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SAMMANFATTNING
Talapraxi är en talmotorikstörning som drabbar planeringen och programmeringen av talet,
vilket visar sig som avvikelser i artikulation och prosodi. I dag finns inget svenskt test för
utredning av talapraxi. Syftet med studien var därför att utforma ett testbatteri på svenska som
är känsligt även för lindriga grader av talapraxi. Detta test pilotnormerades på 50 friska
deltagare. För att kunna studera hur kön, ålder och utbildningsnivå kan inverka på
prestationen i testbatteriet, eftersträvades en jämn fördelning när det gäller dessa
demografiska bakgrundsvariabler.
Uppgifterna konstruerades baserat på tidigare forskning gällande de typiska perceptuella
dragen vid talapraxi och på testuppgifter som tidigare har visat sig vara känsliga för talapraxi.
Deltagarnas prestation varierade mellan testbatteriets olika uppgifter. På några uppgifter
hade en stor andel av deltagarna alla rätt, medan andra uppgifter visade sig vara utmanande
även för friska personer. Inga signifikanta könsskillnader fanns för prestationerna på någon av
uppgifterna i testbatteriet. Utbildningsnivå och ålder påverkade däremot prestationen på vissa
uppgifter. Generellt var effektstyrkorna för utbildningsnivå större än för ålder.
Testbatteriet bör i framtiden kunna ge ett bra underlag för bedömning av huruvida
talapraxi föreligger eller inte. Det bör också kunna användas vid bedömning av talapraxins
svårighetsgrad. För att gå vidare med utvecklingen av testbatteriet bör man fortsätta
normeringen på ett större antal personer samt kliniskt validera det på personer med
diagnostiserad talapraxi.
Nyckelord: talapraxi, verbal apraxi, artikulation, prosodi, talapraxitest, logopedisk bedömning
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ABSTRACT
Apraxia of speech (AOS) is a motor speech disorder that affects the planning and
programming of speech, resulting in articulatory and prosodic distortions. To this date there is
no available test in Swedish for assessment of AOS. Therefore, the aim of this study was to
construct a test battery that enables the assessment of level of severity of the disorder,
including mild AOS. A pilot standardization was performed on 50 healthy speakers. In order
to determine whether the performance on the test battery is affected by sex, age or level of
education, the selection of participants was stratified by these variables.
The tasks were constructed based on previous research regarding the perceptual
characteristics of AOS, taking into account also the types of tasks that have proved to be
challenging for patients with AOS.
The performance varied between different tasks of the test battery. On some tasks a high
portion of the participants got very high scores, while other tasks were shown to be
challenging even for healthy speakers. No significant sex differences were found on any of
the tasks. However, age and level of education significantly affected the performance on some
of the tasks. Overall, the effect sizes for level of education were larger than for age.
In the future, the test battery should be able to determine the presence or absence and
severity of AOS. For further development of the test battery, the standardization should
continue using a larger sample. A clinical validation on patients with diagnosed AOS is also
of great importance.
Keywords: Apraxia of speech, AOS, articulation, prosody, apraxia battery, speech and
language pathology, assessment
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1. Inledning
1.1. Vad är talapraxi? – Definition
Apraxi innebär att man har en oförmåga att genomföra en meningsfull rörelsesekvens, trots att
de grundläggande funktionerna som krävs för att genomföra rörelsen (muskelkraft, räckvidd,
koordination osv.) är intakta (Fagius & Aquilonius, 2006).
En särskild form av apraxi är talapraxi, vilket är en s.k. talmotorikstörning.
Talmotorikstörningar definieras som talstörningar orsakade av neurologiska skador som
påverkar den motoriska planeringen, programmeringen, neuromuskulära kontrollen eller
utförandet av talet (Duffy, 2005). Hit hör utöver talapraxi också de olika dysartriformerna.
Medan dysartri orsakas av nedsatt muskulär styrka, tonus, rörlighet eller koordination (Ogar
et al. 2005), drabbar talapraxi planeringen och programmeringen av talet. Svårigheten ligger
alltså på en nivå i det talmotoriska systemet som befinner sig mellan den lingvistiska
formuleringen av yttrandet (där en skada ger afasi) och det neuromuskulära utförandet av
talrörelserna (där en skada ger dysartri) (Darley et al., 1975; Duffy, 2005).
De moderna definitionerna av talapraxi har sin utgångspunkt i den definition som
presenterades av Darley (1975). Han menade att talapraxi föreligger när patienten har en
nedsatt förmåga till viljemässigt tal, trots att personen har för avsikt att tala och både den
underliggande lingvistiska representationen och de grundläggande motoriska förmågorna för
att kunna göra det är bevarade. Darley såg svårigheterna som primärt artikulatoriska, men att
även kompensatoriska förändringar i prosodin kan förekomma såsom pauser, långsammare
taltempo och minskad betoning.
Wertz et al. (1984) följde Darleys syn på talapraxi när de definierade tillståndet som en
nedsatt förmåga att koordinera de sekventiella artikulatoriska rörelserna som är nödvändiga
för att producera språkljud. En vidareutveckling av definitionen har senare också gjorts av
Duffy (2005) som menade att talapraxi är en neurologisk talstörning som beror på en nedsatt
kapacitet när det gäller sensorimotorisk planering eller programmering av de muskler som
styr talrörelserna. Han poängterade att kontrollen över dessa rörelser är avgörande för att talet
ska låta fonetiskt och prosodiskt normalt. Duffy framhöll också att svårigheterna kan
förekomma utan att någon del av den språkliga förmågan är påverkad.
Som utgångspunkt för denna uppsats har författarna valt den definition som formulerades
av McNeil et al. (2009). Denna definition har samma grundläggande innehåll som Duffys
definition (2005, se ovan), men beskrivningen av svårigheterna vid talapraxi är här något mer
detaljerad:
Apraxia of Speech is a phonetic-motoric disorder of speech production. It is caused
by inefficiencies in the translation of well formed and filled phonologic frames into
previously learned kinematic information used for carrying out intended movements.
These inefficiencies result in intra- and
inter-articulator temporal and spatial segmental and prosodic distortions … It is not
attributable to deficits of muscle tone or reflexes, nor to primary deficits in the
processing of sensory (auditory, tactile, kinesthetic, proprioceptive), or language
information. (2009, s. 44 [elektronisk version])

Förutom definitionen ovan följer denna uppsats delvis också det förslag till hur talapraxi bör
beskrivas som har presenterats av Croot (2002). Hon har argumenterat för behovet av en mer
mångfasetterad definition av talapraxi, där man ser till både beteendemässiga, kognitiva och
neuroanatomiska aspekter.
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1.2. Historik
Att det kan förekomma talsvårigheter trots bevarade språkliga färdigheter och opåverkad
muskulär funktion noterades av Paul Broca redan på 1860-talet (Ogar et al., 2005). Han
kallade dessa svårigheter där endast artikulationen är drabbad för afemi (fra. aphémie)
Några decennier tidigare, år 1825, gjordes det för första gången en åtskillnad mellan
förmågan att hämta ord ur minnet och förmågan att artikulera ord (Wertz et al., 1984). Den
franske professorn Bouillaud som gjorde denna distinktion menade att talsvårigheter kunde
bero på en påverkan i antingen den ena eller den andra av dessa två förmågor.
Även om Broca tidigt åtskilde språk- och talstörningar är det oklart om afemi helt är
synonymt med det man idag kallar för talapraxi (Ogar et al., 2005). Detta eftersom att hans
patienter inte producerade tillräckligt mycket spontantal för att man skulle kunna upptäcka
specifika talapraxisymtom.
Baillarger (1865, refererad av Roch Lecours & Lhermitte, 1976) talade om att det fanns
två olika typer av afasi, dels den klassiska formen där både talet och skrivförmågan påverkas
(fra. aphasie simple), men dels också en afasi där endast artikulationen drabbas (fra. aphasie
avec perversion de la faculté du langage). I den sistnämnda är personernas ordminne normalt
eftersom de fortfarande kan överföra sina tankar i skrift. Fransmannen Pierre Marie (1906,
refererad av Roch Lecours & Lhermitte, 1976) valde istället att kalla detta för anartri (fra.
anarthrie) och talade om att personer med sådana svårigheter förstår precis vad man säger till
dem och de kan läsa och skriva, men deras yttranden är förvrängda och oförståeliga.
Ytterligare en fransman, Dejerine, talade om en särskild variant av afasi, en s.k. ren motorisk
afasi där det finns brister i artikulationen men alla andra språkliga färdigheter är intakta
(Dejerine, 1914, refererad av Roch Lecours & Lhermitte, 1976).
Hughlings Jackson beskrev 1866 en diskrepans i prestation hos vissa patienter på
automatiska och viljemässiga verbala och icke-verbala uppgifter (Hughlings Jackson, 1915
refererad av Darley et al., 1975). Hans klassiska exempel var en patient som inte kunde
sträcka ut tungan på begäran eller genom imitation, men som gjorde det automatisk då han
hade en smula på läpparna.
Neurologen Hugo Liepmann var vid sekelskiftet 1900 först med att mer ingående
beskriva det tillstånd där förmågan att utföra viljemässiga rörelser är påverkad (Liepmann,
1900, refererad av Wertz et al., 1984). Detta tillstånd som han senare skulle komma att kalla
apraxi uppmärksammade han i en fallstudie och noterade att det hos patienten även förekom
något slags påverkan i talet. Om dessa talsvårigheter motsvarade det som man idag definierar
som talapraxi är dock oklart.
Alajounaine et al. (refererade av Roch Lecours & Lhermitte, 1976) talade 1939 om en
särskild fonetisk störning vid Brocas afasi som de på franska kallade le syndrome de
désintégration phonétique. De menade att denna störning var resultatet av tre olika motoriska
dysfunktioner: paretiska, dystoniska och dyspraktiska. Det dyspraktiska syftade troligen på
det i den fonetiska störningen som inte kunde förklaras av hypertoni eller bristande styrka i
talmuskulaturen.
1964 upptäckte Bay bland sina afasipatienter en subgrupp som hade distinkta apraktiska
symptom i den muskulatur som används för artikulation (Bay, 1964, refererad av Darley et
al., 1975). Han beskrev dessa svårigheter som en specifik motorisk störning som måste skiljas
åt från afasi där språkförmågan är påverkad.
Samma år fann Schuell med medarbetare en grupp patienter som uppvisade
artikulatoriska brister oberoende av sina afatiska symtom (Schuell et al., 1964 refererade av
Darley, 1975). Utöver en allmän språklig nedsättning beskrev man att de hade svårigheter
som var specifikt sensorimotoriska.
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1.3. Etiologi
Den bakomliggande orsaken till talapraxi varierar (Duffy, 2005). Den vanligaste etiologin är
stroke i vänster hemisfär, men talapraxi kan också uppkomma vid t.ex. skalltrauma (ofta till
följd av neurokirurgiska ingrepp), hjärntumör, encefalit eller neurodegenerativ sjukdom.
Även om talapraxi kan förekomma isolerat, dvs. utan andra tal- eller språkstörningar, är
det mycket vanligt att talapraxi förekommer i kombination med dysartri och/eller afasi
(McNeil, 2009; Croot, 2002). En betydande andel av personerna med talapraxi har också
samtidigt en oral apraxi, dvs. svårigheter att utföra viljemässiga, icke-artikulatoriska
oralmotoriska rörelser trots bevarad förmåga till automatiska rörelser (se t.ex. Duffy, 2005;
Ozsancak et al., 2004). Minst 80 % har dessutom uppgivits ha en hemiplegi/-pares (Duffy,
1997).
1.3.1. Talapraxi vid neurodegenerativa sjukdomar
Talapraxi kan vara det första och mest framträdande symtomet vid neurodegenerativa
sjukdomar (Duffy, 2006). Det kan förekomma tillsammans med afasi (vanligen av typen ickeflytande afasi) eller dysartri (främst spastisk eller hypokinetisk alt. en kombination av dessa).
Talapraxi kan dock också under en längre tid vara det enda symtomet på neurodegenerativ
sjukdom. De perceptuella egenskaperna hos denna progressiva form av talapraxi skiljer sig
inte från dem som ses vid talapraxi med andra etiologier, t.ex. stroke.
Diagnostiskt görs ofta ingen skillnad mellan progressiv talapraxi och primär progressiv
afasi (PPA) vid neurodegenerativa sjukdomar (Josephs et al., 2006; Duffy, 2006).
Definitionen av PPA är att personen har en språklig nedsättning (afasi) som orsakas av en
neurodegenerativ sjukdom (progressiv) och att denna språkliga nedsättning är det mest
framträdande symtomet (primär) (Mesulam, 2007). Trots detta tenderar personer med
progressiv talapraxi att hamna under diagnosen PPA vare sig talapraxin förekommer i
kombination med afasi eller inte (Duffy, 2006). En tydlig distinktion mellan dessa två
diagnoser har dock ansetts vara viktig för neurologisk lokalisering och diagnos, prognos,
behandling och histopatologi.
Progressiv talapraxi tenderar, till skillnad från primär progressiv afasi, att förekomma vid
neurodegenerativa sjukdomar som ger en motorisk nedsättning (Duffy, 2006). Det kan vara
ett symtom vid multipel skleros, men desto vanligare är att det förekommer vid sjukdomar
inom gruppen atypisk parkinsonism, t.ex. kortikobasal degeneration och progressiv
supranukleär pares.
Fallstudier visar också att en progredierande talapraxi med okänd etiologi i vissa fall kan
ge skäl att överväga motorneuronsjukdom som exempelvis amyotrofisk lateral skleros (ALS)
(Duffy, 2007). Det bör dock nämnas att talapraxi inte tillhör de vanligare symtomen på
motorneuronsjukdomar. I de fall där talapraxi förekommer vid ALS (vanligen i kombination
med en spastisk/slapp dysartri), har det ansetts troligt att det finns en påverkan som går utöver
det övre och nedre motorneuronsystemet och som involverar frontoparietala strukturer i
vänster hemisfär samt subkortikala förbindelser till dessa (för en beskrivning av vilka
hjärnområden som anses drabbade vid talapraxi, se avsnittet 1.7.3 Skadelokalisation vid
talapraxi).
1.4. Perceptuella drag vid talapraxi
Moderna beskrivningar av de perceptuella karaktärsdragen vid talapraxi bygger mycket på
Darleys kliniska observationer gjorda i slutet av 1960-talet (Duffy, 2005). Noggrann
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forskning, förfinad definition av begreppet talapraxi och påverkan av olika fonologiska och
talmotoriska modeller har sedan dess bidragit till att specificera karaktärsdragen för talapraxi
ytterligare.
Forskare har observerat att vissa ord är svåra att producera för personer med talapraxi,
medan andra är lättare. Hur svåra orden är att säga verkar påverkas av vilken typ av ljud som
ingår samt hur dessa olika ljud är kombinerade (Wertz et al., 1984). LaPointe och Johns
(1975) fann att konsonanter drabbas oftare än vokaler och att personer med talapraxi gör fler
fel initialt i ord än i final position. De såg även fler substitutioner av artikulationsställe än av
artikulationssätt och stämbandston (tonande/tonlös).
I sin studie rangordnade de
sannolikheten för fel utifrån artikulationsställe. De fann att de svåraste ljuden för patienter
med talapraxi var de linguopalatala, följda av linguodentala, linguovelara, labiodentala,
glottala, linguoalveolara och bilabiala. Bilabiala ljud och ljud som produceras med
tungspetsen bakom den övre tandraden är alltså mindre benägna att felartikuleras. Man har
även sett att större artikulatoriska avstånd mellan ljuden i ett ord ökar risken för fel vid
talapraxi (Wertz et al., 1984). Det är alltså svårare att t.ex. säga sko än sto.
Uppgifter som innehåller långa flerstaviga ord och meningar samt uppgifter med snabba
växlingar av artikulationsställe är de uppgifter som har ansetts vara mest känsliga för talapraxi
(Duffy, 2005). Personer med talapraxi har t.ex. svårare för diadokokinetisk stavelserepetition
(pa-ta-ka) än för icke-diadokokinetisk stavelserepetition (pa-pa-pa). Man har också sett att
uppgifter med icke-automatiserat tal medför fler avvikelser än uppgifter med automatiserat
tal. Personer med talapraxi är ofta väl medvetna om sina felsägningar, kan ibland förutspå
dem och gör ofta försök till självkorrigering.
Ett av de vanligaste felen vid talapraxi är substitution av artikulationsställe där särskilt
affrikator och frikativor är påverkade (Duffy, 2005). Konsonantkluster drabbas oftare än
enskilda konsonanter och personer med talapraxi gör vanligen fler fel vid repetition av
nonsensord än vid repetition av vanliga ord. Anticipatoriska substitutioner av ljud (t.ex. nanan
istället för banan) förekommer liksom perseverationer (t.ex. popatis istället för potatis).
De artikulatoriska felen är utöver substitutioner också repetitioner, tillägg och
förlängningar av ljud (Darley et al., 1975). Förenklingar i artikulationen i form av
förvrängningar och utelämningar ansågs tidigare vara mindre vanligt. Senare har man däremot
funnit att just förvrängd artikulation verkar vara ett mycket viktigt utmärkande drag vid
talapraxi (Duffy, 2005). Odell et al. (1990, refererade av Duffy, 2005) fann att personer med
talapraxi snarare verkar göra fler konsonantförvrängningar än substitutioner och att hälften av
det som uppfattas som substitutioner egentligen är förvrängningar. Dessa uppfattade
substitutioner kan vara resultatet av brister i den talmotoriska kontrollen (se 1.6. Talmotorisk
kontroll vid talapraxi).
Alltmer forskning talar också för att störningar i talhastighet och prosodi är ett
framträdande drag vid talapraxi och inte enbart beror på kompensation eller utgör ett
sekundärt problem till de artikulatoriska bristerna (jmf. Darley et al., 1975). Avvikande
talhastighet och prosodi förekommer nästan alltid hos personer med talapraxi, även i
yttranden fria från substitutioner, tillägg eller utelämningar av ljud (McNeil et al., 2009;
Wambaugh et al., 2006). Utöver ett allmänt långsammare taltempo har personer med
talapraxi ofta också brister i betoningen med en tendens att lägga lika mycket betoning på alla
stavelser (Duffy, 2005).
Majoriteten av de studier där man har försökt finna vilka drag som är typiska för
talapraxi, kan dock ha haft ett felaktigt urval i form av personer med Brocas afasi (McNeil et
al., 2009). McNeil har föreslagit att det finns tre perceptuella drag som är specifika för
talapraxi och inte förekommer vid någon annan talstörning på fonologisk nivå, t.ex.
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konduktionsafasi (se även 1.5. Differentialdiagnostik): 1) Förvrängningar av ljud; 2)
Förlängda vokaler och konsonanter; 3) Förlängda intersegmentella pauser (mellan ljud,
stavelser eller ord). I de riktlinjer för diagnostisering av talapraxi som Wambaugh et al.
(2006) har utarbetat förekommer utöver dessa tre även förvrängda utbyten av ljud, prosodiska
avvikelser samt att felsägningarna är relativt konsekventa i typ (t.ex. utbyten, utelämningar,
förvrängningar) och artikulationsställe vid upprepade yttranden.
För en mer detaljerad sammanställning av vanliga kännetecken vid talapraxi, se
Checklista i Testbatteri för Talapraxi (Bilaga A).
1.5. Differentialdiagnostik
Talapraxi kan ses som ett syndrom som kännetecknas av en samling symtom (Croot, 2002).
Att en person uppvisar något eller några av dessa symtom behöver alltså inte automatiskt
betyda att personen har talapraxi, lika lite som att alla personer med talapraxi uppvisar varje
enskilt symtom. På grund av perceptuella likheter kan det därför vara svårt att skilja talapraxi
från exempelvis Brocas afasi, konduktionsafasi och vissa dysartriformer (Ogar et al., 2005).
Detta innebär att differentialdiagnostik får stor betydelse.
1.5.1. Att skilja mellan talapraxi och fonologiska parafasier
När den påverkade artikulationen vid talapraxi upplevs som utbyten av fonem, har den stora
perceptuella likheter med fonologiska parafasier hos personer med t.ex. konduktionsafasi
(Croot, 2002). Andra exempel på gemensamma symtom är att talet bitvis kan vara opåverkat
(s.k. ”öar av flytande tal”, eng. islands of fluency) och att försök till självkorrigering är vanligt
förekommande (McNeil et al., 2009). Vid båda tillstånden ökar också antalet misstag ju högre
den artikulatoriska/fonologiska belastningen är, t.ex. vid längre ord. Hörförståelsen är intakt
vid talapraxi, och är även relativt väl bevarad vid konduktionsafasi. Den syntaktiska
strukturen hos yttrandena är opåverkad vid båda tillstånden.
McNeil et al. (2009) har presenterat ett förslag till riktlinjer för att skilja talapraxi från
fonologiska parafasier. En skillnad som framhålls är att förvrängningar av fonem är vanligt
förekommande vid talapraxi, men inte vid fonologiska parafasier. Perseverationer,
progressiva och regressiva assimilationer samt metateser som sker utan att ljuden i sig är
förvrängda, tyder också på att svårigheterna är fonologiska och inte motoriska. Ibland kan
fonemförvrängningen vid talapraxi t.o.m. bli så uttalad att ljuden låter som fonem som inte
finns i det språk personen talar (Wertz et al., 1984). Detta brukar inte vara fallet vid
fonologiska parafasier, där fonemen i sig inte låter avvikande.
Något annat som är vanligt vid talapraxi men inte vid fonologiska parafasier är
segmentförlängning, dvs. förlängda vokaler och konsonanter (McNeil et al., 2009, se även
1.4. Perceptuella drag vid talapraxi). Även intersegmentella förlängningar, t.ex. pauser
mellan ord och stavelser, förekommer vid talapraxi men inte vid svårigheter på en fonologisk
nivå. De artikulatoriska misstagen vid talapraxi är enligt McNeil et al. mer konsekventa än vid
fonologiska parafasier, både när det gäller på vilken plats i yttrandet misstaget sker och vilken
typ av misstag det handlar om. Han menar vidare att personer med fonologiska svårigheter
oftare lyckas korrigera sina egna misstag, medan upprepade försök vanligen inte hjälper
personer med talapraxi att komma närmare det önskade målljudet.
Eftersom att talsvårigheterna vid talapraxi sker på en bearbetningsnivå som är
artikulatorisk och inte fonologisk, bör personer med talapraxi (till skillnad från personer med
fonologiska parafasier) också ha en bibehållen förmåga till fonologiska kontraster i sitt tal
(Croot, 2002). Detta har bl.a. visats i studier av stämtonslatens (eng. voice onset time, VOT ),
dvs. tidsintervallet mellan ”explosionen” vid en klusil och igångsättningen av stämband11

