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Normative Values for Lip Force in Children between Five and 

Ten Years – Related to Bilabial Syllable Production 

Abstract 

Lip force has been found to affect the ability to achieve satisfying speech production and 

swallowing. A normative value for lip force in adults has been measured to 15 Newton (N). 

Corresponding value for children measured with Lip Force Meter 100 (LF100) does not exist. 

In the current study lip force was measured in children between the ages of five and ten years. 

The aim of the study was to obtain normative values for children with typical development in 

separate age groups. Production of syllable with initial bilabial plosive was further calculated 

to see if any correlation between lip force and syllable production existed. An examination of 

learning effect in repeated measures was also executed. The age group 5:0-5:11 only included 

four participants. This age group was therefore not included in the statistical measurements. 

 The common mean for lip force in all children was 14.98 N. The mean for each age 

group was 12.75 N for 5:0-5:11 year olds, 14.69 N for 6:0-6:11, 16.93 N for 7:0-7:11, 14.97 

N for 8:0-8:11 and 14.14 N for the age group 9:0-9:11 years. In the current study no 

significant differences in lip force was found between age groups. 

 The common mean for syllable production in all children was 5.50 syllables/second. A 

significant difference between the ages six and seven year olds as well as six and nine year 

olds was found, where the older age groups showed higher values. No significant correlation 

was found between lip force and syllable production.  

 Analysis of the learning effect over three lip force measurements showed tendencies for 

increased lip force at the last measure. The difference was not significant. In the present study 

no statistical measurements for gender differences were executed for each separate age group 

due to small numbers. Measurements in age group 6:0-9:11 showed tendencies for higher 

values of both lip force and syllable production for girls. These differences were not 

significant.  
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Sammanfattning 

Läppkraft kan påverka förmågan till tillfredsställande talproduktion samt sväljning. 

Normativa värden för läppkraft hos vuxna har uppmätts till 15 Newton (N). Motsvarande 

värde för barn saknas vid mätning med läppkraftmätaren Lip Force Meter 100 (LF100). I 

föreliggande studie mättes läppkraft hos barn i åldrarna fem till tio år. Syftet var att erhålla 

normativa värden för barn med typisk utveckling i olika åldersgrupper. Vidare beräknades 

produktion av stavelser per sekund med initial bilabial klusil. Detta för att undersöka om 

korrelation mellan  läppkraft och stavelseproduktion förelåg. I studien undersöktes även om 

det förelåg en inlärningseffekt vid upprepade mätningar av läppkraft. Åldersgruppen 5:0-5:11 

inkluderades inte i de statistiska beräkningarna då antalet deltagare enbart var fyra stycken.  

 För samtliga barn var medelvärdet för läppkraft 14,98 N. Medelvärdet för respektive 

åldersgrupp var 12,75 N för 5:0-5:11-åringar, 14,69 N för 6:0-6:11, 16,93 N för 7:0-7:11, 

14,97 N för 8:0-8:11 samt 14,14 N för åldersgruppen 9:0-9:11 år. I föreliggande studie 

framkom inga signifikanta skillnader i läppkraft mellan åldersgrupperna.  

 Medelvärdet för stavelseproduktion uppmättes till 5,50 stavelser/sekund. En signifikant 

skillnad erhölls mellan åldersgrupperna sexåringar och sjuåringar samt sexåringar och 

nioåringar, där de äldre åldersgrupperna uppvisade högre värden. Vid beräkning av 

korrelation mellan läppkraft och stavelseproduktion erhölls ingen signifikans. 

 Analys av inlärningseffekt mellan tre mättillfällen för läppkraft uppvisade tendenser till 

en ökad läppkraft vid sista mätningen, men skillnaden var inte signifikant. I den aktuella 

studien utfördes inga statistiska beräkningar av könsskillnader för de enskilda åldersgrupperna 

på grund av ett litet antal deltagare. Vid beräkning för åldersgruppen 6:0-9:11 uppvisades 

tendenser till högre värden för flickor, vid både läppkraft och stavelseproduktion. Dessa 

könsskillnader var dock inte signifikanta. 
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1. Inledning  

Orala kaviteten samt farynx är involverade i komplexa motoriska responser som tillämpas vid 

funktioner såsom tal, sväljning samt andning. Dessa funktioner involverar bland annat de 

muskler som finns i ansiktet, exempelvis läpp- samt käkmuskulatur (Miller, 2002). 

Färdigheter som krävs för att tala och äta utvecklas genom neurologisk mognad, erfarenhet 

samt social interaktion (Sjögren & Lohmander, 2008, sid. 98). Denna utveckling är beroende 

av sensorisk och motorisk stimulering av munnen (Evans Morris & Dunn Klein, 2000, sid. 

70). De artikulatoriska gesterna för tal utvecklas under de första åren och förfinas efter sex års 

ålder (Green, Moore, Higashikawa & Steeve, 2000). Från fyra års ålder har de anatomiska 

förhållandena i munhåla och svalg i stort sett samma inbördes relationer som hos en vuxen 

(Sjögreen, 2002, sid. 8).  

 Nedsatt oralmotorik kan ha multifaktoriella orsaker och resulterar ofta i artikulations- 

samt ätsvårigheter (McAllister, 2008, sid. 377). Exempelvis har nedsatt läppfunktion funnits 

påverka förståeligheten av tal negativt (Sjögreen et al., 2007). Vid sådana oralmotoriska 

svårigheter kan oralmotorisk träning vara en effektiv behandlingsmetod. Oralmotorisk träning 

innefattar bland annat intraorala hjälpmedel. Ett exempel på intraoralt hjälpmedel är 

munskärm (Sjögreen, 2002, sid. 22 ). Munskärmen har visats förbättra läppkraft samt 

sväljfunktion (Hägg & Anniko, 2008; Sjögreen, 2002, sid. 22). Läppkraft kan mätas med Lip 

Force Meter 100 (LF100). Normal läppkraft hos vuxna har med LF100 uppmätts till 15 

Newton (N) (Hägg, Olgarsson & Anniko, 2008). Motsvarande värde för barn saknas.  

 I föreliggande studie har normativa värden för läppkraft hos barn med typisk utveckling 

i åldrarna fem till tio år uppmätts med LF100. Även bilabiala stavelser per sekund hos samma 

barn har beräknats. Vidare har korrelation beräknats för att utreda om det föreligger samband 

mellan läppkraft och stavelseproduktion. Även beräkningar för inlärningseffekt samt 

könsskillnader har utförts. Läppkraftsvärdena avses kunna användas som referensvärden vid 

behandling med exempelvis munskärm.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Oralmotorisk anatomi och fysiologi 

2.1.1 Munnens muskulatur 

M. orbicularis oris löper runt munöppningen (Castillo Morales, Brondo & Haberstock, 2002, 

sid. 22). Denna muskel kan delas in i en superior samt en inferior del (Sussman, MacNeilage 

& Hanson, 1973), och består av flera trådknippen som löper i olika riktningar. En del av 



2 

muskeln förenas med m. buccinator. Vid svag kontraktion är m. orbicularis oris funktion att 

sluta läpparna och vid kraftig kontraktion att skapa en läpptrutning (Castillo Morales et al., 

2002, sid. 22).  

 M. levator labii superioris har som funktion att höja överläppen. Muskeltrådarna löper i 

riktning nedåt/inåt och löper därefter in i överläppen (Castillo Morales et al., 2002, sid. 23). 

 Munhålans sidoväggar formas av m. buccinator. Muskeln löper fram mot mungipan där 

den korsar m. orbicularis oris. Vid tuggning är m. buccinator särskilt viktig, då den spänner 

kinderna, vilket resulterar i att bolus hålls kvar mellan tänderna (Castillo Morales et al., 2002, 

sid. 23).  

 Genom aktivitet i m. mentalis lyfts underläppen till kontakt med överläppen och därmed 

till slutning. Muskeln har sitt ursprung i underkäken och löper därefter inåt/nedåt (Castillo 

Morales et al., 2002, sid. 24). Otillfredsställande läppslutning leder ofta till hyperaktivitet i 

denna muskel (Stavridi & Ahlgren, 1992).  

 M. masseter, m. temporalis samt m. peterygoideus medialis lyfter mandibeln och 

stänger käkarna. Dessa muskler, varav m. masseter är den starkaste av käkmusklerna (Martini, 

2006, sid. 340; 336), aktiveras vid exempelvis tuggning. Käkmuskulatur är även involverad 

vid viktiga funktioner såsom tal och sväljning (Ertekin & Aydogdu, 2003). Aktivering av 

käkmuskulatur är generellt mycket lägre vid tal än vid tuggning (Smith, 2006). 

 Den så kallade buccinatormekanismen utgörs av m. orbicularis oris, m. buccinator samt 

m. constrictor pharyngeus superior. Dessa muskler samarbetar och har flera viktiga funktioner 

vid exempelvis amning och sväljning. En nedsättning av buccinatormekanismen kan uppvisas 

vid flera olika typer av sjukdomar såsom exempelvis facialispares (Castillo Morales et al., 

2002, sid. 27).  

 

2.2 Oralmotorisk utveckling 

Sensorisk och motorisk stimulering av munnen är viktig för barnets generella utveckling 

(Evans Morris & Dunn Klein, 2000, sid. 70). Genom neurologisk mognad utvecklas de 

färdigheter som krävs för att kunna tala och äta. Även barnets erfarenheter och sociala 

omgivning har betydelse för utvecklingen (Sjögreen & Lohmander, 2008, sid. 98).  

