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Normative Data for a Test of Intra-oral Stereognosis and Two-point 

Discrimination in Children Aged 5;6 – 7;0 Years 

Abstract 

The oral sensory ability in children can be assessed through test of intraoral stereognosis and 

two-point discrimination. Currently, these two tests are not frequently used in clinical settings, 

and normative data are not always available. The aim of this study was to establish normative 

data for these two tests in children aged 5;6 to 7;0 years. Further, intention was to compare the 

results with respect to age and gender. In total 103 children participated, 49 boys and 54 girls. 

The participants were divided into three age-groups. The results regarding intraoral 

stereognosis showed significant differences between genders, where boys performed poorer 

than girls. Differences between two of the three age-groups could also be established. The 

results show that an improvement can be expected in children six years and older.  

Regarding two-point discrimination 73 of the 103 children performed perfectly. The 

remaining children’s scores were also consistently high. No differences between gender and 

age were found.  

There was no correlation between the test results of intraoral stereognosis and two-point 

discrimination. Therefore it would be necessary to perform both these tests in assessment, 

since they probably examine two separate aspects of the oral sensory ability.  

 

Keywords: Sensory ability in the oral cavity, children, intraoral stereognosis, two-point 

discrimination, normative data, gender and age. 

 

 

 
 



Sammanfattning 

Oral sensorisk förmåga hos barn kan bland annat utredas genom test av intraoral stereognosi 

och tvåpunktsdiskrimination. Dessa två test är i nuläget inte särskilt kliniskt utbredda, och 

normvärden saknas ofta. Föreliggande studie syftade till att fastställa normvärden för dessa 

två test hos barn mellan 5;6 och 7;0 år. Vidare jämfördes även testresultaten med avseende på 

åldersgrupp och kön. 103 barn deltog i studien, varav 49 var pojkar och 54 var flickor. 

Deltagarna delades in i tre åldersgrupper. Resultatet visade signifikanta könsskillnader på test 

av intraoral stereognosi, där pojkarnas resultat var något sämre än flickornas. Även skillnader 

mellan två av åldersgrupperna konstaterades gällande intraoral stereognosi. Resultatet visar att 

en förbättring på testet kan förväntas då barnen har fyllt sex år.  

Angående test av tvåpunktsdiskrimination klarade 73 av de 103 barnen testet felfritt, 

och överlag presterade barnen mycket bra på testet. Inga skillnader mellan kön eller 

åldersgrupper noterades beträffande test av tvåpunktsdiskrimination.  

Testresultaten av intraoral stereognosi och tvåpunktsdiskrimination korrelerade inte. 

Därför är det sannolikt nödvändigt att i utredning utföra båda testen, eftersom det kan röra sig 

om två olika aspekter av intraoral sensorik. 

 

Nyckelord: Sensorik i munhålan, barn, intraoral stereognosi, tvåpunktsdiskrimination, 

normvärden, kön och ålder. 
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Introduktion 

Sensoriken i munhålan är komplex och består av flera delaspekter som bland annat involverar 

smak, temperaturkänslighet och taktil perception. Intresset för test av känseln i munhålan 

ökade i samband med att sensorikens betydelse för bland annat artikulation alltmer kom att 

uppmärksammas (Shelton, Arndt & Hetherington, 1967). Två sätt att undersöka den orala 

sensoriken är genom test av tvåpunktsdiskrimination och intraoral stereognosi (Boliek, 

Rieger, Li, Mohamed, Kickham & Amundsen, 2007). De här testen kan indikera 

bakomliggande neurologiska eller funktionella störningar (Love & Webb, 2001; Ruch, 1951; 

Ruscello & Lass, 1977). Hittills har forskning främst fokuserat på att kartlägga dessa 

sensoriska aspekter hos individer med neurologiska skador och hos barn med 

artikulationssvårigheter (Kumin et al., 1984). Det är därför av intresse att bredda 

användningsområdena för testerna samt att standardisera material och genomförande (Boliek 

et al., 2007).  

Målet med denna studie var att fastställa normvärden för test av intraoral stereognosi 

och tvåpunktsdiskrimination hos barn mellan 5;6 och 7;0 år. Studien syftade även till att göra 

jämförelser mellan åldersgrupper och kön för de två testen.  