stonen. Man har då sett att personer med talapraxi faktiskt gör en skillnad mellan ljud som ska
vara tonande respektive tonlösa, trots att ljuden för lyssnaren låter likadant (se 1.6.
Talmotorisk kontroll vid talapraxi). För att mäta VOT krävs dock akustiska och statistiska
analyser, vilket inte alltid är praktiskt möjligt att göra i den kliniska vardagen (Croot, 2002).
På grund av den höga komorbiditeten mellan talapraxi och afasi, kan differentialdiagnostiken försvåras av att samma person gör både artikulatoriska och fonologiska misstag
(Duffy, 2005). Vid stora språkliga expressiva svårigheter kan personens yttranden också vara
så få och begränsade att det inte går att göra en talapraxibedömning. I dessa fall kan afasin
alltså dölja att det samtidigt föreligger en talapraxi. Det omvända förhållandet, dvs. att
talapraxin döljer en afasi, råder vanligen inte. När talapraxin är så grav att en bedömning av
det expressiva språket är omöjlig att genomföra, bör nämligen en noggrann kartläggning av
den impressiva förmågan kunna ge besked om huruvida det också föreligger en språklig
nedsättning eller inte.
1.5.2. Att skilja mellan talapraxi och dysartri
Medan dysartri kan påverka såväl andning, fonation och resonans som artikulation och
prosodi, är det enbart de två senare som påverkas vid talapraxi (Duffy, 1997). Den förväxling
av tonande och tonlösa ljud som kan ske vid talapraxi har t.ex. inte ansetts vara ett tecken på
laryngeal dysfunktion, utan uppkommer till följd av bristande artikulatorisk planering och
programmering (Wertz et al., 1984). I den mån förväxlingar mellan nasala och orala ljud
förekommer, är orsaken även där rent artikulatorisk och beror inte som vid dysartri på en i
grunden bristande velofaryngeal funktion. Talets perceptuella egenskaper, skadelokalisation
och etiologi samt förekomst av oralmotorisk påverkan är enligt Duffy (2005) några
bedömningspunkter som kan vara till hjälp för att skilja talapraxi från de olika
dysartriformerna.
Artikulatoriska förvrängningar som inte uppfattas som fonemutbyten kan vara svåra att
skilja från den oprecisa artikulationen som ses vid dysartri (Croot, 2002). Något som skiljer
de båda tillstånden åt är dock att personer med talapraxi generellt har en mer nedsatt
diadokokinetisk förmåga, dvs. svårare att sekvensera vid yttranden som kräver många
växlingar av artikulationsställe (Duffy, 2005). Att treva sig fram för att hitta rätt
artikulationsställe och att försöka korrigera sitt eget uttal är också något som ofta anses
förekomma vid talapraxi, men inte vid dysartri. Vid talapraxi sker även fler förvrängningar
som uppfattas som utbyten, tillägg och omkastningar av ljud.
En annan skillnad är att talet hos personer med talapraxi påverkas av faktorer som
exempelvis ordlängd och hur välkända orden är för personen, vilket inte brukar ske vid
dysartri (Duffy, 2005). Personer med talapraxi har även en större svårighet vid ickeautomatiserat tal jämfört med vid automatiserat tal, medan misstagen hos personer med
dysartri varierar mindre från situation till situation. Misstagen vid talapraxi anses alltså som
tidigare nämnts (se 1.5.1 Att skilja mellan talapraxi och fonologiska parafasier) vara mer
konsekventa än vid fonologiska parafasier (McNeil et al., 2009), men mindre konsekventa än
vid dysartri.
När det gäller skadelokalisation associeras talapraxi vanligen med en kortikal eller
subkortikal skada i vänster hemisfär (se 1.7.3. Skadelokalisation vid talapraxi), medan
dysartri kan orsakas av uni- eller bilaterala skador i såväl centrala som perifera nervsystemet,
t.ex. i cerebrala cortex, cerebellum, pons, kranial- och spinalnerver (Duffy, 2005). Den
vaskulära etiologin skiljer sig också på så sätt att talapraxi oftast uppkommer till följd av en
skada i a. carotis interna, medan den vaskulära skadebilden vid dysartri kan vara mycket mer
varierande.
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Talapraxi kan dessutom förekomma utan någon oralmotorisk nedsättning, vilket är ovanligt
vid de flesta dysartriformer (Duffy, 2005). Utöver oral apraxi kan visserligen också t.ex.
högersidig central facialispares eller högersidig svaghet i tungan förekomma samtidigt som
talapraxin, men dessa symtom har då inget orsakssamband med de apraktiska symtomen. I
fall där det finns en misstanke om att patienten har både dysartri och talapraxi, kan
förekomsten av oral apraxi vara ett viktigt fynd. På samma sätt som oralmotoriska
nedsättningar inte orsakar talapraxi, finns det nämligen inte något orsakssamband mellan
dysartri och oral apraxi. Misstanken om en samtidig talapraxi kan då stärkas.
1.5.3. Att skilja mellan talapraxi och dyspraxi
För att undvika begreppsförvirring kan det också vara relevant att kort reda ut skillnaderna
mellan begreppen talapraxi och (verbal) dyspraxi. Om man tolkar begreppen ordagrant
innebär nämligen dyspraxi en bristande förmåga att viljemässigt styra sina muskler, medan
apraxi är en total oförmåga att göra detta (Nationalencyklopedin). I den svenska terminologin
beror valet av begrepp dock inte på graden av nedsättning, utan dyspraxi används vanligen för
medfödd apraxi, medan talapraxi används för förvärvad apraxi. Dyspraxi ses alltså redan i
barndomen, medan talapraxi företrädelsevis drabbar vuxna personer (Caruso & Strand, 1999).
Ett barn kan dock mycket väl också få talapraxi, förutsatt att symtomen uppkommer efter
exempelvis skalltrauma. Det omvända förhållandet råder självklart också; en vuxen person
kan ha dyspraxi om svårigheterna inte är förvärvade utan har funnits med sedan barndomen.
Symtomen vid talapraxi och dyspraxi överlappar i hög grad. Eftersom att barnets tal och språk
fortfarande är under utveckling, kan dyspraxi dock komma att påverka även den fonologiska
och språkliga förmågan.
1.6. Diagnosen talapraxi i ICD-10
I diagnosklassificeringssystemet ICD-10 (The International Statistical Classification of
Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision) återfinns diagnosen apraxi (R48.2)
under rubriken Dyslexi (lässvårigheter) och andra symboldysfunktioner som ej klassificeras
annorstädes (R48) (Socialstyrelsen, 2010). Fördjupningskoder finns för oral apraxi (R48.2A)
och verbal apraxi (R48.2B). I den senare diagnosbeteckningen ryms både talapraxi och
dyspraxi; det görs alltså inte någon uppdelning mellan förvärvade och medfödda svårigheter.
ICD-10 ger ingen beskrivning av någon av diagnoserna, utöver att de utesluter specifika
utvecklingsstörningar av inlärningsfärdigheter.
1.7. Talmotorisk kontroll vid talapraxi
Sedan Darley definierade begreppet år 1975 har talapraxi traditionellt klassificerats som en
talmotorikstörning (Ziegler & von Cramon, 1986). Vid utredning av talstörningen har dock
fokus legat på den lingvistiska nivån, vilket också är tydligt i beskrivningar av de typiska
karaktärsdragen vid talapraxi. I senare studier av talapraxi började man dock fokusera mer på
den talmotoriska kontrollen genom att göra olika akustiska och fysiologiska mätningar.
Ziegler och von Cramon (1986) fann avvikelser i samordningen mellan individuella
talrörelser; bland annat gällde detta rörelser i larynx, mjuka gommen och läpparna i
förhållande till tungrörelser. I patientgrupperna som bestod av personer med talapraxi fann
man avvikelser i samtliga tre experiment:
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I det första experimentet studerades interaktionen mellan tunga och larynx. Noggrann
temporal kontroll av laryngeala och linguala rörelser är nödvändig för produktion av tonlösa
klusiler följda av vokal (t.ex. /ti/). Resultatet visade att stämbandstonen tenderade att sättas
igång senare hos personerna med talapraxi. I ett flertal av fallen var stämbandsadduktionen
alltså extra fördröjd i förhållande till sänkningen av tungbladet. Sådana störningar i
koordinationen mellan linguala och laryngeala talrörelser kan påverka VOT. Eftersom att
VOT utgör en av de främsta akustiska ledtrådarna för distinktionen tonande/tonlös, kan störd
koordination mellan tunga och larynx vara orsaken till att man perceptuellt uppfattar en
substitution av t.ex. /d/ som /t/.
I det andra experimentet undersöktes temporala relationer mellan sänkningen av tungan
och tillstängningen av mjuka gommen vid produktion av nasala konsonanter (t.ex. /n/) följda
av (icke-nasala) vokaler. Avvikelser i form av prematur höjning av mjuka gommen kunde
observeras hos samtliga i patientgruppen. Sådan typ av motorisk dysfunktion påverkar
fonemstrukturen och kan i extremfall helt omvandla nasala ljud till icke-nasala och vice versa.
I det sista experimentet studerade man interaktionen mellan tungans och läpparnas
rörelser genom att undersöka graden av förberedande läpprundning vid produktion av
konsonanter som följs av rundad vokal. Hos kontrollgruppen fann man en tydlig distinktion
mellan /ty/ och /ti/ men hos personer med talapraxi var konsonanterna före rundade och
orundade vokaler mer lika varandra och överlappningen således större, vilket talar för att
läpprundningen ofta inte skedde i tid. Detta tyder på att störd koartikulation är ett generellt
problem vid talapraxi.
Itoh et al. (1980) mätte artikulatoriska rörelser hos en person med talapraxi i olika
artikulatorer: läppar, tunga och mjuka gommen. Även de fann temporala avvikelser i
koordinationen mellan de olika artikulatorerna. Mjuka gommens rörelser var inte alltid
koordinerade med tungrörelserna och det föreslogs att denna inkonsekventa koordination
kunde förklara de inkonsekventa artikulatoriska felen vid talapraxi.
Bartle-Meyer et al. (2009) har med hjälp av elektromagnetisk artikulografi (EMA)
studerat artikulatoriska tungrörelser vid produktion av konsonanter hos personer med
talapraxi. Man undersökte både tungspets- och tungryggsrörelser och fann att personer med
talapraxi verkade ha längre och mer utdragna tungrörelser vid produktion av både enskilda
konsonanter och konsonantkluster i en- och tvåstaviga yttranden. Utöver den längre
durationen kunde man i vissa fall även se att tungrörelserna vid produktion av konsonanter
var större jämfört med hos kontrollgruppen. I studien användes ord som börjar med enskild
konsonant (t.ex. car) och ord som innehåller konsonantkluster (t.ex. class). Deltagarna fick
producera både enstaviga och tvåstaviga ord. Med hjälp av EMA mättes tungspetsrörelser vid
produktion av /t, s, l/ och tungryggsrörelser vid produktion av /k/ under tre olika
artikulatoriska faser. De tre faserna var närmandefas (t.ex. då tungan närmar sig hårda
gommen), tillstängningsfas (t.ex. då tungan stänger till mot hårda gommen) och releasefas
(t.ex. då tungan rör sig nedåt från hårda gommen). För orden som började med enskild
konsonant fann man t.ex. att fyra av de fem personerna med talapraxi uppvisade signifikant
förlängda talrörelser i närmandefasen jämfört med kontrollpersonerna. Vid tillstängningsfasen
fann man för samma ord att alla personer utom en hade signifikant förlängda talrörelser och
signifikant större artikulatoriska avstånd jämfört med kontrollgruppen.
Tidiga studier av normal talproduktion visade att friska talare uppvisar en s.k.
ordlängdseffekt som innebär att ordstammens vokalduration minskar i takt med att
ordlängden ökar (Lehiste, 1972; Klatt, 1973, refererade av Bartle-Mayer et al. 2009). Ett
exempel är att durationen av /ɑ/ blir progressivt kortare i orden dag, daglig och dagligen.
Collins et al. (1983) fann att personer med talapraxi visserligen ofta har signifikant längre
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ord- och vokalduration, men att de precis som friska personer uppvisar en ordlängdseffekt.
Detta talar för att minskad vokalduration vid ökad ordlängd är ett robust fenomen som inte
förändras vid talapraxi, trots störningar i den motoriska planeringen.
Även Haley och Overton (2001) har observerat en ordlängdseffekt vid talapraxi. De fann
en progressiv minskning i vokalduration hos både friska personer, personer med afasi samt
hos personer med afasi och samtidig talapraxi. Däremot noterade man att produktion av
flerstaviga ord är särskilt påfrestande vid talapraxi och verkar hänga samman med en markant
minskning av talhastigheten jämfört med för friska personer och personer med enbart afasi.
Bartle-Meyer et al. (2009) undersökte i sin tidigare nämnda studie även hur ordlängden
påverkar talrörelserna och fann att tungrörelsernas duration vid produktion av konsonanter
minskade från enstaviga ord till tvåstaviga. Detta gällde i tillstängnings- och releasefasen för
samtliga i kontrollgruppen och för två av personerna med talapraxi. De övriga tre deltagarna
med talapraxi verkade dock inte kunna modifiera tungrörelserna tillräckligt för att upprätthålla
ordlängdseffekten. Författarna skriver att det i framtida forskning skulle vara intressant att
studera ordlängdseffekten vid längre och mer komplexa ord. Vid svårare stimuli hade kanske
inte någon av personerna med talapraxi uppvisat en ordlängdseffekt.
1.8. Neuroanatomi
1.8.1. Psykolingvistiska och motoriska förklaringsmodeller
Darley (1975) menade att talapraxi orsakas av en nedsättning i systemet för talmotorisk
planering (eng. the motor speech programmer). Detta system har setts som ett nätverk av
strukturer och förbindelser över en stor del av centrala nervsystemet, snarare än som en
enskild anatomisk struktur (Duffy, 2005).
Ett antal psykolingvistiska och motoriska modeller har försökt förklara hur denna
talprogrammering egentligen går till. Ziegler (2002) har t.ex. ingående beskrivit hur några av
dessa teorier skulle kunna förhålla sig till talapraxi. Ett exempel är fonetiska modeller där
talapraxi kan ses som en nedsättning när det gäller förmågan att omvandla abstrakta
motoriska mål till en detaljerad neurologisk kod för hur rörelserna ska utföras. På grund av de
snabba, exakta rörelser som utförs vid tal utan att det hos den friska talaren sker någon
medveten ansträngning, har det ansetts rimligt att tro att rörelsesekvenserna bestäms av
förprogrammerade och automatiserade motoriska program som aktiveras och kontrolleras
som större enheter (Duffy, 2005). Dessa förprogrammerade sekvenser verkar främst användas
vid välbekanta stavelser, ord och fraser, medan nya ord eller ljudkombinationer kräver en mer
medveten bearbetning. I linje med detta skulle svårigheten hos personer med talapraxi kunna
vara en oförmåga att använda sig av dessa förprogrammerade större enheter, vilket medför att
personen måste skapa ett nytt motoriskt program för varje stavelse som ska yttras (Ziegler,
2002).
1.8.2. Viktiga hjärnområden för talprogrammering
För de högsta nivåerna av talprogrammering, dvs. programmering av mönster och sekvenser
för talrörelserna, verkar premotoriska områden i vänster prefrontallob, framförallt Brocas area
och supplementära motorarean (samt dessas subkortikala förbindelser) ha en avgörande
betydelse (Duffy, 2005). Även somatosensoriska cortex och gyrus supramarginalis i
parietalloben är troligen inblandade i talprogrammeringen, bl.a. genom att ge den sensoriska
återkoppling som krävs för att kunna utföra en sådan motoriskt avancerad aktivitet som tal
innebär.
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Hjärnans vaskulära försörjning kan delas upp i två system, där det ena utgår från a. carotis
interna och det andra från a. vertebralis (Duffy, 2005). När det gäller talapraxi är det främst
carotis-systemet som är av intresse. A. carotis interna börjar bilateralt i höjd med
thyroidbrosket och fortsätter därifrån in i kraniehålan genom en kanal i tinningbenet. I höjd
med circulus Willisi, där hjärnans artärer möts, förgrenar den sig i a. cerebri anterior och a.
cerebri media. Den senare av dessa två hjärnartärer är den vanligaste vaskulära
skadelokalisationen vid talapraxi och försörjer en stor del av de laterala områdena i cortex
samt djupgående strukturer i frontal- och parietalloben.
1.8.3. Skadelokalisation vid talapraxi
Att peka ut en mer specifik skadelokalisation i det talmotoriska systemet som orsakar
talapraxi har varit kontroversiellt (Ogar et al., 2005). Dronkers (1996) studerade den
strukturella skadelokalisationen hos två grupper av strokepatienter som båda hade en infarkt i
vänster a. cerebri media, men där enbart den ena gruppen hade talapraxi. Resultatet visade att
alla patienter med talapraxi hade en skada som innefattade ett specifikt område i vänster
anteriora insula, medan detta område inte var drabbat hos någon av patienterna utan talapraxi.
Utifrån en sådan stark dubbel dissociation ansåg man sig kunna dra slutsatsen att detta område
i insula spelar en viktig roll för talprogrammeringen. Enskilda fallstudier som bekräftade detta
resultat har också rapporterats (t.ex. Nagao et al., 1999)
Hillis et al. (2004) fann däremot inget samband mellan talapraxi och en skada i vänster
insula hos 80 akuta strokepatienter som undersöktes med funktionella hjärnavbildningstekniker (diffusionsviktad magnetresonanstomografi och perfusionsviktad magnetresonanstomografi). Däremot fann man ett samband mellan talapraxi och förekomsten av en
skada eller hypoperfusion i bakre delen av vänster gyrus frontalis inferior (Brocas area),
oavsett om det samtidigt fanns en skada i insula eller inte. Författarna menade att det samband
som tidigare rapporterats mellan en skada i insula och talapraxi inte behöver vara kausalt,
utan att insulaskadan och talapraxin kan vara två oberoende resultat av stora infarkter i
vänster a. cerebri media. Skillnader i tid sedan insjuknandet (kronisk respektive akut
talapraxi) och att man har använt olika undersökningsmetoder (mätning av strukturell skada
respektive nedsatt funktion) har förts fram som möjliga förklaringar till de skilda resultat som
har uppnåtts i dessa två studier (Ogar, 2005; Dronkers & Ogar, 2004).
Även blödning eller infarkt i basala ganglierna har i fallstudier visat sig kunna ge
talapraxi (Peach & Tonkovitch, 2003) . I basala ganglierna finns strukturer som är viktiga för
den integrering av afferenta och efferenta nervimpulser som är nödvändig t.ex. för
perceptionen och för att kunna utföra avancerade motoriska uppgifter. Flera av de
neurodegenerativa sjukdomar som associeras med talapraxi ger faktiskt en subkortikal atrofi,
t.ex. progressiv supranukleär pares (PSP). Personer med talapraxi som har diagnosen PSP har
dock rapporterats ha en atypisk form av PSP, där man ser en påverkan på frontotemporala
områden i neocortex snarare än på subkortikal nivå (Josephs et al., 2004). Den typiska bilden
vid PSP är annars atrofi främst i mesencefalon, pons, thalamus och striatum (Boxer et al.,
2006).
När det gäller den neuroanatomiska bakgrunden till progressiv talapraxi (se 1.3.1.
Talapraxi vid neurodegenerativa sjukdomar), fann Rohrer et al. (2010) också en signifikant
korrelation mellan talapraxi och atrofi i Brocas area. Deltagarna i studien var personer med
progressiv icke-flytande afasi som även hade progressiv talapraxi. Resultatet visade att det
fanns ett samband mellan atrofins utbredning och talapraxins svårighetsgrad; ju mer utbredd
atrofin i detta område var, desto gravare var talapraxin. Josephs et al. (2006, 2010) fann
istället att talapraxi orsakas av atrofi/hypometabolism i superiora delarna av frontalloben samt
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i supplementära motorarean, medan däremot agrammatismen vid progressiv icke-flytande
afasi orsakades av nedsatt funktion i Brocas area.
Förekomsten av talapraxi har dessutom kopplats samman med att det finns en
underliggande s.k. taupatologi, vilket det inte verkar göra hos personer med progressiv afasi
utan talapraxi (Josephs et al., 2006). Taupatologier är sjukdomar där det bildas olösliga härvor
av tau-protein i neuroner och/eller gliaceller (Williams, 2006). Hit räknas över 20 olika
tillstånd, bl.a. kortikobasal degeneration och PSP (se 1.3.1. Talapraxi vid neurodegenerativa
sjukdomar). Tau-proteinets naturliga funktion är att stabilisera mikrotubulierna, som utgör en
del av cellskelettet. Vid taupatologier tar sig dessa proteiner av någon anledning istället till
cellkärnan, där de olösliga härvorna bildas.
Sammanfattningsvis är den bakomliggande neuroanatomin vid talapraxi långt ifrån
säkerställd. Eftersom att talprogrammeringssystemet kan antas vara uppbyggt som ett nätverk,
har det ansetts rimligt att anta att flera olika skadelokalisationer kan ge talapraxi (Duffy,
2005). De områden som har associerats med talapraxi är frontoparietala områden i vänster
hemisfär, samt dessas subkortikala förbindelser.
1.9. Utredning av talapraxi, befintliga test
För bedömningen av talapraxi har ett par amerikanska testmaterial publicerats, varav det enda
standardiserade är Apraxia Battery for Adults – Second Edition (ABA-2) (Dabul, 2000,
refererad av Duffy, 2005). Testet utformades för att upptäcka förekomsten av talapraxi hos
vuxna och för att bedöma dess svårighetsgrad. ABA-2 består av sex olika deltest: 1)
diadokokinesi; 2) imitation av ord med ökande längd; 3) svarslatens och yttrandetid vid
benämning av flerstaviga ord; 4) tre upprepningar i rad av flerstaviga ord; 5) bedömning av
förekomsten av de för författaren typiska perceptuella dragen vid talapraxi; 6) bedömning av
apraxi och oral apraxi.
Det finns också ett screeningtest, Quick Assessment for Apraxia of Speech (Tanner &
Culbertson, 1999, refererade av Shipley & McAfee, 2008), som dock inte är normerat och det
används endast för att snabbt bedöma om talapraxi föreligger eller ej.
Ett bredare amerikanskt test för talmotorikstörningar är Motor Speech Evaluation (MSE)
(Wertz et al., 1984). I en studie där man jämförde resultatet på MSE hos patienter med
respektive utan talapraxi fann Ogar et al. (2006) att fyra av testets nio deltest var känsliga för
att upptäcka talapraxi. Dessa deltest var alternerande diadokokinesi, upprepad repetition av
flerstaviga ord, repetition av meningar och högläsning av text. De tester som även personer
med lindrig grad av talapraxi hade svårt för var alternerande diadokokinesi och upprepad
repetition av flerstaviga ord.
Det finns ännu inget test för talapraxi på svenska, utan i Sverige ställs diagnosen vanligen
utifrån anamnes och perceptuell beskrivning. Dysartritestet (Hartelius & Svensson, 1989)
innehåller några uppgifter som kan vara relevanta för talapraxi, t.ex. diadokokinesi, prosodi
och förståelighet. Testet är dock skapat för att bedöma dysartri och många av de uppgifter
som har visat sig vara svåra för personer med talapraxi finns således inte med. Vid en
förfrågan på en svensk mejllista för neurologopeder framkom att en del logopeder använder
några uppgifter ur Pia Apts Afasiprövning (PAPAP) (Apt, 1997), A-ning (Neurolingvistisk
afasiundersökning) (Lindström & Werner, 1995), Huddingetestet (afasiscreening) (Widén,
Henningsson & Lund, 1977) samt deltesterna Repetitionsförmåga och Perceptuell beskrivning
från Grundläggande Neuropsykologisk Undersökning (GNU) (Apt, 2001).
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2. Studiens syfte
Syftet med studien är att utforma ett testbatteri på svenska som är känsligt även för lindriga
grader av talapraxi. Detta test kommer att pilotnormeras på en frisk kontrollgrupp.
Ett bisyfte är att undersöka i vilken mån kön, ålder och utbildningsnivå kan inverka på
prestationen i testbatteriet.