 Den oralmotoriska utvecklingen är beroende av övrig motorik i kroppen och då framför 

allt stabilitet i huvud och nacke (Evans Morris & Dunn Klein, 2000, sid. 62; Hägg & Larsson, 

2004). Denna stabilitet är en förutsättning för normal rörlighet i läppar och tunga (Evans 

Morris & Dunn Klein, 2000, sid. 65). Även koordination mellan involverad muskulatur är av 

största vikt (Barlow, 1998).  
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 Under barnets första tre månader är oralmotoriken styrd av centrala motoriska program, 

även kallade reflexer (Hägg, 2001, sid. 61-62). Läppar, tunga och käke samarbetar som en 

helhet. Mellan cirka tredje och sjätte månaden sker en utveckling i det orala området vilket 

resulterar i att munhålan expanderar. Under denna period utvecklas de vertikala käk- och 

tungrörelserna (Evans Morris & Dunn Klein, 2000, sid. 70-71). Barnet kan nu även sluta 

läpparna under en längre tid än tidigare (Arvedsson & Brodsky, 2002, sid. 64).  

 I slutet av barnets första levnadsår har läppar, tunga och käkar börjat arbeta 

självständigt. Detta påverkar hela oralmotoriken och därmed ljudbildningen. Läppslutningen 

är nu mer effektiv (Evans Morris & Dunn Klein, 2000, sid. 70-71).  

 Under det andra levnadsåret utvecklas oralmotoriken ytterligare. Detta möjliggör bland 

annat läpptrutning samt ett mer varierat ljudande (Sjögreen & Lohmander, 2008, sid. 98).  

 Från fyra års ålder har de anatomiska förhållandena i munhåla och svalg i stort sett 

samma inbördes relationer som hos en vuxen (Sjögreen, 2002, sid. 8). Förändring i munhålan 

sker främst i form av tillväxt samt utvecklandet av nya tänder (Evans Morris & Dunn Klein, 

2000, sid. 94).  

 Forskning har visat att det föreligger vissa könsskillnader i den orofaciala utvecklingen. 

Flickor tycks ha en snabbare facial tillväxt än pojkar fram till puberteten. Efter puberteten 

avstannar flickornas tillväxt något medan tillväxten hos pojkar tilltar. Vid fjorton till femton 

års ålder är flickors ansikte i stort sett färdigutvecklat, medan tillväxten fortgår hos pojkar 

(Ferrario, Sforza, Poggio & Schmitz, 1998).  

 

2.3 Talproduktion 

Genom interaktion mellan artikulatorerna, främst läppar, tunga och velum uppstår tal och 

artikulation (Inoue, Ono, Honda & Kurabayashi, 2007). Detta är en mycket avancerad process 

(Fletcher, 1972). De artikulatoriska gesterna som krävs vid tal utvecklas under de första åren 

och förfinas efter sex års ålder (Green et al., 2000). Genom kvalitativa bedömningar har 

artikulatoriska rörelsemönster hos sexåringar bedömts vara lika de som uppvisas hos vuxna. 

Sexåringar uppvisar dock ett mer varierat artikulationsmönster (Green et al., 2000; Grigos, 

2009). Fonem som produceras med snävare förträngningar kräver större motorisk kontroll i 

jämförelse med de fonem som produceras med komplett tillslutning såsom klusiler (Tobin, 

1997, sid. 316).  

 Skillnader i den talmotoriska utvecklingen mellan pojkar och flickor tycks vara störst i 

de yngre åldrarna. Utvecklingen fortlöper generellt långsammare hos pojkar än hos flickor 

fram till cirka fem års ålder. Den talmotoriska utvecklingen avstannar sedan något mellan 
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åldrarna sju och tolv år. Det tycks vidare inte föreligga några könsskillnader i den motoriska 

talutvecklingen under tonåren (Smith & Zelaznik, 2004). 

 

2.3.1 Tonlös bilabial klusil 

Vid produktion av bilabialer har forskning visat högre hastighet av käken vid den tonlösa 

klusilen. Käken uppvisar vidare lika stor hastighet oberoende av öppnings- eller 

stängningsfas, medan underläppen uppvisar högre hastighet under öppningsfasen (Sussman et 

al., 1973). Sussman et al. (1973) har även funnit att överläppens tillslutning och öppning är 

snabbare vid [p] än vid [b]. Senare forskning visar vidare att även underläppens hastighet vid 

slutning är högre för [p] än för [b] hos talare i olika åldrar (Smith & McLean-Muse, 1987). 

Dessutom har Grigos (2009) visat att [p] stabiliseras tidigare än [b]. Vid produktion av 

bilabialen [p] förflyttas överläppen nedåt och underläppen uppåt. Underläppen strävar uppåt 

även om en labial kontakt uppnåtts. Forskning har visat att det finns en möjlighet att 

underläppen trycker överläppen uppåt när slutning uppnåtts. Maximal hastighet för rörelse av 

överläppen uppnås precis efter frigörelsen av klusilen, medan underläppens maximala 

hastighet uppnås precis före (Löfqvist & Gracco, 1997). Förutom hastighet är styrka en viktig 

komponent vid talproduktion (Fletcher, 1972). Muskelaktiviteten i exempelvis läpparna 

regleras beroende på i vilken kontext ljudet förekommer (Smith, 2006).  

 Talproduktion av antalet bilabiala stavelser, /pa/, per sekund hos barn har uppmätts i 

tidigare studier. I en studie av Fletcher (1972) anges följande värden: 

 

Tabell 1: Medelvärden samt standardavvikelser för stavelseproduktion (/pa/) enligt Fletcher (1972). 

Ålder 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 

M 4,8 4,8 4,2 4,0 3,7 

SD 0,8 1,0 0,7 0,6 0,4 

 

Hos femåringar har medelvärdet för stavelseproduktion av /pa/ per sekund uppmätts till 4,9 

(Kent, 1997, sid. 39). Stavelseproduktionen har även studerats på vuxna individer. Claesson 

och Hellström (1989) undersökte produktionen av tonlös bilabial stavelse per sekund hos 

svenska vuxna. De fann ett medelvärde på 7,6 stavelser per sekund, med standardavvikelse 

1,03. 
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2.4 Orsaker till nedsatt oralmotorik samt dess konsekvenser vid talproduktion 

Begreppet nedsatt oralmotorik innefattar olika komponenter och kan ha multifaktoriella 

orsaker (McAllister, 2008, sid. 377). Sådana orsaker kan vara neurologiska, anatomiska samt 

utvecklingsrelaterade. Vanliga orsaker till nedsatt oralmotorik är Downs syndrom och 

cerebral pares (Castillo Morales et al., 2002, sid. 54). Downs syndrom kännetecknas framför 

allt av generell hypotoni som drabbar såväl läppar som tunga (Bäckman, Grevér-Sjölander, 

Bengtsson, Persson & Johansson, 2007; Castillo Morales et al., 2002, sid. 55) och påverkar 

därmed artikulationsmöjligheterna (Amorosa, von Benda & Wagner, 1990). Talet är genom 

detta ofta nedsatt (Bäckman et al., 2007). Vid cerebral pares förekommer avvikande 

muskeltonus vilket har en negativ inverkan på oralmotoriken (Castillo Morales et al., 2002, 

sid. 72).  

 Artikulationssvårigheter kan vidare orsakas av anatomiska hinder. Exempel på sådana 

är adenoidhypertrofi (Petrusson & Deuschl, 2001, sid. 152), läpp-, käk- och gomspalt (Evans 

Morris & Dunn Klein, 2000, sid. 650) samt förstorade tonsiller (Lundström, 2008, sid. 417). 

 När barnet följer den normala utvecklingen, men har oralmotoriska svårigheter sätts 

diagnosen "Försenad oralmotorisk utveckling (med eventuella artikulationsfel)”. Vanligt 

förekommande vid denna diagnos är en klumpighet i oralmotoriska övningar och artikulation 

(McAllister, 2008, sid. 377). Nedsatt läppfunktion har vidare funnits påverka förståeligheten 

av tal negativt (Sjögreen et al., 2007). 

 

2.5 Ät- och sväljsvårigheter vid nedsatt oralmotorik 

Sväljningen tillhör en av människans mest basala och fundamentala funktioner (Gay, Rendell, 

Spiro, Mosier & Lurie, 1994). Barn med nedsatt oralmotorik uppvisar i många fall ät- och 

sväljsvårigheter såsom otillfredsställande förmåga att dricka, tugga samt svälja (Ek, 1999, sid. 

263; Evans Morris & Dunn Klein, 2000, sid. 133). En intakt oralmotorik är väsentlig för 

sväljfunktionen, där exempelvis en komplett läppslutning är av största vikt för en effektiv 

sväljning (Logemann, 1998, sid. 153; 78). Normal läppslutning balanserar tungans aktivitet, 

vilket i sin tur påverkar sväljningen positivt (Stavridi & Ahlgren, 1992).  

 Salivkontroll uppnås gradvis under barnets utveckling och är beroende av motorisk 

kontroll, då framför allt oralmotorisk kontroll (Evans Morris & Dunn Klein, 2000, sid. 85). 

Begreppet dregling innebär vidare en avsaknad av salivkontroll och inte en överproduktion 

(Erasmus et al., 2009).  
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2.6 Utredning och behandling av oralmotoriska svårigheter  

Om ett barn uppvisar exempelvis odistinkt tal och/eller frekvent munandning bör logoped 

och/eller tandläkare uppsökas för utredning och behandling (Hägg, 2008; Oralmotoriskt 

centrum, hämtad 090505). 

 Om barnet har en oralmotorisk funktionsnedsättning kan oralmotorisk träning förbättra 

förmågan till exempelvis läppslutning (Gisel, Applegate-Ferrante, Benson & Bosma, 1996). 

