifogat	  arbetsblad	  för	  ord	  1-‐59.	  Skriv	  dina	  initialer	  längst	  upp	  på	  arbetsbladet.	  
Utgå	  från	  den	  lathund	  för	  transkription	  av	  talavvikelser	  vid	  LKG/VPI	  som	  du	  finner	  i	  
SVANTE-‐manualen	  (s	  90-‐91).	  Kursiva	  ord,	  ord	  för	  bedömning	  av	  hyponasal	  klang	  och	  
konsonantförbindelser	  med	  /s/	  transkriberas	  ej.	  Ord	  som	  inte	  är	  möjliga	  att	  
transkribera	  pga	  dålig	  ljudkvalitet,	  samtidigt	  tal	  eller	  av	  annan	  anledning	  markeras	  
med	  /	  .	  	  
	  
Ålder	  anges	  inte	  i	  syfte	  att	  minska	  igenkännbarheten.	  Nasalitetsbedömningen	  görs	  
mot	  slutet	  av	  inspelningen	  vid	  repetition	  av	  meningar.	  I	  de	  fall	  där	  meningsrepetition	  
inte	  förekommer	  bedöms	  nasalitet	  utifrån	  de	  nio	  första	  orden	  och	  vid	  behov	  kan	  
bedömningen	  kompletteras	  utifrån	  konsonantförbindelser	  med	  /s/.	  Hyponasal	  klang	  
bedöms	  utifrån	  ord	  60-‐64	  .	  Ange	  på	  blanketten	  för	  nasalitetsbedömning	  om	  du	  tror	  
dig	  veta	  vem	  talaren	  är.	  	  
	  
	  
Hör	  av	  er	  om	  ni	  har	  några	  frågor!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Anna	  Fransson	   	   	   Anna	  Philipsson	  
Anfr0060@student.umu.se	   	   anaphn02@student.umu.se	  
Tel:	  0738-‐268777	   	   	   Tel:	  0735-‐336554



Bilaga 6: Formulär för artikulationsbedömning 

	  
	  

	  
	  
Sammanställning artikulationsbedömning (för överföring till excel) 
 
 
Röst ___ 
Logoped KB/JE 
 
 

Korrekt producerade/totalt antal ord % 
 
PCC      
      
       
 
 
PCP      
       
 
 
PCM      
       
 
 
Andel avvikelser framför velofarynx 
 
      
       
 
 
Andel avvikelser bakom velofarynx 
 
      
      
 
  
 
 
 
 
 
 
I högra diagonalen av den delade rutan skrivs alltid totalt antal responser in (Sid 40 
SVANTE-manualen).



Bilaga 7: Formulär för nasalitetsbedömning 

	  
	  

NASALITETSBEDÖMNING RÖST nr __________ 
     
   Logoped    KB/JE (ringa in) 
     
   Detta är: _________(Fyll i om du känner igen talaren.) 

 
 
 
Ringa in den siffra som motsvarar din bedömning. 
 
Bedöms utifrån lyssning av meningar. Om meningar saknas – gå tillbaka till början av 
benämning och bedöm från de nio första orden i Svante. 
 
Hypernasalitet  
 Normalt/inget    0 
 Obetydlig/enstaka lätta    1 
 Lätt men konsekvent/enstaka måttliga   2 
 Måttlig och konsekvent/enstaka kraftiga   3 
 Kraftig och konsekvent/många kraftiga   4 
 
Hyponasalitet   
 Normalt/inget    0 
 Obetydlig/enstaka lätta    1 
 Lätt men konsekvent/enstaka måttliga   2 
 Måttlig och konsekvent/enstaka kraftiga   3 
 Kraftig och konsekvent/många kraftiga   4 
 
Nasalt luftläckage 
 Normalt/inget    0 
 Obetydlig/enstaka lätta    1 
 Lätt men konsekvent/enstaka måttliga   2 
 Måttlig och konsekvent/enstaka kraftiga   3 
 Kraftig och konsekvent/många kraftiga   4 
 
Tryckreducerad artikulation 
 Normalt/inget    0 
 Obetydlig/enstaka lätta    1 
 Lätt men konsekvent/enstaka måttliga   2 
 Måttlig och konsekvent/enstaka kraftiga   3 
 Kraftig och konsekvent/många kraftiga   4 
  
 
 
 
 
 
 
Med konsekvent menas att avvikelsen förekommer ofta men inte behöver vara genomgående. 
	  