3. Metod
3.1. Deltagare
3.1.1. Antal deltagare
För att få reda på hur många deltagare som behövdes gjordes en powerberäkning för
korrelationsberäkningar med demografiska bakgrundsvariabler. Utifrån Cohens kategorier för
effektstyrka valdes en uppskattad effektstyrka på 0,25. Denna beräkning visade att studien
behövde 126 försökspersoner för en power på 0,80. Deltagarantalet behövde dock minskas på
grund av den begränsade tiden för detta projekt. Utifrån praktiska faktorer sattes därför målet
att rekrytera 50 personer till studien.
3.1.2. Rekrytering av deltagare
Deltagarna rekryterades genom bekvämlighetsurval. Rekryteringen skedde genom affischer
och flygblad på offentliga platser samt genom personliga kontakter. Större delen av testningen
genomfördes i Uppsala eller Stockholm.
3.1.3. Ålder, kön och utbildningsnivå
För att få en så jämn fördelning som möjligt när det gäller ålder, kön och utbildningsnivå
delades deltagarna in i grupper utifrån dessa tre olika variabler, se tabell 1. Deltagarna delades
in i tre olika åldersgrupper: 18–40 år, 41–63 år samt 64 år och äldre. För utbildningsnivå
användes två grupper: förgymnasial/gymnasial och eftergymnasial. Av de 50 personer som
deltog i studien var 24 män och 26 kvinnor. När det gäller utbildningsnivå hade 26 personer
förgymnasial/gymnasial utbildning och 24 personer hade eftergymnasial utbildning (tre års
högskoleutbildning eller mer).
Tabell 1. Medelålder med standardavvikelser inom parentes samt antal deltagare för varje åldersgrupp och
respektive undergrupper (kön/utbildningsnivå).