Syftet kan vara att öka styrka, förbättra smidighet, snabbhet, precision och/eller öka 

rörelseomfånget av strukturer i den orala kaviteten. Vidare kan sensorisk behandling dämpa 

eller öka känseln i området (Sjögreen, 2002, sid. 12; 20-21). Sensomotorisk träning kan 

tillämpas vid behandling av dregling. Träningen innefattar då bland annat stimulering av 

läppar (Isene, 2001, sid. 39).  

 Oralmotorisk träning kan innefatta munlekar, sensomotorisk stimulering samt intraorala 

hjälpmedel (Sjögreen, 2002, sid. 12-22). De intraorala hjälpmedlen är de träningshjälpmedel 

som används i munnen. Exempel på sådana är munskärm och gomplatta (Oralmotoriskt 

centrum, hämtad 090505). Intraorala hjälpmedel har visats vara effektiva vid behandling av 

exempelvis barn med Downs syndrom. Denna orofaciala terapi har bland annat resulterat i 

bättre läppslutning samt reducerad tungprotrusion (Carlstedt, Dahllöf, Nilsson & Modéer, 

1996).  

 

2.6.1 Munskärm 

Munskärmen kan vara prefabricerad eller individanpassad. Träning med munskärm syftar till 

att stärka musklerna i läppar, kinder samt svalg (Hägg & Anniko, 2008; Sjögreen, 2002, sid. 

22). Läpparna ingår i den så kallade buccinatormekanismen som innefattar muskelkedjan från 

läpparna till svalget. Även tungan aktiveras vid munskärmsträning (Hägg et al., 2008). Målet 

med träningen är att uppnå både en bättre slutning av läpparna och en förbättrad 

sväljningsfunktion. Detta är möjligt då träningen initierar en sensorisk och motorisk 

stimulering där även tungan aktiveras till retraktion (Hägg & Anniko, 2008). Munskärm 

tillämpas även i träning för att reducera dregling (Sjögreen, 2002, sid. 22).  

 Den prefabricerade munskärmen har vidare visat lovande resultat som 

muskelträningsredskap för att förbättra läppfunktionen hos barn med inkompetent 

läppfunktion (Thüer & Ingervall, 1990). Hägg och Anniko (2008) fann både en förbättrad 

läppkraft samt sväljkapacitet efter behandling och träning med munskärm hos vuxna patienter 

med stroke som drabbats av orofaryngeal dysfagi. Före samt efter träning mättes läppkraft 

med hjälp av läppkraftmätaren LF100 samt sväljfunktion med ett sväljkapacitetstest. I studien 
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framkom att läppkraft ökade från medelvärde 7 N före träning med munskärm till 18,5 N efter 

träning. Förändringen var signifikant, p<0.001. En tidigare studie av Thüer och Ingervall 

(1990) visade ökad läppkraft efter träning med individanpassad munskärm av akryl. Enligt 

denna studie avtog dock läppkraften till viss del efter avslutad träning.  

 Träning med munskärm kan utföras genom att patienten aktivt får hålla kvar 

munskärmen innanför läpparna samtidigt som någon drar i den ring som är fäst på skärmen. 

Detta innebär då en aktiv motståndsövning (Sjögreen, 2002, sid. 22). 

  

 
Bild 1: Prefabricerad munskärm i hårdplast (Foto: Pettersson & Thorén). 

 

2.7 Läppkraft 

Läppkraft kan mätas med hjälp av en läppkraftmätare, vilken ger ett objektivt mått på kraften 

i läpparna (Hägg et al., 2008). Läppkraftmätare som används i Sverige är bland annat LF100 

samt analoga mätare av Bessmantyp (Eklund & Eklund, 2007; Georgsson & Olofsson, 2007; 

Hägg & Anniko, 2008). LF100 är en digital mätare som mäter den sammanlagda kraften i 

under- och överläpp vid motstånd. Mätaren är kopplad till en munskärm. LF 100 registrerar 

läpparnas förmåga att stå emot trycket från munskärmen. Detektorn är kopplad till en 

elektronisk enhet som mäter maximal läppkraft i N. LF100 låser värdena för läppkraften, 

vilket ger exakta samt tillförlitliga värden (Hägg et al., 2008). 

 Den lägsta gränsen för normal läppkraft hos friska vuxna har beräknats till 15 N. Ingen 

inlärningseffekt noterades mellan mätningarna (Hägg et al. 2008) och läppkraften visade sig 

vara oberoende av ålder och kön (Hägg & Anniko, 2008). Eklund och Eklund (2007) fann ett 

medelvärde på 14,2 N hos vuxna i åldrarna 18 till 65 år, men med en mycket stor spridning 

(1-41 N). Mätningen utfördes med en läppkraftmätare av Bessmantyp. Inga könsskillnader 

kunde påvisas men skillnader relaterade till ålder uppvisades där äldre hade högre medelvärde 

än yngre.  

 Mätning av läppkraft för att bland annat finna normativa värden hos barn har tidigare 

utförts i en magisteruppsats. Barn i åldrarna 5:0 till 6:11 ingick. Läppkraften på 71 barn 

mättes med en mätare av Bessmantyp kopplad till en prefabricerad munskärm i hårdplast. 
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Medelvärdet för hela gruppen var 10,24 N med standardavvikelse 4,02 N. Inga signifikanta 

könsskillnader eller korrelation mellan läppkraft och läppfunktion kunde påvisas (Georgsson 

& Olofsson, 2007). 

 I studien av Hägg et al. (2008) testades även intra- och interbedömarreliabiliteten vid 

läppkraftmätning med hjälp av LF100 på 42 friska individer och 22 patienter som drabbats av 

stroke. Alla deltagare testades tre gånger med två minuters vila mellan testningarna. Ena 

försöksledaren utförde testet två gånger medan den andre testade en gång. Testledarna 

alternerade med att starta testningen. Intra- och interbedömarreliabiliteten med LF100 var 

utmärkt för både kontrollgruppen (0,83/0,71) samt strokegruppen (0,90/0,91). Sensitiviteten 

för LF100 var 91 % och specificiteten 95 %. Den höga intra- samt interbedömarreliabiliteten i 

studien visar att LF100 är ett lämpligt och tillförlitligt instrument för att mäta läppkraft.  

 

2.8 Normativa värden  

I den aktuella studien var syftet att finna normativa värden för läppkraft. Ordet norm betyder i 

det här sammanhanget ett mått eller värde att jämföra med. Ur ordstammen norm kommer 

vidare ord som normativ samt normera. Normativ innebär då att ange en norm för något 

(Nationalencyklopedin, 1996, sid. 464; 465) alternativt någonting som tjänar till mönster. 

Ordet normera innebär vidare att fastställa en regel (Svenska akademins ordlista, 2006, sid. 

619). 

 

3. Syfte  

Syftet med studien var att mäta läppkraft hos fem- till tioåriga barn med typisk utveckling för 

att erhålla normativa värden. Vidare var syftet att relatera läppkraft till produktion av stavelser 

med initial bilabial klusil per sekund.  

 

4. Metod 

4.1 Urval  

I studien inkluderades 62 barn i åldrarna fem till tio år indelade i åldersgrupper. För gruppen 

5:0-5:11 inkluderades fyra barn, 6:0-6:11 12 barn, 7:0-7:11 15 barn, 8:0-8:11 17 barn samt 

9:0-9:11 14 barn. Gruppen 5:0 till 5:11 kom inte att ingå i de statistiska beräkningarna då 

urvalet var för litet. Urval av förskolor samt grundskolor utfördes på basis av 

närhetsprincipen, i landstinget Gävleborg, där läppkraftmätaren fanns att tillgå. Sammanlagt 

kom två skolor (grundskola inklusive förskola) att ingå i studien.   



9 

 Urvalet av deltagande barn baserades på förbestämda exklusionskriterier. De var: 

kraftigt överbett, öppet bett, avvikande språkutveckling, uttalssvårigheter, oförmåga att hålla 

munnen stängd i tio sekunder, frekventa infektioner, avvikande grov- samt finmotorik, tugg- 

och sväljsvårigheter, oral överkänslighet, sugande på napp/tumme, dregling samt snarkning. 

Studiens deltagare fick inte spela något blåsinstrument, ha eller ha haft logopedkontakt eller 

vara drabbad av någon kronisk eller medfödd sjukdom. Information erhölls av målsmän 

genom ett frågeformulär, vilket låg till grund för inklusion av deltagare. Vidare bedömde 

testledarna barnen vid testtillfället. Detta skedde ej genom något specifikt testmaterial utan i 

form av visuell och auditiv bedömning. Inga barn där samtycke erhållits exkluderades från 

studien. Tio barn där samtycke erhållits deltog dock inte i studien då de vid mättillfället var 

hemma på grund av sjukdom eller inte ville medverka.  

 

4.2 Material  

LF100 tillämpades för mätning av maximal läppkraft. Denna läppkraftmätare är tillverkad av 

MHCI AB Detector i Göteborg, Sverige. Vidare användes prefabricerade munskärmar som 

kopplades till läppkraftmätaren. Munskärmarna var av storleken 7,0 cm x 2,3 cm= 16,1 cm². 

Totalt användes 15 munskärmar som kallsteriliserades efter varje barn. Handskar samt 

desinfektionsmedel användes genomgående av hygienskäl.  

 Inspelning av stavelser med initial bilabial klusil utfördes med digital 

inspelningsutrustning (Marantz Professional modell PMD660) samt med en extern mikrofon 

av modellen audio-technica, MB 3k.  

 

4.3 Procedur 

Rektorer på för- samt grundskolor kontaktades via telefon för samtycke om utskick av 

informationsbrev, frågeformulär samt samtyckesblankett (Bilagor 1, 2 samt 3). Ett 

samtyckesbrev bifogades även till rektorer där plats för underskrift fanns (Bilaga 4). Efter 

muntligt samtycke från rektorer skickades samtliga blanketter kopierade till förskolorna och 

grundskolorna. Totalt skickades cirka 300 blanketter ut till de utvalda skolorna. En del av 

blanketterna skickades åter till testledarna i bifogade returkuvert. Då inte alla blanketter hann 

skickas tillbaka till testledarna innan utsatt datum samlades de resterande in av testledarna 

minst en dag innan mätningarna påbörjades.   

 Utifrån svaren på samtyckesblanketterna bearbetades frågeformulären. Barnen delades 

sedan in i de förbestämda åldersgrupperna. Samtliga mätningar utfördes på de aktuella 

skolorna, efter överenskommelse med berörda rektorer och mentorer.  
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 Varje deltagare fick inleda med att uttala stavelsen /pa/ så många gånger och så snabbt 

som möjligt under cirka tio sekunder. Under inspelningen satt barnet vid ett bord. Stavelsen 

/pa/ valdes då syftet var att undersöka läpparnas funktion. Bilabialer finns dessutom frekvent i 

det tidiga talet (Stoel-Gammon, 1988). En tonlös bilabial valdes framför en tonande då 

tidigare forskning bland annat har visat att /p/ artikuleras snabbare än /b/ (Sussman et al., 

1973). Stavelsen /pa/ har även undersökts i flera tidigare studier (Fletcher, 1972; Kent, 1997, 

sid. 38).  

 Mätningen av läppkraft utfördes enligt den procedur som utarbetats i tidigare studie med 

LF100 (Hägg et al., 2008). Barnen fick sitta på en stol med huvudet mot väggen. Ett fotstöd 

användes för de barn som inte nådde ner till golvet. Deltagarna informerades om hur 

mätningen skulle gå till. Instruktionen inkluderade en demonstration av hur munskärmen 

skulle placeras och deltagarna fick även prova hur det kändes att ha skärmen i munnen.  

 Vid testning av läppkraft placerades munskärmen i deltagarnas mun, innanför läpparna 

och framför tänderna. Deltagarna fick välja om de ville sätta in skärmen på egen hand eller 

om testledarna skulle göra detta. Därefter påbörjade testledaren testningen. Dragningen 

utfördes genom att testledaren stegvis trappade upp dragkraften tills deltagaren inte längre 

kunde hålla munskärmen kvar i munnen. Deltagarna instruerades att pressa ihop sina läppar 

och trycka huvudet bakåt mot väggen. Proceduren beskrevs för barnen som att en dragkamp 

skulle ske. Mätningen skedde i en rak vinkel framför deltagarens mun, där ett vattenpass 

visade om mätningen var vinkelrät (Bild 2). För varje deltagare genomfördes 

läppkraftmätningen tre gånger med två minuters vila mellan varje mätning.  

 

 
Bild 2: Läppkraftmätning med LF100 (Foto: Pettersson & Thorén). 

 

 Två av mätningarna utfördes av testledare MP och en mätning av testledare CT. För att 

balansera ordningen inledde MP mätningarna varannan gång. MP utförde dock sina två 
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mätningar genomgående efter varandra. Deltagarna erhöll en individuell kod i testprotokollet 

(Bilaga 5).  

 

4.4 Pilotstudie 

Den aktuella studien föregicks av en pilotstudie. Studien utfördes hösten 2008 och innefattade 

två deltagare. Urvalet av deltagarna gjordes enligt bekvämlighetsprincipen. Deltagarna var två 

pojkar, fem respektive sju år gamla. Studien utfördes tillsammans med en av handledarna, 

medicine doktor/tandläkare Mary Hägg. Syfte var att förbereda testledarna för den aktuella 

studien samt att testa undersökningsproceduren. Utifrån pilotstudien beslutades att 

inspelningen av stavelseproduktion skulle föregå läppkraftmätningen. Detta för att minimera 

risken för uttröttning.  

 Målsman för deltagarna fick ett informationsbrev, samtyckesblankett samt 

frågeformulär att fylla i samt kommentera dess utformning. Blanketterna redigerades efter 

pilotstudien utifrån kommentarer från utbildningens interna etiska råd. Deltagarna i 

pilotstudien fotograferades, detta för att vid redovisningen kunna illustrera hur mätningarna 

gått tillväga. Skriftligt samtycke för publicering av fotografierna erhölls (Bilaga 6).  

 Deltagarna i pilotstudien inkluderades inte i den aktuella studien, då vissa justeringar av 

proceduren kom att genomföras inför den aktuella studien.  

 

4.5 Etiska överväganden 

Samtycke erhölls såväl muntligt som skriftligt av samtliga rektorer på förskolorna och 

grundskolorna. Skriftlig information delgavs rektorer samt målsmän. Skriftligt samtycke 

erhölls från målsmän. I ett fall erhölls muntligt samtycke via telefon då testledarna mottagit 

frågeformulär med ej ifyllt samtycke från det aktuella barnets målsman.  

 Deltagande i studien var frivilligt och barnen gavs möjlighet att avbryta deltagandet om 

eventuellt obehag upplevdes eller då barnet ångrade sitt deltagande. All data har 

avidentifierats genom kodning samt behandlats konfidentiellt. En etisk ansökan för studien 

godkändes av ett etiskt råd i Linköping 2009-01-28. 

 

4.6 Analysmetod  

4.6.1 Läppkraftmätning 

De uppmätta värdena för läppkraft organiserades utifrån individ samt åldersgrupp. Ett 

medelvärde för läppkraft beräknades per individ, vilket tillämpades vid de statistiska 

beräkningarna. Vidare beräknades medelvärden för respektive åldersgrupp samt ett totalt 
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medelvärde för samtliga barn. Även rangordning för de uppmätta värdena vid de olika 

mättillfällena, dels per åldersgrupp samt för samtliga barn, utfördes. Rangordningen utfördes i 

Microsoft Office Excel 2003, för att undersöka om det förelåg någon inlärningseffekt mellan 

mättillfällena. Även medelvärden samt standardavvikelser beräknades för flickor respektive 

pojkar, dels per åldersgrupp samt för åldersgruppen 6:0-9:11. 

 

4.6.2 Stavelseproduktion 

Tio sekunder spelades in under testningen för att i största möjliga mån uppnå en längre 

analyserbar sekvens. Vid analys av stavelseproduktion användes free-wareprogrammet Praat. 

Beräkning av stavelser per sekund utfördes manuellt. Mätningen av stavelser per sekund 

utfördes på tre sekunder, med endast skillnad på tusendelar. Att endast tre sekunder 

analyserades var för att så många deltagare som möjligt skulle kunna inkluderas. Den 

analyserade delen utgjordes i de flesta fall av den initiala delen av yttrandet på 

lämplighetsbasis. Pauser i form av exempelvis inandningar klipptes bort. Fyra deltagare 

producerade inte stavelser i tre sekunder och exkluderades därmed från stavelseanalysen. 

 Medelvärden samt standardavvikelser beräknades för respektive åldersgrupp och för 

samtliga barn. Även beräkningar för medelvärden och standardavvikelser för flickor 

respektive pojkar, dels per åldersgrupp samt för åldersgruppen 6:0-9:11, utfördes.  

 

4.6.3 Statistiska beräkningar 

Statistiska beräkningar utfördes i Excel samt SPSS Software Package för Windows version 

16.0. Envägsvariansanalyser av inom- och mellangruppsdesign utfördes i SPSS. 

Envägsvariansanalys av inomgruppsdesign utfördes för att se om det förelåg skillnad i 

läppkraft mellan mättillfällena för varje åldersgrupp samt för åldersgruppen 6:0-9:11. 

Envägsvariansanalys av mellangruppsdesign utfördes för att beräkna om det förelåg skillnad 

mellan de olika åldersgrupperna med avseende läppkraft samt för stavelseproduktion. 

 För beräkning av korrelation mellan läppkraft och stavelseproduktion tillämpades 

Pearson´s r med tvåsidig signifikans. Totalt har data från 55 barn inkluderats vid 

korrelationsberäkningarna. 

 Vid signifikansberäkning av könsskillnader för åldersgruppen 6:0-9:11 tillämpades 

tvåsidigt Student’s t-test. Beräkningarna utfördes i Excel. 
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5. Resultat 

Svarsfrekvensen med medgivande att delta i studien var cirka 24 procent. Av cirka 300 

utskickade förfrågningar erhölls 72 samtycken.  

 

5.1 Läppkraft  

Medelvärde (M) för läppkraft hos samtliga åldersgrupper samt det totala gemensamma 

medelvärdet för alla barn återfinns i Tabell 2. Även antal deltagare (n), standardavvikelse 

(SD) samt total variation (range) redovisas. Högst medelvärde uppvisades i åldersgruppen 

7:0-7:11 medan det lägsta medelvärdet uppvisades i åldersgruppen 5:0-5:11. Det 

gemensamma medelvärdet för alla barn uppmättes till 14,98 N. Vid beräkning av skillnad i 

läppkraft genom variansanalys mellangruppsdesign för åldersgruppen 6:0-9:11 uppvisades 

ingen signifikant skillnad, vid signifikansnivå p<.05.  

 

Tabell 2: Medelvärde, standardavvikelse samt total variation (range) i Newton (N) för läppkraft. 