Åldersgrupp
Kvinnor, förgymnasial/gymnasial
Kvinnor, eftergymnasial
Män, förgymnasial/gymnasial,
Män, eftergymnasial
Totalt för åldersgruppen

18–40 år
24,2 (6,9)
n=5
28,8 (8,3)
n=4
24,8 (6,3)
n=4
27,0 (6,3)
n=3
26,0 (6,9)
n = 16
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41–63 år
52,5 (6,6)
n=4
54,5 (4,2)
n=4
51,8 (3,1)
n=4
54,4 (6,7)
n=5
53,4 (5,1)
n = 17

64 år–
75,0 (4,5)
n=5
69,5 (2,4)
n=4
73,8 (4,2)
n=4
75,3 (6,7)
n=4
73,5 (4,9)
n = 17

3.1.4. Andra bakgrundsvariabler
Genom frågeformulär (se bilaga C) hämtades också information om eventuell försenad
språkutveckling, läs- och skrivsvårigheter och hörselnedsättning. Två personer uppgav
försenad språkutveckling och två läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Sju personer uppgav något
nedsatt hörsel och en nedsatt hörsel.
3.1.5. Exklusionskriterier
Exklusionskriterier för att delta i studien var: neurodegenerativ sjukdom (t.ex. Parkinsons
eller Alzheimers sjukdom), tidigare stroke, allvarligare skalltrauma som krävt sjukhusvård,
period av medvetslöshet och neurokirurgiskt ingrepp. Inklusionskriterier var att man var 18 år
eller äldre och att man talade flytande svenska; det sistnämnda för att inte prestationen vid
bedömningen av t.ex. prosodi och vokalkvalitet skulle påverkas.
3.2. Utveckling av testuppgifter
Uppgifterna (Se Bilaga A) konstruerades baserat på tidigare forskning gällande de typiska
perceptuella dragen vid talapraxi och på testuppgifter som man tidigare har sett visat sig vara
känsliga för talapraxi. För att bestämma vilka olika deltest som skulle ingå hämtades också
inspiration från Barbara Dabuls amerikanska testbatteri Apraxia Battery for Adults – Second
Edition (2000, refererad av Duffy, 2005) samt från valda delar ur MSE (Wertz et al., 1984) (se
1.9 Utredning av talapraxi, befintliga test). För att testbatteriet ska kunna användas för att
utreda olika grader av talapraxi, var målsättningen att svårighetsgraden skulle variera mellan
testets olika uppgifter.
3.2.1. Artikulation
3.2.1.1

Upprepning av ord utan växling av artikulationsställe

Den första uppgiften går ut på att upprepa en- eller tvåstaviga ord utan växling av
artikulationsställe. Alla dessa kan anses vara på relativt låg artikulatorisk nivå. Orden är korta
och samma konsonant återkommer vilket inte belastar den diadokokinetiska förmågan. De
flesta konsonantljud finns representerade och uppgiften kan därför ge en vägledning i om
personen har svårigheter med särskilda artikulationsställen eller artikulationssätt.
3.2.1.2

Upprepning av ord med växling av artikulationsställe

I denna uppgift ska deltagaren upprepa en- och tvåstaviga ord med växling av
artikulationsställe. Denna uppgift kräver en planering/programmering av en något mer
komplex artikulatorisk sekvens, då det sker en växling av artikulationsställe. Orden är dock
fortfarande korta vilket minskar den artikulatoriska belastningen.
3.2.1.3

Upprepning av artikulatoriskt komplexa ord

Denna uppgift innehåller ord som är både artikulatoriskt komplexa med många växlingar och
dessutom längre än i tidigare uppgifter. För att uppgiften verkligen ska kunna anses mäta
artikulatorisk förmåga och inte ordförråd, har orden valts utifrån att de ska vara relativt
vanliga ord som de flesta känner igen och har hört förut. De enskilda fonemen och
fonemkombinationerna har valts dels för att få en spridning mellan olika artikulationssätt och
artikulationsställen, och dels för att fånga in de ljud och kombinationer som har ansetts vara
särskilt svåra för personer med talapraxi, exempelvis frikativor och konsonantförbindelser (se
1.4. Perceptuella drag vid talapraxi).
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3.2.1.4

Upprepning av nonsensord

Den fjärde uppgiften går ut på att upprepa nonsensord, dvs. ord som inte finns på riktigt.
Personer med talapraxi verkar ha svårare att uttala nonsensord än vanliga ord (Duffy, 2005;
McNeil et al., 2009). Nonsensord har ansetts kräva en mer medveten artikulatorisk planering
och programmering då det inte går att använda generella, förprogrammerade motoriska
program vid denna typ av uppgift (se 1.7.1. Psykolingvistiska och motoriska
förklaringsmodeller).
3.2.1.5

Upprepning av ord med ökande längd

Denna uppgift går ut på att upprepa ord som byggs på och blir längre och längre (t.ex. huvud
– huvudvärk – huvudvärkstablett). Flerstaviga ord har visat sig vara svårare för personer med
talapraxi än kortare ord (se 1.4. Perceptuella drag vid talapraxi). Ju längre ordet är, desto mer
belastas den artikulatoriska planeringsförmågan och risken för misstag kan förväntas öka.
3.2.1.6

Stavelserepetition på tid

Här ska deltagaren upprepa stavelser på tid. Antalet korrekta stavelser mäts under ett
tidsintervall av 5 sekunder. Personer med talapraxi har generellt svårare att sekvensera vid
yttranden som kräver många växlingar av artikulationsställe. Diadokokinetisk
stavelserepetition (t.ex. pa-ta-ka) bör därför vara svårare än icke-diadokokinetisk
stavelserepetition (t.ex. pa-pa-pa), se 1.4. Perceptuella drag vid talapraxi.
3.2.1.7

Upprepning av samma ord tre gånger

I denna uppgift ska samma flerstaviga ord upprepas tre gånger i rad. Uppgiften är inte på tid.
Upprepad repetition av flerstaviga ord var en av de uppgifter ur MSE som Ogar et al. (2006)
fann var mest känsliga för talapraxi (se 1.4. Perceptuella drag vid talapraxi). Detta var också
en av de uppgifter som även personer med lindrig talapraxi hade svårt för. Personer med
talapraxi har ansetts vara mer inkonsekventa i sina felsägningar än t.ex. personer med dysartri
och blir ofta inte hjälpta av att få säga ordet flera gånger. Frågan om hur inkonsekventa
personer med talapraxi är beror dock på vilka diagnoser man jämför med (se 1.5
Differentialdiagnostik).
3.2.1.8

Upprepning av ord på tid

Uppgiften går ut på att samma ord ska upprepas så många gånger som möjligt under 10
sekunder. Uppgiften är en utveckling av föregående uppgift. Här belastas artikulationsförmågan ytterligare genom att uppgiften är på tid.
3.2.1.9

Upprepning av tungvrickare (artikulatoriskt komplexa meningar) på tid

Här ska en artikulatoriskt komplex mening (t.ex. Visst måste Mats sitta sist) upprepas så
många gånger som möjligt under 15 sekunder. Uppgiften är mycket artikulatoriskt krävande
även för friska talare. Då många av meningarna är långa och svåra att komma ihåg, får
deltagarna möjlighet att läsa varje mening och använda den skrivna meningen som stöd under
uppgiften.
3.2.2. Prosodi
3.2.2.1

Satsaccent (upprepning av meningar där ett visst led är extra betonat i satsen)

I denna uppgift ska deltagaren upprepa meningar där ett av orden betonas mer än de övriga.
Ett utslätat betoningsmönster (se 1.4. Perceptuella drag vid talapraxi) har observerats hos
personer med talapraxi.
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3.2.2.2

Upprepning av meningar med varierad ordaccent

Denna uppgift går ut på att upprepa meningar med minimala par där ordaccenten är det enda
som skiljer två av orden åt. Skillnaderna i ordaccent (ordmelodi) är ibland det enda som
skiljer ord åt som ser likadana ut i skrift (Bolander, 2005). Ex: ”Tòmten (grav accent) springer
omkring på tómten (akut accent)”. Detta är en viktig skillnad i svenskan. Hur akut och grav
accent faktiskt uttalas varierar beroende på vilken dialekt talaren har. För att minska
belastningen på arbetsminnet och tydliggöra meningens innehåll används ett kompletterande
bildstöd (se bilaga D).
3.2.3. Automatiserat och icke-automatiserat tal
Ett exempel på en uppgift för automatiserat tal är att räkna upp veckodagarna så snabbt som
möjligt. Motsvarande uppgift för icke-automatiserat tal är att säga veckodagarna i bakvänd
ordning så snabbt som möjligt. Icke-automatiserat tal har visat sig vara svårare för personer
med talapraxi än automatiserat tal (se 1.7.1. Psykolingvistiska och motoriska
förklaringsmodeller och 1.4. Perceptuella drag vid talapraxi).
3.2.4. Högläsning och återberättande av text
Dessa uppgifter kan ge mer information utöver vad som kommer fram i imitationsuppgifterna
och därmed vara ett underlag för den kvalitativa bedömningen (se nedan). En sådan tänkt
uppgift har dock inte genomförts vid denna normering pga. att man troligen inte skulle se så
många artikulatoriska misstag hos friska personer. En omfattande kvalitativ analys av
högläsning och återberättande av text skulle också ligga utanför tidsramarna för detta projekt.
3.2.5. Kvalitativ bedömning
Utöver själva testuppgifterna är det också viktigt att göra en kvalitativ bedömning. Det kan
t.ex. gälla att under testsituationen och i spontantalet observera eventuella avvikelser i
taltempo, prosodi och talflyt samt att närmare studera vilka typer av artikulatoriska misstag
som görs. En oralmotorisk undersökning kan också vara viktig då en betydande andel av
personerna med talapraxi även har en samtidig oral apraxi. Patientens egen beskrivning av
talsvårigheterna är självklart också av stor betydelse.
3.3. Testförfarandet
Deltagarna fick lämna uppgifter om ålder, kön, utbildningsnivå, modersmål och hälsotillstånd
(se bilaga C). Testet genomfördes individuellt för varje deltagare och detta skedde genom
imitation av uppgifter som har visat sig vara känsliga för talapraxi (se 3.2. Utveckling av
testuppgifter). Deltagarna fick höra varje ord eller mening endast en gång om de inte själva
bad att den skulle upprepas. För att underlätta bedömningen och möjliggöra en eventuell
kontroll av interbedömarreliabilitet, spelades testningen in. Resultaten registrerades på
särskilda testprotokoll som kopplades till aktuell inspelning genom kodnummer. Varje
deltagare testades en gång och den totala tidsåtgången för att delta i studien var ca 30 minuter,
där själva testningen tog ca 20 min.
3.4. Material
Testningen spelades in på dator med extern mikrofon. Det ljudbehandlingsprogram som
användes var Audacity 1.3.
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3.5. Etiska aspekter
Innan deltagarna testades fick de ta del av ett informationsbrev (se bilaga B) där det stod vilka
villkor som gällde för att vara med i studien. De upplystes om att deltagandet var frivilligt och
att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. Därefter fick de skriftligt lämna sitt
medgivande till att delta i studien (se bilaga B). De fick då också godkänna att inspelningarna
och testprotokollen får arkiveras i 10 år och kan användas i syfte att fortsätta utvecklingen av
ett talapraxitest. På inspelning, testprotokoll och frågeformulär angavs endast deltagarens
anonyma kodnummer. Några andra personuppgifter utöver de som efterfrågas i
frågeformuläret (se bilaga C) behövde inte lämnas.
3.6. Rättning av testuppgifter
Rättningen av testuppgifterna genomfördes i efterhand genom analys av ljudinspelningarna
med transkribering av felsägningarna. För att underlätta rättningsprocessen och ge rättvisa
bedömningar oberoende av vilken testledare som analyserade inspelningarna, utarbetades
gemensamma riktlinjer för vad som räknades som felsägningar. Som felsägningar räknades
exempelvis utbyten, utelämningar, tillägg, omkastningar och förvrängningar av ljud. Även
stakningar och omtagningar av hela eller delar av ord räknades som felsägningar.
Självkorrigeringar, dvs. att deltagarna rättade sig själva, räknades ändå som felsägningar.
Däremot räknades inte uttalslättnader eller uttalsvariationer som bedömdes bero på dialektala
skillnader som felsägningar.
Som tidigare nämnts fick deltagarna höra varje ord eller mening endast en gång om de
inte själva bad om att få höra uppgiften en gång till. Även det som skulle kunna antas vara
hörfel räknades som felsägningar och deltagarna fick alltså inte höra ordet igen när de hade
sagt fel ord. Denna begränsning infördes eftersom det ibland kan vara svårt att avgöra vad
som är ett hörfel och vad som är ett uttalsfel. Om deltagarna istället hade fått höra ordet igen
vid varje felsägning och fått försöka tills ordet blev rätt så att man därigenom kunde utesluta
hörfel, hade detta troligen medfört att alla deltagare till slut klarade alla uppgifter.
3.6.1. Riktlinjer för rättning av enskilda uppgifter
För uppgift 1, 2 och 3, som går ut på att upprepa enstaka ord, räknades antalet korrekt uttalade
ord.
För uppgift 4 räknades antalet korrekt uttalade nonsensord. Personen fick be om att få
höra ordet igen men det första svaret som gavs var det som räknades. Det bedömdes alltså inte
som rätt om personen uttalade ordet korrekt efter flera försök.
För uppgift 5, där deltagaren får upprepa ord med ökande längd, räknades antal korrekt
uttalade ord.
För uppgift 6, som går ut på att upprepa stavelser på tid, räknades antal korrekta stavelser
under 5 sekunder. Bedömningen av antal stavelser skedde utifrån det inspelade materialet.
Tiden mättes från det att personen sade den första stavelsen, eventuell svarslatens räknades
alltså inte med i tiden.
För uppgift 7, där deltagaren upprepar samma ord tre gånger i rad, räknades antalet
korrekt uttalade ord.
För uppgift 8, där man ska upprepa ord på tid, räknades antalet korrekta ord under 10
sekunder. Bedömningen av antalet ord genomfördes i efterhand genom analys av inspelningen. Även här mättes tiden från det att personen började säga det första ordet.