Åldersgrupp 5:0-5:11 6:0-6:11 7:0-7:11 8:0-8:11 9:0-9:11 5:0-9:11 

n 4 12 15 17 14 62 

M 12,75 14,69 16,93 14,67 14,14 14,98 

SD 8,27 8,99 8,25 6,13 5,39 7,32 

Range 2-29 3-34 7-38 2-29 5-29 2-38 

 

5.1.2 Inlärningseffekt 

Rangordning för mättillfälle ett, två samt tre för läppkraftmätning utfördes som underlag för 

beräkning av inlärningseffekt. Figuren nedan illustrerar rangordning oavsett barn (Figur 1). 

 

Rangordning för åldrarna 5:0-9:11
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Figur 1: Rangordning för läppkraft vid mättillfälle ett, två samt tre för samtliga barn. 
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Samtliga åldersgrupper, förutom 8:0-8:11, uppvisade högre mätvärden vid det tredje tillfället. 

Beräkning av en eventuell inlärningseffekt mellan mättillfällena för åldersgruppen 6:0-9:11 

utfördes genom variansanalys inomgruppsdesign. Inga signifikanta skillnader kunde påvisas, 

vid signifikansnivå p<.05 (Tabell 3). 

 

Tabell 3: Medelvärde för läppkraft i Newton (N)  för respektive åldersgrupp per mättillfälle. 

Åldersgrupp n Mättillfälle 1 Mättillfälle 2 Mättillfälle 3 Signifikans 

5:0-5:11 4 8,50 14,50 15,25 ej beräknad 

6:0-6:11 12 14,00 13,92 16,17 n. s. 

7:0-7:11 15 16,20 16,80 17,80 n. s. 

8:0-8:11 14 14,59 15,24 14,18 n. s. 

9:0-9:11 17 13,29 13,29 15,86 n. s. 

6:0-9:11 58 14,57 14,90 15,93 n. s. 

 

5.2 Stavelseproduktion 

Medelvärde för bilabial stavelseproduktion hos samtliga åldersgrupper samt det totala 

gemensamma medelvärdet för alla barn återfinns i Tabell 4. Även antal deltagare (n), 

standardavvikelse (SD) samt total variation (range) redovisas. Högst medelvärde uppvisades i 

åldersgruppen 9:0-9:11 medan det lägsta medelvärdet uppvisades i åldersgruppen 5:0-5:11. 

Det gemensamma medelvärdet för alla barn uppmättes till 5,50 stavelser per sekund. 

 

Tabell 4: Medelvärde, standardavvikelse samt total variation (range) för stavelseproduktion. 

Åldersgrupp 5:0-5:11 6:0-6:11 7:0-7:11 8:0-8:11 9:0-9:11 5:0-9:11 

n 3 11 14 17 13 58 

M 4,87 5,11 5,93 5,55 6,05 5,50 

SD 0,51 0,51 0,57 0,51 0,71 0,67 

Range 4,3-5,3 3,7-5,7 5,3-6,7 4,3-6 5-7,3 3,7-7,3 

 

Vid beräkning av skillnad i stavelseproduktion genom variansanalys mellangruppsdesign för 

åldersgruppen 6:0-9:11 uppvisades signifikans, p<.001. Enligt Tukey Post Hoc fanns en 

signifikant skillnad mellan sexåringar och sjuåringar (p<.01, p=.004912) samt sexåringar och 

nioåringar (p<.01, p=.001295).  
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5.3 Korrelation mellan läppkraft och stavelseproduktion 

Korrelation mellan läppkraft och bilabial stavelseproduktion beräknades med Pearson’s r. 

Korrelationsberäkningarna utfördes för respektive åldersgrupp samt för alla barn. Pearson’s r 

visade ingen signifikant korrelation mellan läppkraft och bilabial stavelseproduktion, vid 

signifikansnivå p<.05. Pearson’s r för respektive åldersgrupp samt för alla barn var <.50 eller 

=.50.  

 

5.4 Könsskillnader  

5.4.1 Läppkraftmätning 

Antalet flickor respektive pojkar för respektive åldersgrupp samt det totala antalet flickor och 

pojkar redovisas i Tabell 5.  

Tabell 5: Könsfördelning vid läppkraftmätning. 

Åldersgrupp 5:0-5:11 6:0-6:11 7:0-7:11 8:0-8:11 9:0-9:11 5:0-9:11 

Flickor n 4 6 7 6 8 31 

Pojkar n 0 6 8 11 6 31 

 

Vid beräkning av medelvärden för flickor respektive pojkar avseende läppkraft uppvisade 

flickor högre läppkraft än pojkar för samtliga åldersgrupper utom för nioåringarna. Inga 

statistiska beräkningar för respektive åldersgrupp utfördes då antalet deltagare för respektive 

kön var för få. Statistiska beräkningar för åldersgruppen 6:0-9:11 uppdelade på kön påvisade 

ingen signifikant skillnad, vid signifikansnivå p<.05. I åldersgruppen femåringar deltog 

enbart flickor. Medelvärdet för flickor i åldrarna 6:0-9:11 var 15,75 N och för pojkar i 

åldrarna 6:0-9:11 var motsvarande värde 14,59 N.  
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Figur 2: Medelvärde samt standardavvikelse för läppkraft hos flickor och pojkar. 

 

5.4.2 Stavelseproduktion  

Antalet flickor respektive pojkar för respektive åldersgrupp samt det totala antalet flickor och 

pojkar redovisas i Tabell 6.  

Tabell 6: Könsfördelning vid stavelseproduktion. 

Åldersgrupp 5:0-5:11 6:0-6:11 7:0-7:11 8:0-8:11 9:0-9:11 5:0-9:11 

Flickor n 3 5 7 6 7 28 

Pojkar n 0 6 7 11 6 30 

 

Vid beräkning av medelvärden för flickor respektive pojkar för stavelseproduktion uppvisade 

flickor högre värden än pojkar för samtliga åldersgrupper. Skillnaderna var dock marginella. 

Statistiska beräkningar utfördes ej för respektive åldersgrupp då antalet för respektive kön var 

för litet. I åldersgruppen femåringar deltog enbart flickor. Medelvärdet för flickor i åldrarna 

6:0-9:11 var 5,84 stavelser/sekund och för pojkar i åldrarna 6:0-9:11, 5,54 stavelser/sekund.  

Statistiska beräkningar för åldersgruppen 6:0-9:11 uppdelade på kön påvisade ingen 

signifikant skillnad, vid signifikansnivå p<.05. 
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Figur 3: Medelvärde samt standardavvikelse för stavelseproduktion hos flickor och pojkar. 

 

6. Diskussion  

Testproceduren tog cirka tio minuter per barn. Samtliga barn som deltog i undersökningen 

medverkade väl. 

 

6. 1 Metoddiskussion 

När man testar barn finns det flera aspekter att ta hänsyn till. Trots att samtycke för 

deltagande har erhållits från såväl målsmän som barn finns det en risk att barnet inte är 

införstått med vad studien innebär. Risken finns även att barnen inte vågar säga ifrån och 

därmed deltar i studien mot sin vilja. Vidare aspekter att förhålla sig till vid testning av barn 

är hur tillförlitliga de data som erhålls är. Kan man med säkerhet veta att barnen har tagit 

uppgiften på allvar och att de presterar sitt bästa? Olika barn har dessutom olika 

personligheter vilket innebär att de vågar olika mycket. I den aktuella studien var testledarna, 

på grund av dessa aspekter, noga med att försäkra sig om att barnen trivdes samt kände sig 

trygga i testmiljön. De gavs även möjlighet att avbryta deltagandet om de så ville. 

 Målet i den aktuella studien var att testa cirka 150 barn. Det kunde inte uppnås på grund 

av den låga svarsfrekvensen. Den låga svarsfrekvensen kan bero på att ett relativt omfattande 

frågeformulär skulle fyllas i samt en oro hos målsmän att barnet skulle uppleva obehag under 

testningen. Testledarna försökte, i informationsbrevet, klargöra att testningen var ofarlig samt 

att testningen skulle avbrytas om eventuellt obehag uppvisades. Antalet deltagare blev lägre 
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än planerat, men acceptabelt för att utföra statistiska beräkningar för samtliga åldersgrupper 

utom åldersgruppen 5:0-5:11.  

 Vid testningen med munskärm förelåg en viss risk att barnen skulle uppfatta det som 

obehagligt att ha ett främmande föremål i munnen. Testledarna försökte reducera detta 

eventuella obehag genom att dels visa med egna munskärmar samt erbjuda barnet att testa att 

själv sätta in munskärmen innan testning påbörjades.  

 Studiens urval baserades på vissa exklusionskriterier. I den aktuella studien kom inget 

barn, där samtycke hade erhållits, att exkluderas. Risken med specifika kriterier är att de kan 

vara för snäva eller för vida. I den aktuella studien exkluderades inga barn enbart utifrån 

svaren i frågeformuläret, utan barnen bedömdes även av testledarna innan testning påbörjades. 

Denna bedömning ansågs nödvändig då målsman kunde ha missuppfattat frågorna i 

frågeformuläret samt ha måttlig erfarenhet av de områden som efterfrågades. Testledarna 

ansåg inte att det förelåg någon tveksamhet att inkludera barnen, då inga tecken på förekomst 

av något exklusionkriterium uppvisades hos barnen.   

 I studien deltog barn i åldrarna fem till tio år. Att detta ålderspann valdes var för att 

barnen skulle ha möjlighet att förstå instruktionerna samt kunna medverka i en testsituation. 

Åldrarna innebar förutom detta att den tidiga utvecklingen hade stabiliserats. Det hade dock 

varit intressant att även inkludera yngre barn för att undersöka om det föreligger någon 

skillnad i läppkraft samt stavelseproduktion. Att även inkludera barn med atypisk utveckling 

hade varit intressant då en jämförelse mellan grupperna hade varit möjlig.  

 Det finns en risk att den munskärm som tillämpas vid läppkraftmätning suges fast 

istället för att pressas fast enbart med läpparna. Fastsugning skulle därmed ge högre värden. 

Georgsson och Olofsson (2007) fann i sin studie att tendenser till fastsugning av munskärmen 

uppvisades vid testningen. Författarna undersökte då vidare om ett hål borrat i munskärmen 

skulle förhindra fastsugning. Ingen skillnad i läppkraft uppvisades dock vid mätning med eller 

utan hål i munskärmen. I den aktuella studien instruerades barnen att enbart pressa ihop 

läpparna under läppkraftmätningen. Barnen instruerades inte att undvika att suga fast 

munskärmen för att inte uppmärksamma dem på den möjligheten. Testledarna upplevde inte 

att deltagarna i den aktuella studien sög fast munskärmen vid läppkraftmätningen.  

 Under läppkraftmätningen upplevde testledarna att deltagarna i vissa fall uppvisade en 

osäkerhet vid första dragningen, vilket gav lägre värden. Det hade eventuellt kunnat undvikas 

genom att inleda testningen med en testdragning, för att ge deltagarna en möjlighet att prova 

om de förstått instruktionerna korrekt. 
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 I den aktuella studien tillämpades en munskärm av storleken 16,1 cm² för samtliga barn. 

Att tillämpa en standardstorlek på samtliga barn var inte alltid det optimala eftersom barnen 

hade olika storlekar på den orala kaviteten.  

 Vid inspelning av bilabial stavelse gav testledaren barnet instruktionen att upprepa /pa/ 

så snabbt samt så länge det kunde. Testledaren illustrerade även själv repetitionen. Muntliga 

instruktioner kan innebära två risker. Det ena är risken för att barnet försöker imitera 

testledarens tempo och produktion. Den andra risken är att instruktionen om att uttala 

stavelsen så snabbt som möjligt kan inge en viss stress hos deltagaren, vilket kan resultera i 

odistinkt stavelseproduktion. I den aktuella studien var det ibland svårt att beräkna 

stavelseproduktion samt avgöra om barnet producerade [p] eller [b].  

 Vid beräkning av stavelseproduktion analyserades den initiala delen av barnets yttrande 

i de fall där det var möjligt. Detta för att göra proceduren så jämförbar som möjligt. Pauser 

samt störvariabler såsom skratt eliminerades ur inspelningarna.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med den aktuella studien var att mäta läppkraft hos fem- till tioåriga barn med typisk 

utveckling för att erhålla normativa värden. Vidare var syftet att relatera läppkraft till 

produktion av stavelser med initial bilabial klusil/sekund.  

 I den aktuella studien beräknades medelvärdet för läppkraft i åldersgruppen fem till tio 

år till 14,98 N. I en tidigare undersökning av barn i åldrarna 5:0-6:11 erhölls ett medelvärde 

på 10,24 N (Georgsson & Olofsson, 2007). Mätningarna utfördes med en mätare av 

Bessmantyp. Skillnaderna mellan värdena i den aktuella studien och de värden Georgsson och 

Olofsson erhöll kan bero på olika mätinstrument samt att den aktuella studien inkluderade ett 

vidare åldersspann med även äldre barn.  

 I Hägg et al. (2008) uppmättes medelvärde för läppkraft hos vuxna. Studien använde 

LF100 som mätinstrument. Medelvärdet för vuxna uppmättes till 15 N, vilket är mycket nära 

det värde som uppmättes i den aktuella studien (14,98 N). Att barnens värde inte skilde sig 

markant från de vuxnas kan bero på att den inkluderade åldersgruppens orala utveckling 

stabiliserats (Sjögreen, 2002, sid. 8). 

 Vid jämförelse av läppkraft mellan åldersgrupperna i den aktuella studien uppvisades 

inga signifikanta skillnader. Det fanns dock vissa skillnader i medelvärden mellan grupperna. 

Högst medelvärde erhölls i åldersgruppen 7:0-7:11 (16,93 N) och lägst medelvärde i 

åldersgruppen 5:0-5:11 (12,75 N). Det låga medelvärdet för åldersgruppen 5:0-5:11 kan 

eventuellt förklaras med det låga antalet deltagare i denna grupp, men kan också bero på att 
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det är den yngsta åldersgruppen. Att sjuåringarna erhöll det högst uppmätta medelvärdet kan 

förklaras med att denna grupp innehöll ett flertal deltagare som uppvisade mycket höga 

värden för läppkraft. Varför så var fallet var förmodligen beroende på att gruppen 

slumpmässigt sammansatts av barn med generellt högre läppkraft.   

 Om även yngre barn inkluderats i den aktuella studien hade troligen skillnaderna i 

läppkraft mellan grupperna varit mer markanta. Hos barn i yngre åldrar sker en utveckling av 

läppslutning i form av ökad kontroll, effektivitet och duration (Arvedsson & Brodsky, 2002, 

sid. 64; Evans Morris & Dunn Klein, 2000, sid. 70-71). Det sker även en differentialisering av 

kontroll och koordination av de orala strukturerna (Evans Morris & Dunn Klein, 2000, sid. 

70-71). På basis av detta skulle det vara intressant att undersöka mellan vilka åldersgrupper 

den största skillnaden i läppkraft föreligger. 

 För att undersöka om det förelåg en skillnad mellan flickor och pojkar med avseende på 

läppkraft, beräknades medelvärden samt standardavvikelser. Beräkningen utfördes dels på 

respektive åldersgrupp samt för samtliga barn. För alla åldersgrupper utom åldersgruppen 

nioåringar uppvisade flickorna högst medelvärde. Skillnaderna mellan könen var dock 

marginella. Vid statistisk beräkning av könsskillnader för åldersgruppen 6:0-9:11 kunde ingen 

signifikant skillnad påvisas. Detta överensstämmer med de resultat som Georgsson och 

Olofsson (2007) fann i sin studie. Att flickorna uppvisade något högre värden kan förklaras 

med att flickors faciala tillväxt, enligt forskning, tycks snabbare än pojkars fram till 

puberteten. Vid fjorton till femton års ålder är flickornas ansikte i stort sett färdigutvecklat, 

medan tillväxten fortfarande fortgår hos pojkar (Ferrario et al., 1998). 

 I studien av Eklund och Eklund (2007) mättes läppkraft hos vuxna i åldrarna 18 till 65 

år med en mätare av Bessmantyp. Medelvärde för samtliga var 14,2 N, spridningen 1-41 N. 

Även i den aktuella studien erhölls en mycket stor spridning, totalt 2-38 N. De värden som var 

låga kan förklaras med att vissa deltagare i den aktuella studien uppvisade en osäkerhet vid 

första dragningen och presterade därmed inte optimalt. Med avseende på ovanstående tycks 

det därmed föreligga en stor normalvariation avseende läppkraft. Detta gör det svårt att 

förhålla sig till vad som är ett normalvärde för barn med typisk utveckling och vad som bör 

betraktas som ett avvikande värde för läppkraft.  

 Vid mätning av läppkraft påvisades vissa tendenser till högre uppmätta värden vid det 

tredje mättillfället. Tendensen visar därmed att en viss inlärningseffekt kan föreligga mellan 

mättillfällena. Inlärningseffekten kan bero på att deltagarna under mätningarnas gång kände 

en större säkerhet mot slutet av undersökningen. Skillnaderna mellan mättillfällena var dock 

inte signifikanta. Om deltagarna lär sig att aktivera och använda musklerna på ett effektivare 
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sätt under mätningarna resulterar det troligtvis i högre mätvärden. Det kan vara positivt i 

träningssyfte. Syftet med att träna med munskärm är att aktivera samt stärka musklerna 

orofacialt (Sjögreen, 2002, sid. 22). Att värdet vid det sista mättillfället tenderade att vara 

högst visar även på att det inte föreligger någon uttröttbarhet under mätningarna. Därmed kan 

det till och med vara det tredje uppmätta värdet som bäst representerar barnets maximala 

läppkraft. I åldersgruppen 6:0-9:11 uppmättes det gemensamma medelvärdet för sista 

mättillfället till 15,93 N. 

 I den aktuella studien uppmättes ett medelvärde för stavelseproduktion för samtliga 

åldersgrupper (5:0-9:11), vilket var 5,50 bilabiala stavelser/sekund. Vidare beräknades 

stavelseproduktion för respektive åldersgrupp. Högst medelvärde uppvisades i åldersgruppen 

9.0-9:11 (6,05 stavelser/sekund) och lägst medelvärde i åldersgruppen 5:0-5:11 (4,87 

stavelser/sekund). Signifikanta skillnader i stavelseproduktion erhölls mellan sexåringarna 

och sjuåringarna samt sexåringarna och nioåringarna. Det tyder på att det främst är 

sexåringarna som skiljer sig från de andra åldersgrupperna. Skillnaden stärks av 

beskrivningen av talmotoriska utvecklingen som avstannar något mellan åldrarna sju och tolv 

år (Smith & Zelaznik, 2004). Att ingen signifikant skillnad i stavelseproduktion erhölls 

mellan sexåringar och åttaåringar kan förklaras med att åldersgruppen 8:0-8:11 innehöll fler 

pojkar än de övriga åldersgrupperna. I den aktuella studien inkluderades ej åldersgruppen 5:0-

5:11 i de statistiska beräkningarna. De barn som ingick i åldersgruppen uppvisade lägre 

värden än sexåringarna, vilket tyder på att snabbhet, precision och koordination i 

produktionen av tal utvecklas mellan ålder fem och sex år.  