22

För uppgift 9, som går ut på att uttala artikulatoriskt komplexa meningar på tid (så många
gånger som möjligt under 15 sekunder), räknades antal korrekta meningar och inte ord. Detta
innebar att hela meningen räknades bort även om det bara rörde sig om ett fel på något av
orden. Om personen rättade sig själv eller stakade sig räknades meningen också som fel.
Endast meningar som hann avslutas inom den angivna tiden räknades med. Bedömningen
skedde utifrån det inspelade materialet och tiden räknades från det att personen påbörjade den
första meningen,
För uppgift 10, där deltagaren ska upprepa meningar där ett visst led är extra betonat,
räknades antalet meningar med korrekt betoning. Som felsägning räknades betoning på fel
ord, utslätad betoning och betoning på fler av orden utöver det som skulle betonas.
För uppgift 11, som går ut på att upprepa meningar med varierad ordaccent, räknades
antal korrekt uttalade målord (de två orden med olika ordaccent) i varje mening. Eventuella
felsägningar på övriga ord i meningen räknades inte som fel. Hänsyn togs till dialektala
skillnader när det gäller hur grav och akut accent realiseras.
På uppgift 12 och 13 (automatiserat och icke-automatiserat tal) mättes hur lång tid det tog
för deltagaren att genomföra varje deluppgift. Tiden mättes från det att deltagaren började
tala. Deltagarens resultat räknades med även om det förekom felsägningar, t.ex. att man
hoppade över någon siffra då man skulle räkna baklänges i uppgift 13 a). För ett förslag till
hur man genom poängsättning skulle kunna kompensera för detta, se 4.12.3. Omvandlad
poäng för uppgift 12 och 13.

4. Resultat
4.1. Uppgift 1. Ord utan växling av artikulationsställe
På denna uppgift hade 38 av de 50 deltagarna samtliga rätt. Nio personer sade fel på ordet dåd
(/do:ld/). Enstaka fel förekom också på orden sås (/so:/, /so:t/), vev (/ve:d/) och pipa
(/ti:..pi:pa/). Av de som sade fel tillhörde nio personer den äldre åldersgruppen och tre
medelåldersgruppen. Fem av dessa personer hade uppgivit något nedsatt hörsel och en nedsatt
hörsel.
4.2. Uppgift 2. Ord med växling av artikulationsställe
På denna uppgift hade 46 av de 50 deltagarna samtliga rätt. De fel som förekom var på orden
hasp (/hat/), kyrka (/stYrka/), kopp (/kɔk/), tappa (/papa/) och sakta (/saksa/). De fyra personer
som sade fel tillhörde alla den äldre åldersgruppen, varav en hade uppgivit nedsatt hörsel.
4.3. Uppgift 3. Artikulatoriskt komplexa ord
På denna uppgift hade 54 % av deltagarna samtliga rätt. För en översikt av hur stor andel av
deltagarna som sade respektive ord korrekt, se tabell 2.
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Tabell 2. Andel deltagare som sade respektive ord korrekt i uppgift 3.

Artikulatoriskt komplexa ord
Stråkorkester, klassificera,
turistinformationsbyrå,
produktdemonstration, glasögonfodral,
fingerfärdighetsträning
Irritationsmoment, justitiedepartementet,
stadsbiblioteket, aprikosmarmelad,
hundrakronorssedel,
multiplikationstabellen

Andel personer
som sade ordet
rätt (%)

100 %

98 %

Krusbärsbuske, arbetsplatsträff,
fastighetsmäklarassistent

96 %

Språngmarsch

94 %

Reorganisera, sjuksköterskeexpedition

92 %

Nationalencyklopedin

84 %

Tidskriftsprenumeration

80 %

4.4. Uppgift 4. Nonsensord
Resultatet på uppgift 4 varierade från 5–15 poäng och visade en tendens till en negativ
snedfördelning, se figur 1. Medelvärdet var 11,2 rätt med en standardavvikelse på 2,7.
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Figur 1. Histogram över antal korrekt sagda nonsensord i uppgift 4, Nonsensord.

Antalet felsägningar på uppgift 4 varierade mellan orden, se tabell 3.
Tabell 3. Andel deltagare som sade rätt på respektive nonsensord i uppgift 4.

Ord

Andel personer som sade rätt (%)

Lark

100 %

Dula

98 %

Brimmovan

96 %

Striktatering

94 %

Krassmolang

92 %

Tyrapsit

90 %

Dallteforisk

88 %

Språvalisk

84 %

Grallkovur

80 %

Kurboviliensk

76 %

Trestanobaskin

70 %

Benedetastera

54 %

Estikabellisera

50 %

Deteskvanskramellera

40 %

Tjastruvlemelnisk

14 %
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4.4.1. Påverkan av kön, utbildningsnivå och ålder
Medelvärdet för antal korrekt uttalade nonsensord i uppgift 4 var för kvinnor 11,77 (s = 2,49)
och för män 10,67 rätt (s = 2,88). Ett oberoende t-test visade att det inte fanns någon
signifikant skillnad i antal rätt mellan kvinnor och män, t (48) = 1,45 (p > 0,05, n.s.).
När det gäller inverkan av utbildningsnivå låg medelvärdet för personerna med
förgymnasial/gymnasial utbildning på 10,15 rätt (s = 2,63) och för personerna med
eftergymnasial utbildning på 12,42 rätt (s = 2,32). Ett oberoende t-test visade att det fanns en
signifikant skillnad mellan grupperna, t (48) = 3,21 (p < 0,01), d = 0,9. Gruppen med
eftergymnasial utbildning hade fler rätt än gruppen med förgymnasial/gymnasial utbildning.
Medelvärdet var 12,56 rätt för den yngre åldersgruppen (18–40 år), 11,94 rätt för
medelåldersgruppen (41–63 år) och 9,29 rätt för den äldre gruppen (64 år och äldre). En
envägs ANOVA visade att det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna även när det
gäller ålder, F (2, 47) = 9,09 (p < 0,001), η2 = 0,28, se figur 2. Post hoc-test (Fishers LSD)
visade att den äldre åldersgruppen hade signifikant färre antal rätt jämfört med den yngre
åldersgruppen (p < 0,001) och även jämfört med medelåldersgruppen (p < 0,01). Det fanns
däremot ingen signifikant skillnad mellan den yngre åldersgruppen och medelåldersgruppen
(p > 0,05, n.s.).
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Figur 2. Medelvärden och konfidensintervall (0,95) för de olika åldersgrupperna när det gäller antal rätt på
uppgift 4, Nonsensord.

4.5. Uppgift 5. Ord med ökande längd
Antal rätt på denna uppgift varierade mellan 24 och 28 med ett typvärde på 28 rätt.
78 % av alla deltagare hade alla rätt eller endast ett fel. Av de fel som förekom var det
vanligaste bortfall av ett morfem/ordled (t.ex. växthus(effekts)problem) eller bortfall av foge-s
(t.ex. livsmedel(s)industri). För en detaljerad översikt av typ av felsägningar, se tabell 4.

26

Tabell 4. Typ av felsägning i procent av det totala antalet felsägningar i uppgift 5.

Typ av felsägning
Bortfall av morfem/ordled
Bortfall av foge-s:
Stakning/omtagning
Tillägg av foge-s
Utbyte av ljud
Bortfall av ljud
Tillägg av ljud
Utbyte av morfem/ordled
Tillägg av morfem/ordled
Säger inte klart ordet

Andel av det totala antalet
felsägningar (%)
27 %
22 %
16 %
11 %
9%
7%
2%
2%
2%
2%

4.6. Uppgift 6. Stavelserepetition på tid
Resultatet på de olika deluppgifterna i uppgift 6 varierade mellan deltagarna. Spridningen var
störst i deluppgift 6 d), diadokokinetisk stavelserepetition. För deskriptiv statistik, se tabell 5.
Tabell 5. Deskriptiv statistik med medelvärden, standardavvikelser, minsta och högsta värde för antal korrekta
stavelser i uppgift 6.

Medelvärde
Standardavvikelse
Minsta värdet
Högsta värdet

6 a) Papapa
29,46
5,39
16
44

6 b) Tatata
29,64
5,98
14
42

6 c) Kakaka
27,86
4,89
15
38

6 d) Pataka
26,44
6,21
13
42

4.6.1. Diadokokinesi
En ANOVA för upprepade mätningar visade att det fanns en signifikant skillnad i antal
korrekta stavelser mellan de olika deluppgifterna, F (3, 147) = 9,09 (p < 0,001),
η2 = 0,16 . Post hoc-test (Fischers LSD) visade att det inte fanns någon signifikant skillnad
mellan uppgift 6 a) och 6 b) (p > 0,05, n.s.). Deltagarna hann alltså inte säga fler pa-pa-pa än
ta-ta-ta. Däremot var skillnaderna signifikanta mellan uppgift 6 a) och c) (p < 0,05) samt
mellan 6 b) och c) (p < 0,05). Deltagarna hann alltså säga fler pa-pa-pa och ta-ta-ta än ka-kaka. Uppgift 6 d) skilde sig signifikant från både a) (p < 0,001), b) (p < 0,001) och c) (p <
0,05). Deltagarna hann alltså säga färre antal diadokokinetiska än icke-diadokokinetiska
stavelser.
4.6.2. Påverkan av kön, utbildningsnivå och ålder
Män hade i medeltal något högre resultat på samtliga deluppgifter i uppgift 6, se
tabell 6.
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Tabell 6. Medelvärden (antal korrekta stavelser) med standardavvikelser inom parentes för kvinnor och män för
respektive deluppgift i uppgift 6.

Deluppgift
6 a) papapa
6 b) tatata
6 c) kakaka
6 d) pataka

Kvinnor
28,23 (5,55)
28,85 (6,18)
27,65 (5,27)
25,00 (6,45)

Män
30,79 (4,99)
30,50 (5,75)
28,08 (4,55)
28,00 (5,67)

Oberoende t-test visade dock att skillnaden mellan män och kvinnor inte var signifikant för
någon av deluppgifterna, 6 a): t (48) = –1,71 (p > 0,05, n.s.), 6 b): t (48) = –0,98
(p > 0,05, n.s.), 6 c): t (48) = –0,31 (p > 0,05, n.s.), 6 d): t (48) = –1,74 (p > 0,05, n.s.).
På uppgift 6 d), pa-ta-ka, låg medelvärdet för gruppen med förgymnasial/gymnasial
utbildning på 24,65 (s = 4,73) och för gruppen med eftergymnasial utbildning på 28,38 (s =
7,10). Ett oberoende t-test visade att det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna, t (48)
= 2,20 (p < 0,05), d = 0,63. Gruppen med eftergymnasial utbildning hann säga fler korrekta
stavelser än de med förgymnasial/gymnasial utbildning när det gäller den diadokokinetiska
uppgiften. Däremot fanns det ingen signifikant effekt av utbildningsnivå på någon av de ickediadokokinetiska deluppgifterna (p > 0,05, n.s.).
En envägs MANOVA med åldersgrupp som oberoende variabel och resultat på de olika
deltesten i uppgift 6 som de beroende variablerna visade att det inte fanns någon signifikant
effekt av ålder för någon av deluppgifterna (F < 1, n.s.).
4.6.3. Omvandlad poäng för uppgift 6
För att möjliggöra en poängsättning på uppgift 6 har ett förslag gjorts på hur man skulle
kunna omvandla antalet korrekta stavelser till poäng, se tabell 7. Med histogram över varje
deluppgift som utgångspunkt uppskattades olika intervall för råpoängen (antal korrekta
stavelser) som sedan omvandlades till poäng. För varje deluppgift kan man få 1, 2, 3, 4 eller 5
poäng. Detta skulle innebära en högsta möjliga totalpoäng på 20 poäng för uppgift 6. För att
få 1 poäng måste man komma upp i ett visst antal korrekta stavelser. Om man säger färre
stavelser än denna lägsta gräns får man alltså 0 poäng.
Tabell 7. Förslag till omvandlad poäng för uppgift 6.

Uppgift
Antal
korrekta
stavelser

6 a) papapa
16–21
22–26
27–32
33–37
38–

6 b) tatata
14–19
20–25
26–31
32–37
38–

6 c) kakaka
15–20
21–24
25–29
30–32
35–

6 d) pataka
13–19
20–25
26–29
30–35
36–

Omvandlad
poäng
1 poäng
2 poäng
3 poäng
4 poäng
5 poäng

4.7. Uppgift 7. Upprepning av samma ord tre gånger
På denna uppgift hade 46 av de 50 deltagarna samtliga rätt. Resterande fyra deltagare hade
samtliga ett fel vardera varav tre på ordet association.
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4.8. Uppgift 8. Upprepning av ord på tid
Skillnaden mellan minsta och högsta värdet på deluppgifterna var generellt stor. På ett av
orden, detektiv, förekom nollresultat. Medelvärdena mellan en del av deluppgifterna var
mycket lika, t.ex. mellan orden statistik och stetoskop. För deskriptiv statistik, se tabell 8.
Tabell 8. Deskriptiv statistik med medelvärden, standardavvikelser, minsta och högsta värde för antal korrekt
uttalade ord per deluppgift i uppgift 8.

Paket
Detektiv
Statistik
Stetoskop
Stjärnkikare
Byråkratisk
Legitimation

Medelvärde
21,32
10,5
12,28
12,31
11,32
12,02
11,74

Standardavvikelse
3,15
4,40
2,60
2,57
2,40
1,93
2,28

Minsta
värdet
16
0
4
4
2
8
7

Högsta
värdet
30
17
17
17
15
16
18

För att räkna ut deltagarnas totala poäng på uppgift 8 har en medelpoäng använts som
motsvarar deltagarens totala medelvärde för alla deluppgifter, se tabell 9.

Tabell 9. Deskriptiv statistik med medelvärden, standardavvikelser, minsta och högsta värde för den totala
poängen på uppgift 8.

Medelvärde
Standardavvikelse
Minsta värdet
Högsta värdet

Total poäng på uppgift 8
13,08
1,99
8,86
17,86

4.8.1. Påverkan av kön, utbildningsnivå och ålder
Medelvärdet för den totala poängen var 13,23 (s = 2,18) för män och 12,94 (s = 1,83) för
kvinnor. Ett oberoende t-test visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i den totala
poängen mellan män och kvinnor, t (48) = –0,51 (p > 0,05, n.s.).
För personerna med förgymnasial/gymnasial utbildning var medelvärdet för den totala
poängen 12,44 (s = 1,99) och för personerna med eftergymnasial utbildning 13,77 (s = 1,77).
Ett oberoende t-test visade att skillnaden mellan grupperna var signifikant, t (48) = 2,49
(p < 0,05), d = 0,71. Personerna med eftergymnasial utbildning hann säga fler ord korrekt än
personerna med förgymnasial/gymnasial utbildning.
En envägs ANOVA visade att det också fanns en signifikant skillnad mellan
åldersgrupperna, F (2, 47) = 6,43 (p < 0,01), η2 = 0,21, se figur 3. Post hoc-test (Fishers LSD)
visade att den äldre åldersgruppen hade signifikant lägre totalpoäng på uppgiften jämfört med
övriga grupper (p < 0,01). Det fanns däremot ingen signifikant skillnad mellan den yngre
åldersgruppen och medelåldersgruppen (p > 0,05, n.s.).
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Figur 3. Medelvärden och konfidensintervall (0,95) för de olika åldersgrupperna när det gäller total poäng på
uppgift 8, Upprepning av ord på tid.