 Erhållna värden för respektive åldersgrupp var generellt något högre än de värden som 

uppmätts i tidigare studier (Fletcher, 1972; Kent, 1997, sid. 39). Skillnaden kan bero på hur 

mätningen och beräkningen av stavelseproduktionen utförts i de olika studierna. I den aktuella 

studien redigerades ljudfilerna på så sätt att exempelvis pauser eliminerades. Detta resulterade 

i ett högre värde än i de fall där exempelvis pauser inkluderas i beräkningen. Vidare 

beräknades stavelseproduktionen på sekvenser utvalda på lämplighetsbasis, samt enbart för tre 

sekunder. Om urvalet genomgående hade utgjorts av exempelvis den initiala delen av 

yttrandet hade eventuellt ett annat medelvärde erhållits.   

 I studien av Claesson och Hellström (1989) uppmättes stavelseproduktion av /pa/ hos 

svenska vuxna till 7,6 stavelser per sekund. Då medelvärdet för samtliga deltagarna i den 

aktuella studien beräknades till 5,50 stavelser per sekund och för den äldsta åldersgruppen till 

6,05 stavelser/sekund indikerar detta att en viss utveckling av snabbhet i stavelseproduktionen 

sker även efter tio års ålder. 
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 Vid beräkning av medelvärden för stavelseproduktion för flickor respektive pojkar i den 

aktuella studien framkom att flickor hade något högre värden än pojkar. Denna marginella 

skillnad fanns både för respektive åldersgrupp samt vid beräkning för åldersgruppen 6:0-9:11. 

Vid statistisk beräkning för könsskillnader vid åldersgruppen 6:0-9:11 uppvisades ingen 

signifikant skillnad. Att flickor uppvisade högre värden kan förklaras med att pojkar utvecklas 

generellt långsammare än flickor. Detta gäller dock framför allt i lägre åldrar. Att skillnaderna 

mellan könen i den aktuella studien enbart var marginella kan vidare förklaras med att den 

talmotoriska utvecklingen avstannar något mellan åldrarna sju och tolv år, vilket tidigare 

nämnts (Smith & Zelaznik, 2004). 

 Vid beräkning av korrelation mellan läppkraft och stavelseproduktion uppnåddes ingen 

signifikans. Detta skulle kunna förklaras med att det snarare är snabbhet som mäts vid 

stavelseproduktion än kraft. Detta väcker vidare frågan om hur mycket av den maximala 

läppkraft som utnyttjas under bilabial stavelseproduktion. Eventuellt är det mer en fråga om 

smidighet och/eller uthållighet i läppkraft än maximal kraft.  

 Nedsatt läppfunktion har visats påverka talproduktionen negativt (Sjögreen et al., 2007). 

Träning med munskärm kan då ge positiva effekter såsom exempelvis förbättrad läppslutning 

samt ökad styrka (Sjögreen, 2002, sid. 22). Vidare kan oralmotorisk träning resultera i ökad 

smidighet samt rörelseomfång i läppmuskulaturen (Sjögreen, 2002, sid. 12; 20-21), vilket i sin 

tur skulle ge positiv effekt på talproduktionen. Exempelvis aktiveras tungan vid träning med 

munskärm vilket har betydelse för talet (Hägg & Anniko, 2008). 

 

6.3 Klinisk relevans 

Den spridning i läppkraft som erhölls i den aktuella studien innebär en svårighet att förhålla 

sig till normalvärdet i praktiken. Vad bör betraktas som normal respektive avvikande 

läppkraft? Vilka variationer kan finnas hos den enskilde individen? Eventuellt bör låg 

uppvisad läppkraft endast betraktas som avvikande då den finns i kombination med 

exempelvis ät-, svälj- och/eller talsvårigheter. Det finns flera olika exempel på patientgrupper 

där en avvikande läppkraft och/eller läppslutning kan vara ett fynd. Sådana är Downs 

syndrom som framför allt kännetecknas av hypotoni (Bäckman et al., 2007) samt läpp-, käk-, 

och gomspalt där svårigheterna är av anatomisk orsak (Petrusson & Deuschl, 2001, sid. 152; 

Evans Morris & Dunn Klein, 2000, sid. 650). Vid sådana svårigheter kan oralmotorisk 

stimulering samt träning ge positiva resultat (Gisel et al., 1996; Sjögreen, 2002, sid. 12; 20-

21). Exempel på oralmotorisk träning och behandling kan då exempelvis vara tillämpning av 

munskärm (Oralmotoriskt centrum, hämtad 090505). Träning med munskärm syftar bland 
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annat till att stärka musklerna i läpparna (Sjögreen, 2002, sid. 22). En komplett läppslutning 

är av största vikt för exempelvis en effektiv sväljning (Logemann, 1998, sid. 153; 78). Vid 

träning med munskärm aktiveras muskler såsom m. orbicularis oris, m. buccinator samt m. 

constrictor pharyngeus superior, vilka alla ingår i buccinatormekanismen (Castillo Morales et 

al., 2002, sid. 27; Hägg & Anniko, 2008).  

 Genom att mäta läppkraft före, under samt efter behandling med munskärm, exempelvis 

med hjälp av LF100, kan uppföljning samt utvärdering av behandlingseffekten utföras på 

basis av individuella värden. Syftet med den aktuella studien var bland annat att finna 

normativa värden för läppkraft i olika åldersgrupper. Värdena har relevans då de kan 

tillämpas som referensvärden vid exempelvis behandling av nedsatt läppkraft. Att mäta 

effekten samt utföra utvärdering av behandling skulle därmed resultera i en mer 

evidensbaserad logopedisk terapi. Att i kliniken tillämpa LF100 kan vidare gynna ett 

multiprofessionellt samarbete, då de olika professionerna får ett gemensamt mätinstrument. 

 

6.4 Slutsats 

I den aktuella studien uppmättes medelvärdet 14,98 N för läppkraft i åldrarna fem till tio år 

hos barn med typisk utveckling. Ingen signifikant skillnad i läppkraft mellan åldersgrupperna 

kunde påvisas. Resultaten tyder på att läppkraften hos barnen i de aktuella åldersgrupperna 

har etablerats till ett normalvärde som inte skiljer sig från de värden som uppvisats hos typiskt 

utvecklade vuxna. Värdena i den aktuella studien kan tillämpas som referensvärden vid 

mätning av läppkraft hos barn med typisk samt atypisk utveckling. Referensvärdena kan även 

användas vid utvärdering av oralmotorisk behandling där bland annat träning av 

läppmuskulatur ingår. Medelvärdet för bilabial stavelseproduktion för samtliga barn 

uppmättes till 5,50 stavelser/sekund. En signifikant skillnad i stavelseproduktion uppvisades 

mellan sexåringarna och sjuåringarna samt sexåringarna och nioåringarna. Ingen korrelation 

mellan läppkraft och bilabial stavelseproduktion uppvisades. Analys av inlärningseffekt 

mellan mättillfällen för läppkraft uppvisade tendenser till en ökad läppkraft vid sista 

mätningen, men skillnaden var inte signifikant. Flickor uppvisade en tendens till högre värden 

för både läppkraft och stavelseproduktion. Dessa könsskillnader var dock inte signifikanta. 

 

6.5 Framtida studier  

Det finns flera aspekter inom läppkraft samt produktion av tal som skulle vara givande att 

undersöka vidare. Förslag på vidare forskning är att göra en behandlingsuppföljning där 

munskärm tillämpats för att exempelvis stärka läppmuskulaturen hos barn. Här kunde LF100 



24 

användas som mätinstrument. Även läppkraftsträningens effekt på talproduktion kunde 

undersökas. Det skulle vidare vara givande att göra en mer omfattande studie om huruvida det 

föreligger könsskillnader avseende både läppkraft och stavelseproduktion.  
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Appendix             Bilaga 1 

 
Magisteruppsats: Normering av läppkraft hos barn mellan 5:0 till 9:11 år 
Mariana Pettersson & Cecilia Thorén, Logopedprogrammet, Linköpings Universitet 
Handledare: Mary Hägg, XXX-XXX   Anita McAllister, XXX-XXX 
   Med. Dr/DDS, Tal & Svälj Center  Docent, Leg. Logoped 
                 Hudiksvall      Linköpings universitet  
 
 
Till målsman, 
 
Vi är två studenter som läser termin åtta på logopedutbildningen vid Linköpings universitet. I 
utbildningen ingår ett avslutande projektarbete som i vårt fall genomförs i samarbete med Tal 
& Svälj Center i Hudiksvall. Undersökningen innebär en insamling av mätvärden för 
läppkraften samt ljudinspelning av stavelseproduktion hos barn mellan fem och tio år. Nedsatt 
läppkraft kan påverka såväl tal- som ätförmågan och kan resultera i dregling.  Mätvärdena är 
även viktiga vid bedömning av träningseffekter för läppkraft.  
 
Mätningen av barnets läppkraft sker med hjälp av en läppkraftmätare som är fäst vid en 
munskärm, se bild 1, nedan. Barnet har munskärmen mellan läpparna och tänderna och 
uppgiften är att hålla emot med läpparna då testledarna drar i munskärmen, totalt tre gånger. 
Testningen är ofarlig och gör inte ont. Om barnet av någon anledning inte vill deltaga i 
studien avbryts självklart mätningen. Inspelningen av stavelseproduktion görs på ljudband och 
kommer att ske i direkt anslutning till mätningen av läppkraft och innebär att barnet får säga 
/papa/ så fort det kan under 10 sekunder. Testningen tar totalt cirka 10 minuter/barn. 
Godkännade för deltagande i studien anges på bifogad blankett.  
 