4.9. Uppgift 9. Tungvrickare (artikulatoriskt komplexa meningar) på tid
Andelen felsägningar varierade mellan de olika meningarna, se tabell 10.
Tabell 10. Andel korrekt sagda meningar för varje deluppgift i uppgift 9.

Mening
Knut satt vid en knut och knöt en knut

Andel korrekt sagda
meningar (%)
98 %

Cecilia cyklade genom centrala Cypern
efter cigaretter och citroner

96 %

Att få en väska att växa av vätska är svårt

94 %

Plocka pepparkorn i en kopparpanna

92 %

Visst måste Mats sitta sist

86 %

Packa pappas kappsäck

83 %

Kvistfritt kvastskaft

80 %

Flyg fula fluga och den fula flugan flög
Droskkusken Max kuskar med fuxar och
fuskar med droskkusktaxan

74 %
36 %

Skillnaden mellan minsta och högsta värde (räknat i antal korrekta meningar) var stor på de
flesta deluppgifterna i uppgift 9. På några av meningarna förekom nollresultat.
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För deskriptiv statistik för uppgift 9, se tabell 11.
Tabell 11. Deskriptiv statistik med medelvärden, standardavvikelser, minsta och högsta värde för antal korrekt
uttalade meningar i respektive deluppgift i uppgift 9.

Mening

Medelvärde

Standardavvikelse

Minsta
värde

Högsta
värde

Packa pappas kappsäck

7,3

2,57

2

12

Kvistfritt kvastskaft

5,72

2,29

1

11

Plocka pepparkorn i en
kopparpanna

6,14

1,68

3

10

Visst måste Mats sitta sist

5,7

1,59

2

9

Knut satt vid en knut och
knöt en knut

6,42

1,26

3

8

Flyg fula fluga och den fula
flugan flög

3,22

1,34

0

7

Att få en väska att växa av
vätska är svårt

4,44

1,20

1

7

Cecilia cyklade genom
centrala Cypern efter
cigaretter och citroner

3,3

0,91

0

5

Droskkusken Max kuskar
med fuxar och fuskar med
droskkusktaxan

0,7

0,81

0

3

Det totala antalet korrekta meningar i uppgift 9 varierade från 26 till 69, se figur 4.
Medelvärdet var 42,9 med en standardavvikelse på 8,8.
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Figur 4. Histogram över totalt antal korrekta meningar i uppgift 9, Tungvrickare.

4.9.1. Påverkan av kön, utbildningsnivå och ålder
Medelvärdet för totalt antal korrekt sagda meningar på uppgift 9 var 43,23 (s = 9,30) för
kvinnor och 42,63 (s = 8,45) för män. Ett oberoende t-test visade att det inte fanns någon
signifikant skillnad mellan kvinnor och män, t (48) = 0,24 (p > 0,05, n.s.).
För personerna med förgymnasial/gymnasial utbildning var medelvärdet 40,35 (s = 7,64)
och för personerna med eftergymnasial utbildning var medelvärdet 45,75 (s = 9,30). Ett
oberoende t-test visade att skillnaden mellan dessa grupper var signifikant, t (48) = 2,25 (p <
0,05), d = 0,64. Personerna med eftergymnasial utbildning hann säga fler meningar korrekt än
personerna med förgymnasial/gymnasial utbildning.
Medelvärdet för den yngre åldersgruppen (18–40 år) var 44,88, för medelåldersgruppen
(41–63 år) 45,59 och för den äldre åldersgruppen 38,72. En oberoende ANOVA visade att det
fanns en signifikant skillnad mellan åldersgrupperna, F (2, 47) = 3,70 (p < 0,05), η2 = 0,14, se
figur 5. Post hoc-test (Fishers LSD) visade att den äldre åldersgruppen hade signifikant färre
antal korrekta meningar jämfört med övriga grupper (p < 0,05). Det fanns däremot ingen
signifikant skillnad mellan den yngre åldersgruppen och medelåldersgruppen (p > 0,05, n.s.).
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Figur 5. Medelvärden och konfidensintervall (0,95) för de olika åldersgrupperna när det gäller totalt antal
korrekta meningar i uppgift 9, Tungvrickare.

4.9.2. Omvandlad poäng för uppgift 9
För att uppgift 9 i framtiden inte ska väga för tungt poängmässigt i förhållande till de övriga
uppgifterna i testet, har ett förslag gjorts på hur deltagarnas råpoäng i varje deluppgift kan
räknas om till poäng, se tabell 12. Genom att utgå från histogram för varje deluppgift
uppskattades intervall för råpoängen som sedan omvandlades till poäng. På varje deluppgift
kan man få 1, 2 eller 3 poäng vilket skulle ge en maxpoäng på 27 poäng för uppgift 9.
Tabell 12. Förslag till omvandlad poäng för uppgift 9.

Uppgift
Antal
korrekta
meningar

9 a)
2–5
6–8
9–

9 b)
1–4
5–7
8–

9 c)
3–5
6–7
8–

9 d)
2–4
5–7
8–

9 e)
3–5
6–7
8–

9 f)
1–2
3–4
5–

9 g)
1–3
4–5
6–

9 h)
1–2
3
4–

Omvandlad
9 i) poäng
1
1 poäng
2
2 poäng
3– 3 poäng

4.10. Uppgift 10. Satsaccent
På denna uppgift hade 45 av deltagarna samtliga rätt. De fel som förekom var utslätad
betoning eller att man betonade två ord i meningen lika mycket.
4.11. Uppgift 11. Meningar med varierad ordaccent
På denna uppgift hade 37 av deltagarna alla rätt. Av de fel som förekom var 67 % på
meningen ”Anden (akut) fick tre önskningar av anden (grav)”. Enstaka fel förekom också på
”Tomten (grav) springer omkring på tomten (akut)”, ”Budgeten brister (akut) på grund av
stora brister (grav)” och ”Den normen (akut) gillar inte norrmän (grav)”. Alla felsägningar
utom en var att man hade samma ordaccent, antingen grav eller akut, på båda orden.
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4.12. Uppgift 12 och 13. Automatiserat och icke-automatiserat tal
Medelvärdena för uppgift 13, icke-automatiserat tal, var högre än för uppgift 12,
automatiserat tal. Det tog alltså längre tid för deltagarna att genomföra deluppgifterna vid
icke-automatiserat tal. Spridningen var generellt större vid icke-automatiserat tal än vid
automatiserat tal. För deskriptiv statistik för uppgift 12 och 13, se tabell 13.
Tabell 13. Deskriptiv statistik med medelvärden, standardavvikelser, minsta och högsta värde i sekunder för
uppgift 12 och 13. Observera den stora skillnaden mellan minsta och högsta värde i uppgift 13 a) och 13 c).

Medelvärde
Standardavvikelse
Minsta värde
Högsta värde

12 a)
5,33
1,40
3,06
9,13

12 b)
2,17
0,45
1,41
3,03

12 c)
4,66
0,95
3,18
8,18

13 a)
13,69
4,04
7,29
29,62

13 b)
3,96
1,19
2,18
7,53

13 c)
10,79
4,29
5,3
28,82

4.12.1. Uppgift 12. Automatiserat tal
4.12.1.1 Påverkan av kön

Skillnaden mellan mäns och kvinnors medelvärde på uppgift 12 var liten; det skilde som mest
tiondels sekunder mellan grupperna. För medelvärden för kvinnor respektive män på uppgift
12, se tabell 14.
Tabell 14. Medelvärden i sekunder med standardavvikelser inom parentes för kvinnor och män på uppgift 12.
Observera den jämna medelvärdesfördelningen mellan de två grupperna.

12 a)
12 b)
12 c)

Kvinnor
5,58 (1,51)
2,24 (0,43)
4,69 (0,84)

Män
5,07 (1,24)
2,09 (0,46)
4,63 (1,07)

4.12.1.2 Påverkan av utbildningsnivå

Gruppen med förgymnasial/gymnasial utbildning och den med eftergymnasial utbildning
hade liknande medelvärden på uppgift 12, se tabell 15.
Tabell 15. Medelvärden i sekunder med standardavvikelser inom parentes utifrån utbildningsgrupp. Observera
den jämna medelvärdesfördelningen mellan de två grupperna.

12 a)
12 b)
12 c)

Förgymnasial/gymnasial
5,53 (1,35)
2,19 (0,41)
4,72 (0,77)

Eftergymnasial
5,12 (1,44)
2,15 (0,49)
4,60 (1,12)

4.12.1.3 Påverkan av ålder

Medelvärdet för den yngre åldersgruppen (18–40 år) på uppgift 12 a) var 4,93 s och för
medelåldersgruppen (41–63 år) 5,02 s. Den äldre åldersgruppen (64 år och äldre) hade ett
medelvärde på 6,02 s. En oberoende ANOVA visade att det fanns en signifikant skillnad
mellan åldersgrupperna, F (2, 47) = 3,51 (p < 0,05), η2 = 0,13, se figur 6. Post hoc-test
(Fishers LSD) visade att den äldre åldersgruppen var signifikant långsammare (p < 0,05). Det
fanns ingen signifikant skillnad mellan övriga åldersgrupper (p > 0,05, n.s.).
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Figur 6. Medelvärden och konfidensintervall (0,95) för de olika åldersgrupperna när det gäller tid i sekunder på
uppgift 12 a, Automatiserat tal.

Medelvärdet för den yngre åldersgruppen (18–40 år) på uppgift 12 b) var 2,01 s och för
medelåldersgruppen (41–63 år) 2,11 s. Den äldre åldersgruppen (64 år och äldre) hade ett
medelvärde på 2,39 s. En oberoende ANOVA visade att det fanns en signifikant skillnad
mellan åldersgrupperna även på denna uppgift, F (2, 47) = 3,58 (p < 0,05), η2 = 0,13, se figur
7. Post hoc-test (Fishers LSD) visade att den äldre åldersgruppen var signifikant långsammare
än den yngre åldersgruppen (p < 0,05). Det fanns däremot ingen signifikant skillnad mellan
den äldre åldersgruppen och medelåldersgruppen (p > 0,05, n.s.). Medelåldersgruppen skilde
sig inte heller signifikant från den yngre åldersgruppen (p > 0,05, n.s.).
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Figur 7. Medelvärden och konfidensintervall (0,95) för de olika åldersgrupperna när det gäller tid i sekunder på
uppgift 12 b, Automatiserat tal.

Medelvärdet för den yngre åldersgruppen (18–40 år) var 4,73 s på uppgift 12 c). För
medelåldersgruppen (41–63 år) var medelvärdet 4,31 s och för den äldre åldersgruppen (64 år
och äldre) 4,95 s. En oberoende ANOVA visade att det inte fanns någon signifikant skillnad
mellan de tre grupperna, F (2, 47) = 2,14 (p > 0,05, n.s.).
4.12.2. Uppgift 13. Icke-automatiserat tal
4.12.2.1 Påverkan av kön

Medelvärdena på uppgift 13 varierade generellt inte mycket mellan kvinnor och män, se tabell
16.
Tabell 16. Medelvärden i sekunder med standardavvikelser inom parentes för kvinnor och män på uppgift 13.

13 a)
13 b)
13 c)

Kvinnor
14,42 (4,31)
3,79 (1,00)
10,95 (4,78)

Män
12,90 (3,64)
4,15 (1,37)
10,62 (3,78)

Oberoende t-test visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan kvinnor och män
när det gäller någon av deluppgifterna i uppgift 13, 13 a): t (48) = 1,34 (p > 0,05, n.s.), 13 b): t
(48) = –1,09 (p > 0,05, n.s.), 13 c): t (48) = 0,27 (p > 0,05, n.s.).
4.12.2.2 Påverkan av utbildningsnivå

Gruppen med eftergymnasial utbildning hade något lägre medelvärden (dvs. genomförde
uppgifterna på något kortare tid) på de olika deluppgifterna i uppgift 13, se tabell 17.
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Tabell 17. Medelvärden i sekunder med standardavvikelser inom parentes för grupperna
förgymnasial/gymnasial respektive eftergymnasial utbildning på uppgift 13.

13 a)
13 b)
13 c)

Förgymnasial/gymnasial
14,75 (4,52)
4,27 (1,39)
11,39 (5,05)

med

Eftergymnasial
12,54 (3,13)
3,63 (0,84)
10,15 (3,26)

Oberoende t-test visade dock att det inte fanns någon signifikant effekt av utbildningsnivå på
någon av deluppgifterna i uppgift 13, 13 a): t (48) = –2,00 (p > 0,05, n.s.), 13 b): t (48) = –
1,92 (p > 0,05, n.s.), 13 b): t (48) = –1,02 (p > 0,05, n.s.).
4.12.2.3 Påverkan av ålder

Medelvärdet för den yngre åldersgruppen (18–40 år) var på uppgift 13 a) 12,54 s och för
medelåldersgruppen (41–63 år) 11,91 s. Den äldre åldersgruppen (64 år och äldre) hade ett
medelvärde på 16,55 s. En oberoende ANOVA visade att det fanns en signifikant skillnad
mellan grupperna, F (2, 47) = 8,61 (p < 0,001), η2 = 0,27, se figur 8. Post hoc-test (Fishers
LSD) visade att den äldre åldersgruppen hade signifikant längre tid än de två övriga
åldersgrupperna (p < 0,01). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan den yngre gruppen
och medelåldersgruppen (p > 0,05, n.s.)
20
19
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Tid i sekunder

17
16
15
14
13
12
11
10
9
18-40 år

41-63 år

64 år och äldre

Åldersgrupp

Figur 8. Medelvärden och konfidensintervall (0,95) för de olika åldersgrupperna när det gäller tid i sekunder på
uppgift 13 a, Räkna baklänges.

När det gäller uppgift 13 b), att säga veckodagarna i bakvänd ordning, var medelvärdet för
den yngre åldersgruppen (18–40 år) 3,68 s, för medelåldersgruppen (41–63 år) 3,80s och för
den äldre åldersgruppen (64 år och äldre) 4,39 s. En oberoende ANOVA visade att det inte
fanns någon signifikant skillnad mellan åldersgrupperna på denna deluppgift, F (2, 47) = 1,73
(p > 0,05, n.s.)
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På uppgift 13 c), som gick ut på att säga månaderna i bakvänd ordning, låg medelvärdet för
den yngre åldersgruppen (18–40 år) på 9,60 s, för medelåldersgruppen (41–63 år) på 10,02 s
och för den äldre åldersgruppen på 12,81 s. En oberoende ANOVA visade att skillnaden
mellan grupperna inte heller var signifikant för denna uppgift, F (2, 47) = 3,18 (p = 0,05047).
4.12.3. Omvandlad poäng för uppgift 12 och 13.
För att uppgift 12 och 13 ska kunna poängsättas har ett förslag gjorts på hur deltagarnas tid i
sekunder kan räknas om till poäng, se tabell 18 och 19. Utifrån histogram för de respektive
deluppgifterna uppskattades olika tidsintervall som sedan omvandlades till poäng. På varje
deluppgift kan man få 1, 2 eller 3 poäng. En övre gräns har satts för varje deluppgift. Om
deluppgiften tar längre tid att utföra än detta maxtak ges 0 poäng. Ett förslag är också att ge
ett extrapoäng för varje korrekt sagd deluppgift oavsett tid. Detta skulle i sådana fall innebära
att den högsta möjliga totalpoängen på uppgift 12 och 13 blir 12 poäng vardera.

Tabell 18. Förslag till omvandlad poäng för uppgift 12.

Uppgift
Tid i sekunder

12 a)
7,00–10,00 s
5,00–6,99 s
–4,99 s

12 b)
2,60–3,20 s
2,00–2,59 s
–1,99 s

12 c)
5,50–7,00 s
4,00–5,49 s
–3,99 s

Omvandlad
poäng
1 poäng
2 poäng
3 poäng

13 c)
15,00–22,00 s
9,00–14,99 s
–8,99 s

Omvandlad
poäng
1 poäng
2 poäng
3 poäng

Tabell 19. Förslag till omvandlad poäng för uppgift 13.

Uppgift
Tid i sekunder

13 a)
18.00–25.00 s
12.00–17,99 s
–11,99 s

13 b)
6,00–8,00 s
4,00–5,99 s
–3,99 s
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5. Diskussion
5.1. Sammanfattning och tolkning av resultat
Resultaten varierade mellan de olika uppgifterna. På flera av uppgifterna hade en stor andel av
deltagarna alla rätt (uppgifterna 1, 2, 3, 5, 7, 10 och 11). Dessa uppgifter vållade alltså i regel
inga svårigheter för friska personer. I övriga uppgifter var det dock en större spridning i
resultaten (uppgifterna 4, 6, 8, 9, 12 och 13).
På uppgift 4 (upprepning av nonsensord) varierade resultatet mycket mellan deltagarna,
med en tendens till en negativ snedfördelning. Viktigt att tänka på är dock att det i denna
uppgift finns en stor överlappning mellan fonologisk och artikulatorisk komplexitet.
Förmågan att repetera nonsensord är till stor del beroende av den fonologiska förmågan, och
en bristande förmåga i denna uppgift kan därför mycket väl orsakas av ett nedsatt fonologiskt
arbetsminne snarare än av en nedsatt förmåga till artikulatorisk planering och programmering.
En relevant fråga att ställa sig är därför vad uppgiften egentligen testar mest, uttal eller
fonologisk förmåga/arbetsminne? Eftersom att personer med talapraxi dock har visat sig ha
svårare att uttala nonsensord än vanliga ord (se 1.4. Perceptuella drag vid talapraxi) och detta
kan förankras teoretiskt i en bristande förmåga att skapa generella motoriska program (se
1.7.1. Psykolingvistiska och motoriska förklaringsmodeller), anser vi ändå att denna uppgift
har en väl motiverad plats i testbatteriet. En kvalitativ analys av typ av felsägningar bör kunna
ge besked om huruvida dessa kan antas vara fonologiska eller artikulatoriska. Utbyten och
omkastningar av ljud som sker utan att ljuden i sig är förvrängda, tyder t.ex. på att
svårigheterna är fonologiska (se t.ex. McNeil, 2009).
Även när det gäller uppgift 5 (ord med ökande längd) kan det finnas bakomliggande
variabler som påverkar prestationen. Majoriteten av de felsägningar som gjordes på denna
uppgift var i regel inte artikulatoriska utan snarare språkliga eller verkade bero på en för hög
belastning på arbetsminnet (bortfall av foge-s, bortfall av morfem/ordled osv.). Friska
personer verkar alltså inte ha några större problem att artikulera riktigt långa ord, men kan ha
svårt att komma ihåg orden. Även här krävs därför en noggrann kvalitativ analys av
felsägningarna. För att denna uppgift inte ska väga för tungt poängmässigt i förhållande till
övriga uppgifter, skulle man i en vidareutveckling av testbatteriet kunna ta bort någon av
deluppgifterna, förslagsvis deluppgift 5 b) som delvis innehåller samma ord (land) som
uppgift 5 g).
På uppgift 6 (stavelserepetition på tid) såg man att diadokokinetisk stavelserepetition (pata-ka) var svårare och gav ett signifikant lägre antal korrekta stavelser än vid ickediadokokinetisk stavelserepetition. På uppgift c) (ka-ka-ka) producerades signifikant färre
korrekta stavelser än på uppgift a) (pa-pa-pa) och b) (ta-ta-ta) Möjligen kan detta bero på att
även om ka-ka-ka inte kräver någon diadokokinesi, gör det velara artikulationsstället och
tungryggsartikulationen att artikulationen inte blir lika smidig som vid de främre
konsonanterna.
På uppgift 8 (upprepning av ord på tid) var medelvärdena liknande på flera av orden,
vilket kan ge anledning att överväga om vissa av orden kan tas bort i vidareutvecklingen av
testbatteriet. Uppgiften är i nuläget relativt ansträngande och det skulle inte göra något om
man minskade antalet deluppgifter. Ett förslag skulle t.ex. vara att välja bort antingen statistik
eller stetoskop. Eventuellt kan man också fundera på att helt ta bort ordet detektiv. Detta då
några personer uttalade ordet som dektektiv varje gång, vilket gjorde det svårt att bedöma
nollresultat.
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På uppgift 9 (upprepning av tungvrickarmeningar på tid) varierade resultatet mycket mellan
deltagarna. Andelen felsägningar varierade också mycket mellan de olika meningarna vilket
talar för att uppgiften har en god spridning i svårighetsgrad. De meningar som gav lägst andel
fel krävde enbart vokalväxlingar och innehöll i princip inga konsonantkluster, t.ex. 9 e) och
h). Resultatet på uppgift 9 i) var betydligt lägre än på de övriga deluppgifterna. Detta kan bero
på att meningen innehåller många snabba växlingar mellan snarlika konsonantkluster. En
annan möjlig orsak kan vara att den innehåller en del ganska ovanliga ord. Eftersom uppgift 9
är ganska krävande skulle man eventuellt kunna utesluta ett antal meningar, förslagsvis några
som inte gav så många felsägningar, t.ex. uppgift 9 h). För att få mer exakta och rättvisa
mätningar på denna uppgift, skulle vi kanske ha räknat antal korrekta ord istället för antal
korrekta meningar. Detta är något att tänka på vid en vidareutveckling av testet.
För att lättare kunna jämföra prestationen på uppgift 12 a) och b), att räkna vanligt och
baklänges, hade det kanske varit bättre om man hade haft samma siffror i båda deluppgifterna.
Man kunde t.ex. ha fått räkna från 80–100 istället för från 1–20 på uppgift 12 a).
När det gäller de uppgifter där en stor andel av deltagarna hade alla rätt, är en viktig fråga
att ta ställning till om svårigheten på dess uppgifter borde höjas för att få en större spridning i
resultaten? Om svårighetsgraden på testuppgifterna höjs så mycket att alla uppgifter blir
utmanande även för friska personer, tror vi dock inte att testet kommer att gå att använda på
den tänkta målgruppen, personer med talapraxi. Vi tror att det är mycket viktigt att det finns
en stor spridning i svårighetsgrad mellan olika uppgifter för att testet ska kunna användas för
att bedöma personer med olika grader av talapraxi, såväl lindrigare som gravare svårigheter.
Även lättare uppgifter måste alltså ingå.
5.1.1. Demografiska bakgrundsvariabler
Denna studie tyder på att hur man presterar på artikulationsuppgifter inte är beroende av kön.
Inga signifikanta könsskillnader fanns på någon av uppgifterna i testbatteriet. Däremot verkar
utbildningsnivå och ålder kunna påverka prestationen i vissa uppgifter. Generellt var
effektstyrkorna för utbildningsnivå större än för ålder.
Personerna med eftergymnasial utbildning hade signifikant högre resultat än de med
förgymnasial/gymnasial utbildning när det gäller repetition av nonsensord (uppgift 4), ord på
tid (uppgift 8) och tungvrickarmeningar (uppgift 9). Även på deluppgift 6 d) (diadokokinetisk
stavelserepetition) hade personer med eftergymnasial utbildning ett signifikant högre resultat.
På uppgift 4 var effektstyrkan för utbildningsnivå mycket stor, vilket talar för att det är en
bakgrundsvariabel som har en stor betydelse för prestationen på denna uppgift. Som tidigare
nämnts är förmågan att upprepa nonsensord till stor del beroende av den fonologiska förmågan. Eventuellt har personer med eftergymnasial utbildning generellt ett bättre fonologiskt
arbetsminne, vilket skulle kunna förklara denna effekt.
Det signifikant högre resultatet på deluppgift 6 d) (diadokokinetisk stavelserepetition) för
personerna med eftergymnasial utbildning är dock svårt att säga vad det kan bero på.
Personerna med eftergymnasial utbildning hade också ett signifikant högre resultat på
uppgift 8 (upprepning av ord på tid) och 9 (upprepning av tungvrickarmeningar på tid) där de
producerade ett större antal korrekta ord och meningar än den andra gruppen. Vi har dock inte
analyserat om skillnaderna beror på att de med förgymnasial/gymnasial utbildning hann säga
färre ord/meningar eller om de gjorde fler felsägningar, vilket kan göra det svårt att uttala sig
närmare om resultaten.
När det gäller påverkan av ålder fann man att den äldre åldersgruppen hade signifikant
lägre resultat på tre uppgifter: repetition av nonsensord (uppgift 4), upprepning av ord på tid
(uppgift 8) samt tungvrickarmeningar (uppgift 9). Även på deluppgifterna 12 a) (räkna från 1–
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20), 12 b) (säga veckodagarna) och 13 a) (räkna baklänges) hade personerna i den äldre
åldersgruppen ett signifikant lägre resultat.
Det lägre resultatet på uppgift 4 (nonsensord) kan ha orsakats av att fler personer i den
äldre gruppen har nedsatt hörsel, vilket kan ha gjort att det var svårare för dem att uppfatta
nonsensorden. Det lägre resultatet på uppgift 8 och 9 bör däremot inte kunna förklaras av
hörselpåverkan, utan kan tala för att äldre personer faktiskt är långsammare i sin artikulation
jämfört med yngre personer när det gäller att snabbt upprepa ord eller meningar. Att äldre
personer skulle ha en långsammare artikulation styrks dock inte av resultatet på uppgift 6
(stavelserepetition på tid), där man inte fann någon signifikant effekt av ålder på någon av de
fyra deluppgifterna. Effektstyrkorna för ålder på uppgift 8 och 9 var också små, vilket talar för
att det finns andra faktorer som har haft större påverkan på resultatet. En möjlig orsak till de
äldre personernas lägre resultat skulle kunna vara att de var mer måna än de yngre personerna
om att artikulera rätt och därför inte talade lika fort, vilket gjorde att de inte hann säga lika
många ord eller meningar. Samma orsak skulle kunna ligga bakom de äldre personernas
signifikant lägre resultat på deluppgift 12 a) (räkna från 1–20) och b) (säga veckodagarna).
Det signifikant lägre resultatet på deluppgift 13 a) för den äldre åldersgruppen kan nog
däremot inte förklaras av att de prioriterade tydlighet framför snabbhet, utan skulle snarare
kunna bero på att de äldre personerna generellt upplevde att det var svårt att räkna baklänges.
Vår upplevelse vid testningen var att medan nästan samtliga deltagare i testet tyckte att det
var svårt att säga månaderna baklänges, tyckte inte lika många att det var svårt att räkna
baklänges. Av de som tyckte att det var svårast att räkna baklänges och också i högre grad
fastnade på denna uppgift, var majoriteten äldre personer. Här var också effektstyrkan något
större för ålder än i uppgift 12 a) och b). Att det generellt verkade vara lättare att räkna
baklänges än att säga månaderna baklänges beror sannolikt på att baklängesräkning (t.ex. att
räkna ner från 10 till 0) förekommer naturligt i vår vardag. Det är därför troligt att detta är en
något mer automatiserad process än att säga månaderna baklänges.
5.2. Testbatteriets validitet
För att ett testbatteri för talapraxi ska kunna sägas ha en god validitet måste testet innehålla
uppgifter som mäter artikulationsförmåga eller andra förmågor som man har sett kan vara
påverkade vid talapraxi (t.ex. prosodisk förmåga) och inte några andra förmågor.
Artikulationsförmåga är dock inte ett helt tydligt begrepp och det kan vara svårt att
operationalisera en sådan förmåga till mätbara variabler. Överlag kan nog ändå validiteten för
testbatteriet sägas vara ganska god eftersom uppgifterna går ut på att artikulera olika stavelser,
ord och meningar. Det är svårt att tänka sig ett annat sätt att mäta artikulation på än genom
upprepning av stavelser, ord och meningar.
Viktigt att tänka på är emellertid att flera av uppgifterna i testbatteriet utöver en god
artikulationsförmåga också kräver att man har en god auditiv uppfattningsförmåga och en hög
arbetsminneskapacitet. Särskilt påtagligt blir detta i uppgift 4 som går ut på att upprepa
nonsensord. Man kan som tidigare diskuterats fråga sig om den uppgiften snarare mäter
fonologiskt arbetsminne än artikulationsförmåga, vilket i sådana fall skulle innebära att
validiteten för just den uppgiften kan ifrågasättas.
När det gäller de två uppgifterna som mäter prosodisk förmåga (uppgift 10 och 11) kan
påpekas att sats- och ordaccent endast utgör en begränsad del av den prosodiska förmågan,
varför en mer generell bedömning av spontantalet är ett nödvändigt komplement.
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5.3. Testbatteriets reliabilitet
För att deltagarnas resultat inte skulle påverkas av vem som var testledare hade riktlinjer
utarbetats för hur man skulle förklara de olika uppgifterna vid testningen. För att resultaten
inte heller skulle påverkas av vilken testledare som sedan analyserade inspelningarna, fanns
också riktlinjer för vad som skulle bedömas som felsägningar (se 3.6. Rättning av
testuppgifter). En kontroll av interbedömarreliabiliteten i efterhand hade dock varit att
föredra, men eftersom analysen av varje inspelning tog så pass lång tid hade vi då istället fått
minska antalet deltagare. Av samma anledning fick vi prioritera bort att testa samma deltagare
vid upprepade tillfällen, något som hade varit värdefullt för att kontrollera testets reliabilitet
över tid. För att kontrollera att de enskilda testledarnas bedömningar var reliabla, kunde en
kontroll av testets intrabedömarreliabilitet också ha genomförts .
5.4. Möjliga felkällor
En möjlig felkälla är att inspelningskvaliteten varierade då testningen skedde på olika platser,
deltagarna talade olika högt och satt olika nära mikrofonen. Detta gjorde att det vid analysen
av inspelningarna vid några tillfällen var svårt att uppfatta exakt hur deltagaren uttalade vissa
ord. Därmed blev det svårare att göra en korrekt bedömning vilket kan ha påverkat resultatet.
För att undvika detta hade vi behövt testa samtliga deltagare på ett och samma ställe där vi
hade kontroll över akustik osv. Om vi inte hade kunnat genomföra testningen t.ex. i
deltagarnas hem, hade det emellertid inneburit att vi hade fått ett betydligt mindre antal
deltagare.
Hur instruktionerna gavs kan eventuellt också ha påverkat resultatet. Även om det fanns
utarbetade riktlinjer för hur instruktionerna till varje uppgift skulle ges, är det möjligt att vi
blev bättre på att förklara uppgifterna ju fler personer vi testade. Kanske fick de personer som
testades mot slutet tydligare instruktioner?
Trots att det var en jämn fördelning bland deltagarna när det gäller demografiska bakgrundsvariabler kan det ändå finnas brister i urvalet. Exempelvis kan man tänka sig att de
personer som själva tog initiativ till att anmäla sig var personer som anser sig ha en god
artikulationsförmåga. Detta kan till viss del kompenseras genom det faktum att deltagare
också rekryterades genom personliga kontakter, vilket gjorde att även personer som annars
inte skulle ha anmält sig till testet rekryterades. Vi kan dock tänka oss att de personer vi själva
frågade om de ville delta är personer som generellt sett har en god hälsa och fungerar väl.
Detta gäller särskilt den äldre åldersgruppen där de personer som testades säkert tillhör dem
som fungerar bäst i den gruppen. Med ett slumpmässigt urval hade vi troligen kunnat få en
större variation bland deltagarna.
5.5. Testbatteriets användningsområde
Då uppgifterna i testbatteriet är utformade efter den kunskap som finns om vilka svårigheter
som är kännetecknande för talapraxi, bör testet i framtiden kunna ge ett bra underlag för
bedömning av huruvida talapraxi föreligger eller inte. Testet bör också kunna användas för att
mäta eventuella förändringar av patientens talsvårigheter över tid. Den stora variationen i
svårighetsgrad mellan de olika uppgifterna gör också att testet bör kunna användas vid
graderingen av talapraxin. Mer subtila svårigheter som kanske inte hörs i spontantalet bör
kunna upptäckas genom det faktum att testet innehåller uppgifter som är utmanande även för
friska talare.
Att testet bör kunna upptäcka även lindrigare grader av talapraxi är av betydelse då detta
kan vara ett tidigt tecken på neurodegenerativ sjukdom. Om bedömningen visar att personen
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har talapraxi men där etiologin är okänd, ger det en indikation för vidare utredning av
patienten. Testet skulle därmed kunna bidra till en tidigare diagnostisering av patienter med
neurodegenerativa sjukdomar som upplever en subtil artikulationsförsämring.
Ur forskningssynpunkt kan testet också vara värdefullt då det kan användas för att skapa
gemensamma kriterier när det gäller urval av deltagare med talapraxi. Den teoretiska
bakgrunden som presenteras i denna uppsats och som ligger till grund för utformningen av
testet, bör också i sig kunna vara kliniskt användbar genom att den kan bidra till att öka
medvetenheten och kunskapen om denna talmotorikstörning.
5.6. Vidareutveckling av testbatteriet
För att gå vidare med utvecklingen av detta testbatteri, skulle det vara värdefullt att fortsätta
normeringen på ett större antal personer. Man bör också kliniskt validera testet på personer
med talapraxi som har diagnosticerats utifrån standardiserade riktlinjer (se t.ex. Wambaugh,
2006). De förslag till ändringar av testuppgifter som tidigare nämnts (se 5.1. Sammanfattning
och tolkning av resultat) kan då med fördel övervägas. Viktigt att tänka på vid en validering
av testbatteriet är att inte genomföra de svårare uppgifterna om personen uppvisar stora
svårigheter redan på de lättare uppgifterna. För att testbatteriet verkligen ska kunna bidra till
att skilja talapraxi från afasi och dysartri, skulle man även kunna studera hur prestationen på
testbatteriet ser ut för de två senare patientgrupperna.