 
Bild 1. Munskärm  
 
Bifogat med detta informationsbrev finns ett formulär innehållande frågor om Ert barn. Dessa 
frågor är av betydelse för studiens giltighet. Allt insamlat material kommer att behandlas med 
sekretess. Barnen kommer att vara anonyma i rapporteringen av studien, endast kön och ålder 
kommer att anges. Insamlat material kan komma att användas som jämförelse i framtida 
studier. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan närmare förklaring. 
 
Samtycke för barnets deltagande i studien sker genom att fylla i svarstalongen samt 
frågeformuläret som lämnas till ansvarig personal på förskolan/skolan senast xxxxxx. 
Mätningarna kommer därefter att ske under februari år 2009. Då normeringen kommer att 
utföras på 30 barn/åldersgrupp kan urvalet komma att ske slumpmässigt. Detta innebär att alla 
barn eventuellt inte kommer att behöva deltaga i studien.  
 
Om Ni har några frågor är Ni välkomna att kontakta oss.  
Med vänliga hälsningar 
 
Logopedstudenter:  Mariana Pettersson, XXX-XXX                     Cecilia Thorén, XXX-XXX 



 

 

Bilaga 2 

Magisteruppsats: Normering av läppkraft hos barn mellan 5:0 till 9:11 år 
Mariana Pettersson & Cecilia Thorén, Logopedprogrammet, Linköpings Universitet 
Handledare: Mary Hägg, XXX-XXX   Anita McAllister, XXX-XXX 
   Med. Dr/DDS, Tal & Svälj Center  Docent, Leg. Logoped 
                 Hudiksvall      Linköpings universitet  
 
Frågeformulär 
 
Namn på ditt barn?______________________  Mitt barn är en: Flicka              Pojke 
  
 
Ålder (år samt månad) ______________________ 
 
 
Har ditt barn ett kraftigt överbett eller öppet bett?   Ja    Nej  
Om ja, beskriv:_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
 
Spelar ditt barn något blåsinstrument?                             Ja    Nej  
Om ja, vilket? Hur länge har ditt barn spelat och hur mycket?__________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Har ditt barn någon kronisk sjukdom?      Ja    Nej □ 
Om ja, vilken:________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Har tal- och språkutveckling varit normal?     Ja    Nej □ 
Om nej, beskriv hur utvecklingen har varit:________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Är det några ljud/bokstäver som ditt barn har svårt att uttala?       Ja    Nej □ 
Om ja, vilka?________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Har ditt barn haft kontakt med logoped?     Ja    Nej □ 
Om ja, av vilken orsak? ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 



 

 

Har ditt barn svårt att andas genom näsan?     Ja    Nej  
Om ja, av vilken anledning? ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Är ditt barn ofta infekterat?        Ja    Nej  
Om ja, hur ofta och hur har detta yttrat sig? ________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
  
Är ditt barns grovmotorik normal? (exempelvis hoppa på ett ben, springa)    Ja     Nej  
Om nej, kan du beskriva på vilket sätt den inte är normal?_____________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
  
Är ditt barns finmotorik normal? (exempelvis knäppa knappar, klippa, skriva) Ja     Nej   
Om nej, kan du beskriva på vilket sätt den inte är normal?_____________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Har ditt barn svårigheter att tugga eller svälja?    Ja    Nej  
Om ja, är någon specifik föda svårare än andra?_____________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Har ditt barn svårt med tandborstning?      Ja    Nej  
Om ja, hur uppvisas svårigheterna?_______________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Suger ditt barn på napp eller tumme?      Ja    Nej  
Om ja, hur ofta och hur lång tid åt gången?________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Dreglar ditt barn i vaket tillstånd?       Ja    Nej  
Om ja, hur mycket (blir exempelvis tröjan blöt)?____________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
  
Snarkar ditt barn?         Ja    Nej  
Om ja, alltid eller sporadiskt?___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Andra upplysningar:___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 



 

 

Bilaga 3 
Magisteruppsats: Normering av läppkraft hos barn mellan 5:0 till 9:11 år 
Mariana Pettersson & Cecilia Thorén, Logopedprogrammet, Linköpings Universitet 
Handledare: Mary Hägg, XXX-XXX   Anita McAllister, XXX-XXX 
   Med. Dr/DDS, Tal & Svälj Center  Docent, Leg. Logoped 
                 Hudiksvall      Linköpings universitet  
 
Svarstalong till mätning av läppkraft och ljudinspelning 
 
Härmed ger jag mitt tillstånd till att mitt barn deltar i undersökningen av läppkraft och 
stavelseproduktion som kommer att utföras av logopedstudenterna Mariana Pettersson och 
Cecilia Thorén. Jag har fått information om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när 
som helst utan vidare förklaring. Jag ger även tillstånd till att mitt barn spelas in på ljudband.  
 
 
 
Godkännande för rapportering  
 
Jag ger även mitt godkännande till att ljudinspelningen av mitt barn används i samband med 
rapportering.  Ja      Nej  
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Barnets namn 
 
 
 
__________________________________ ________________________________ 
Målsmans/målsmäns underskrift  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4 
Magisteruppsats: Normering av läppkraft hos barn mellan 5:0 till 9:11 år 
Mariana Pettersson & Cecilia Thorén, Logopedprogrammet, Linköpings Universitet 
Handledare: Mary Hägg, XXX-XXX   Anita McAllister, XXX-XXX 
   Med. Dr/DDS, Tal & Svälj Center  Docent, Leg. Logoped 
                 Hudiksvall      Linköpings universitet  
 
Till vederbörande rektor! 
 
Vi är två studenter som läser termin åtta på logopedutbildningen vid Linköpings universitet. I 
utbildningen ingår ett avslutande projektarbete som i vårt fall genomförs i samarbete med Tal 
& Svälj Center i Hudiksvall. Undersökningen innebär en insamling av mätvärden för 
läppkraften samt ljudinspelning av stavelseproduktion hos barn mellan fem och tio år. Nedsatt 
läppkraft kan påverka såväl tal- som ätförmågan och kan resultera i dregling.  Mätvärdena är 
även viktiga vid bedömning av träningseffekter för läppkraft.  
 
Mätningen av barnets läppkraft sker med hjälp av en läppkraftmätare som är fäst vid en 
munskärm, se bild 1 nedan. Munskärmen har barnet mellan läpparna och tänderna och 
uppgiften är att hålla emot med läpparna då testledarna drar i munskärmen, totalt tre gånger. 
Testningen är ofarlig och gör inte ont. Om barnet av någon anledning inte vill deltaga i 
studien avbryts självklart mätningen. Inspelningen av stavelseproduktionen kommer att ske i 
direkt anslutning till mätningen av läppkraft och innebär att barnet får säga /papa/ så fort det 
kan under 10 sekunder. Testningen tar totalt cirka 10 minuter/barn. Vi medför all utrustning 
för mätning och inspelning. 
 

 
Bild 1. Munskärm  
 
Vi undrar om det finns möjlighet att komma till Er för att utföra den testning som behövs. 
Testningen tar cirka 10 minuter/barn och kan ske i ett rum i anslutning till klassrummet.  
 
Slutligen behöver vi få tillstånd av målsmän till barnen, vilket sker genom att de fyller i en 
samtyckesblankett. Denna blankett innehåller även frågor om barnet som är av vikt för 
deltagandet i studien. Dessa formulär samt ett informationsbrev till målsmän finns bifogat 
med detta brev. Vi ber Er att dela ut dessa till berörd personal så snart som möjligt för vidare 
distribution till målsmän. Förskolans/skolans personal samlar därefter in ifyllda blanketter i 
bifogat kuvert. Skicka blanketterna sedan vänligen tillbaka till oss i bifogade, frankerade 
kuvert senast xxxxxx. Mätningarna kommer att utföras under februari år 2009, efter 
överenskommelse med Er. Då normeringen kommer att utföras på 30 barn/åldersgrupp kan 
urvalet komma att ske slumpmässigt. Detta innebär att alla barn eventuellt inte kommer att 
behöva deltaga i studien. Om Ni har några frågor är Ni välkomna att kontakta oss.  
 
Med vänliga hälsningar logopedstudenter: Mariana Pettersson, XXX  Cecilia Thorén, XXX 
 
Vederbörande rektors underskrift för godkännande av studie: 
 
______________________________________________



 

 

Bilaga 5 
 

       
Institutionen för klinisk och experimentell      
Medicin Logopedprogrammet 

Öron-näs-halsmottagningen Testresultat för…………………………………………………………………………… 
 

Tal & Svälj Center Position vid test:………………………………………………………………………….. 
Hudiksvall  

 
Datum Födelse- 

datum 
Kod Kön Bilabial stavelseproduktion 

Läppkraft 
  

Läppkraft 
 

Sign 

Tid Kommentar (CT) MP MP CT  

          

          

          

          

          

          

          

          



 

 

Bilaga 6 
Magisteruppsats: Normering av läppkraft hos barn mellan 5:0 till 9:11 år 
Mariana Pettersson & Cecilia Thorén, Logopedprogrammet, Linköpings Universitet 
Handledare: Mary Hägg, XXX-XXX   Anita McAllister, XXX-XXX 
      Med. Dr/DDS, Tal & Svälj Center  Docent, Leg. Logoped 
                 Hudiksvall      Linköpings universitet  
 
Tillstånd till fotografering 
 
Härmed ger jag mitt tillstånd till att mitt barn fotograferas i anslutning till undersökningen av 
läppkraft och stavelseproduktion som utföras av logopedstudenterna Mariana Pettersson och 
Cecilia Thorén. Fotografierna får användas vid muntlig eller skriftlig presentation av 
undersökningen. 
 
 
_________________________________________ 
Barnets namn 
 
 
 
__________________________________ ________________________________ 
Målsmans/målsmäns underskrift  
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