6. Tack
Först och främst ett stort tack till alla deltagare. Utan er medverkan hade detta inte gått att
genomföra. Ett varmt tack också till våra handledare Per Östberg och Ellika Schalling som
bidragit med stor kunskap och många kloka råd.
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BILAGA A

TESTBATTERI FÖR TALAPRAXI
ARTIKULATION
1. Ord utan växling av artikulationsställe
Säg efter mig:
a) Rör

+

_________________________

b) Sås

+

_________________________

c) Mima

+

_________________________

d) Tät

+

_________________________

e) Pipa

+

_________________________

f) Kock

+

_________________________

g) Dåd

+

_________________________

h) Lila

+

_________________________

i) Vev

+

_________________________

j) Jojo

+

_________________________

Delpoäng: _______

2. Ord med växling av artikulationsställe
Säg efter mig:
a) Rock

+

_________________________

b) Tak

+

_________________________
Forts. nästa sida
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c) Kopp

+

_________________________

d) Hasp

+

_________________________

e) Tappa

+

_________________________

f) Sakta

+

_________________________

f) Kyrka

+

_________________________

g) Packa

+

_________________________

h) Gadd

+

_________________________

i) Väg

+

_________________________

Delpoäng: _______
3. Artikulatoriskt komplexa ord
Säg efter mig:
a) Stråkorkester

+

___________________

b) Språngmarsch

+

___________________

c) Krusbärsbuske

+

___________________

d) Nationalencyklopedin

+

___________________

e) Arbetsplatsträff

+

___________________

f) Irritationsmoment

+

___________________

g) Reorganisera

+

___________________

h) Justitiedepartementet

+

___________________

i) Stadsbiblioteket

+

___________________

Forts. nästa sida

49

j) Förlossningskomplikationer

+

___________________

k) Klassificera

+

___________________

l) Turistinformationsbyrå

+

___________________

m) Aprikosmarmelad

+

___________________

n) Hundrakronorssedel

+

___________________

o) Multiplikationstabellen

+

___________________

p) Produktdemonstration

+

___________________

q) Glasögonfodral

+

___________________

r) Fastighetsmäklarassistent

+

___________________

s) Sjuksköterskeexpedition

+

___________________

t) Tidsskriftsprenumeration

+

___________________

u) Fingerfärdighetsträning

+

___________________

Delpoäng: _______
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4. Nonsensord
Nu kommer några påhittade ord. Säg efter mig:
a) Dula

+

___________________

b) Lark

+

___________________

c) Tyrapsit

+

___________________

d) Brimmovan

+

___________________

e) Striktatering

+

___________________

f) Grallkovur

+

___________________

g) Språvalisk

+

___________________

h) Kurboviliensk

+

___________________

i) Krassmolang

+

___________________

j) Dallteforisk

+

___________________

k) Trestanobaskin

+

___________________

l) Tjastruvlemelnisk

+

___________________

m) Estikabellisera

+

___________________

n) Deteskvanskramellera

+

___________________

o) Benedetastera

+

___________________

Delpoäng: _______

5. Ord med ökande längd
Säg efter mig:
a) Lek – Leksak – Leksaksaffär

+

+

+

___________________
Forts. nästa sida
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b) Land – Landslag – Landslagströja

+

+

+

_________________

c) Järn – Järnväg – Järnvägskorsning

+

+

+

_________________

d) Huvud – Huvudvärk –
Huvudvärkstablett

+

+

+

_________________

e) Växt
Växthus
Växthuseffekt
Växthuseffektsproblem

+ + + +

_______________

f) Katt
Katastrof
Katastrofplanering
Katastrofplaneringskommitté

+ + + +

_______________

g) Land
Landskap
Landskapsmålning
Landskapsmålningsutsällning

+ + + +

_______________

h) Livsmedel
Livsmedelsindustri
Livsmedelsindustriarbetare
Livsmedelsindustriarbetareförbundet

+ + + +

_______________

Delpoäng: _______
6. Stavelserepetition på tid
Nu ska du få säga några stavelser. Säg dem så många gånger du kan
under 5 sek. (Logopeden visar)
a) papapa…

Antal korrekta stavelser: ________________
Forts. nästa sida
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b) tatata…

________________

c) kakaka…

________________

d) pataka…

________________

Delpoäng: _______

7. Upprepning av ord x 3
Upprepa följande ord tre gånger:
a) Trottoar

+ + +

__________________________

b) Sockerdricka

+ + +

__________________________

c) Kulspetspenna

+ + +

__________________________

d) Statsminister

+ + +

_________________________

e) Association

+ + +

__________________________

f) Mörkerkörning

+ + +

__________________________

g) Anslagstavla

+ + +

__________________________

Delpoäng: _______

8. Upprepning av ord på tid
Upprepa följande ord så många gånger som möjligt under 10 sek:
a) Paket

Antal korrekta ord: ______

b) Detektiv

______

c) Statistik

______

d) Stetoskop

______

e) Stjärnkikare

______
Forts. nästa sida
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f) Byråkratisk

______

g) Legitimation

______

Delpoäng: _______

9. Tungvrickare (så många gånger som möjligt under 15 sek)
Upprepa följande meningar så många gånger som möjligt under 15 sek.
Säg dem så snabbt du kan utan att det blir fel.
a) Packa pappas kappsäck

Antal korrekta meningar: _________

b) Kvistfritt kvastskaft

_________

c) Plocka pepparkorn i en kopparpanna

_________

d) Visst måste Mats sitta sist

_________

e) Knut satt vid en knut och knöt en knut.

_________

f) Flyg fula fluga och den fula flugan flög.

_________

g) Att få en väska att växa av vätska är svårt.

_________

h) Cecilia cyklade genom centrala Cypern
efter cigaretter och citroner.

_________

i) Droskkusken Max kuskar med fuxar
och fuskar med droskkusktaxan.

_________
Delpoäng: _______
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PROSODI
10. SATSACCENT Ett visst led är extra betonat i satsen
Säg efter mig och betona orden precis som jag gör:
a) Anna sjunger alltid.

+

_________________

b) Anna sjunger alltid.

+

_________________

c) Anna sjunger alltid.

+

_________________

d) Vi reser imorgon.

+

_________________

e) Vi reser imorgon.

+

_________________

f) Vi reser imorgon.

+

_________________

g) Pelle har en hund.

+

_________________

h) Pelle har en hund.

+

_________________

i) Pelle har en hund.

+

_________________

Delpoäng: _______

11. Meningar med varierad ordaccent
Säg efter mig:
a) Tomten springer omkring på tomten.

+ +

________________

b) Anden fick tre önskningar av anden

+ +

________________

c) Han slängde en banan på banan

+ +

________________

Forts. nästa sida
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d) Budgeten brister på grund av stora brister + +

________________

e) Den normen gillar inte norrmän

+ +

________________

f) På slutet var avtalet ännu inte slutet

+ +

________________

Delpoäng: _______

AUTOMATISERAT OCH ICKE-AUTOMATISERAT TAL
12. Automatiserat tal
a) Räkna från 1 till 20

Tid: ………

____________________

b) Säg veckodagarna

……….

____________________

c) Säg månaderna

….……

____________________

Delpoäng: _______
13. Icke-automatiserat tal
a) Räkna baklänges från 100 ner till 80.

Tid: ………

____________

b) Säg dagarna i bakvänd ordning

……….

____________

c) Säg månaderna i bakvänd ordning

……….

____________

Delpoäng: _______

HÖGLÄSNING OCH ÅTERBERÄTTANDE AV TEXT
14. Högläsning
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15. Återberättande
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CHECKLISTA – Förekomst av vanliga kännetecken vid talapraxi
(Utifrån McNeil et al., 2009; Wambaugh et al., 2006; Duffy, 2005)

Taltempo, prosodi och talflyt
Nedsatt taltempo:
-

Pauser mellan ljud/stavelser/ord

- Förlängda vokaler/konsonanter
Monoton intonation
Utslätat betoningsmönster dvs. ingen tydlig
skillnad mellan betonade och obetonade stavelser
Initieringssvårigheter
Upprepningar av ljud och stavelser

Artikulation
Felsägningarna är relativt konsekventa i typ (t.ex. utbyten, utelämningar,
förvrängningar) och artikulationsställe vid upprepade yttranden
Förvrängningar av ljud
Förvrängda utbyten av ljud
Tillägg av ljud (förvrängda)
Perseverationer
Svårigheter med tonande/tonlös
Fler fel vid konsonantkluster än vid enskilda konsonanter
Större svårigheter med mer lågfrekventa ljud och med nonsensord
Svårighet att sekvensera vid yttranden som kräver många växlingar av
artikulationsställe (ex. ”pa-ta-ka” svårare än ”pa-pa-pa”)
Större svårigheter vid längre fonemsekvenser (ord)
Automatiserat tal lättare än icke-automatiserat tal

Medvetenhet om talsvårigheter
Försök till självkorrigering
”Trevande” efter rätt artikulationsställe
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Oralmotorik

Förekommer samtidig icke-verbal oral apraxi?

JA

NEJ

Övriga observationer:

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Patientens egen beskrivning av talsvårigheterna:

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

59

BILAGA B

Information till deltagare i utvecklingen
av ett artikulationstest
Vid sjukdomar och skador i hjärnan kan man få svårigheter att tala.
Ibland drabbas särskilt artikulationsförmågan och det blir svårt att
uttala ord rätt. En sådan typ av svårighet kallas talapraxi.
För att tidigt kunna hjälpa den som drabbas av talapraxi vill vi utveckla ett test som kan hjälpa
till att bedöma hur personens svårigheter ser ut. Vi behöver då först veta hur artikulationsförmågan ser ut hos friska personer. På så sätt får vi referensvärden som vi kan använda som
jämförelse när vi bedömer patienter med talsvårigheter.
Studien är ett magisterarbete vid Enheten för logopedi, Institutionen för neurovetenskap vid
Uppsala universitet.

Vi söker vuxna personer i alla åldrar från 18 år och uppåt
För att delta i studien ska du inte ha haft stroke, neurodegenerativ sjukdom (t.ex. Parkinson,
MS, demens), allvarlig skallskada, ha varit medvetslös en längre tid eller ha genomgått en
hjärnoperation.

Vad innebär deltagandet?
Du träffar oss vid ett tillfälle som beräknas ta runt 30 min. Testet kommer att gå ut på att du
får upprepa stavelser, ord och meningar som vi läser upp. Detta kommer att spelas in.
Inspelningarna kommer bara att användas i syfte att underlätta vår bedömning. Att delta i
studien är frivilligt och om du skulle vilja kan du självklart avbryta din medverkan när som
helst utan att behöva ange något skäl.

Personuppgifter
Dina testsvar och övriga uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt och endast
magisteruppsatsens författare och handledare kommer att ta del av dem.
Varmt tack för din medverkan!
Sophie Albinsson
Logopedstudent termin 8
073-000 00 00
sophie.albinsson.0000@student.uu.se

Julia Berglund
Logopedstudent termin 8
070-000 00 00
julia.berglund.0000@student.uu.se

Handledare:
Per Östberg
Leg. logoped, universitetslektor
Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap
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FRÅGEFORMULÄR

BILAGA C

Kön:

Man

Kvinna

Ålder:

_______

Utbildningsnivå:

Förgymnasial

(högst avslutade)

Gymnasial
Högskola/universitet
Kortare än 3 år
3 år eller mer

Annan eftergymnasial utbildning:
Vad?_________________

Totalt antal utbildningsår: _________
Modersmål: ________________________
Hörsel:

God

Har du läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?

Något nedsatt
Ja

Var du sen i din tal- eller språkutveckling som liten?
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Nedsatt

Nej
Ja

Nej

Vet ej

Forts. BILAGA C
Har du eller har du haft något av följande:
Stroke
Skada/slag mot huvudet som krävt sjukhusvård
Period av medvetslöshet

Om ja, ungefär hur länge?___________

Neurodegenerativ sjukdom (t.ex. Parkinson, ALS, demens, MS)
Skada eller sjukdom som krävt hjärnoperation
Jag har läst informationen kring deltagandet och är medveten om att
jag när som helst kan avbryta min medverkan. Mina testsvar och
tillhörande inspelning sparas utan namn eller personnummer. Jag
samtycker till att testsvar och inspelning sparas i 10 år. De förvaras inlåsta
och får användas i syfte att fortsätta utvecklingen av ett talapraxitest.
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BILAGA D

11 a)

11 b)

11 c)

11 d)

11 e)

11 f)
Bildstöd till uppgift 11 i testbatteriet.
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