Bakgrund 

Sensorik  

Sensoriken har betydelse för ett flertal funktioner i kroppen och kan brytas ner i sensoriska 

delaspekter. Det taktila sinnets uppgift är att ge hjärnan information om beröring av kroppens 

olika delar. De taktila receptorerna vidarebefordrar även information om beröringens art. Ett 

flertal nervkärnor i hjärnstammen ansvarar primärt för den taktila funktionen, men impulserna 

sprids även till cortex och övriga delar av hjärnan. Det taktila sinnet utvecklas tidigt hos 

fostret och föregår utvecklingen av exempelvis synen och hörseln. Det är under de första 

levnadsmånaderna som barnet utvecklar förmågan att särskilja en beröringspunkt från en 

annan, samt att lokalisera dessa. Taktil stimulans är av största vikt för utvecklingen av ett 

adekvat nervsystem. En förklaring till detta är att nervsystemet och huden har samma 

embryologiska ursprung (Ayres, 1988). 

Proprioception kan beskrivas som förnimmelser från den egna kroppen, som främst 

uppstår i samband med motorisk aktivitet. Informationen skickas till hjärnan från muskler och 

leder för att förmedla uppgifter om kroppens aktuella läge. Hos barn med bristande 
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proprioceptiv förmåga är det svårt att utföra uppgifter utan att använda det visuella sinnet 

(Ayres, 1988). 

Viss beröring är även kopplad till smärta och obehag. Smärtförnimmelser kan anta olika 

former, exempelvis somatisk, neuropatisk, akut eller kronisk smärta. Somatisk smärta kallas 

även nociceptiv smärta och uppkommer vid stimulering av nociceptorer. Den här typen av 

smärtupplevelse är vanligen koncentrerad till en specifik beröringspunkt och kan bero på 

mekanisk eller kemisk retning (Møller, 2003). 

Att känna av temperatur är en viktig del av vår sensorik. Det finns fyra typer av 

termoreceptorer vilka känner av värme, kyla, hetta och köld. De receptorer som känner av 

hetta och köld kan även betraktas som nociceptorer då dessa stimuli ofta följs av smärta 

(Møller, 2003).  

Smaksinnet är ytterligare en del av vårt sensoriska system. Smakreceptorer är 

grupperade i smaklökar i tungans epitel och varje smaklök består av 50 – 150 receptorer.   Det 

finns fem olika typer av smakreceptorer som reagerar mer eller mindre starkt på olika 

smakstimuli (Møller, 2003).     

 

Sensorik i den orala kaviteten  

Sensoriken i munhålan har betydelse för bland annat tal- och ätfunktion. Med hjälp av olika 

receptorer kan skämd, skadlig eller allt för het eller kall föda upptäckas och avvisas. Den 

taktila återkopplingen är även väsentlig vid bearbetning av bolus och i sväljningens olika 

faser. Taktil och proprioceptiv feedback har stor betydelse för inställning och positionering av 

artikulatorerna vid tal (Grossman, 1967).  

Den orala kavitetens funktion är komplex och har tät sensorisk och motorisk 

innervation. Kortikalt är munhålans beståndsdelar rikt representerade (Møller, 2003). Den 

orala sensoriska förmågan är belägen både i primära och associativa sensoriska barken i 

parietalloben. I den primära barken är organisationen topikal, vilket innebär att specifika 

nervceller tar emot signaler från de områden som stimuleras (Eriksson, 2001). Från cerebrum 

utgår perifera utskott även kallade kranialnerver. För taktil perception i den orala regionen är 

främst nervus trigeminus (V) ansvarig. Kranialnerver som har betydelse för intraoral sensorik 

är nervus facialis (VII) och nervus hypoglossus (XII) (Kandel, Schwartz & Jessell, 2000). 

De områden av kroppen som täcks av slemhinna, exempelvis munhålan, är mer 

receptortäta än övrig hud. Sensibiliteten i munhålan varierar internt. Enligt en undersökning 

av test av tvåpunktsdiskrimination är känsligheten på tungspetsen och i hårda gommen högre 

än på tungans laterala delar (Henkin & Banks, 1967). De receptorer som medverkar vid test 
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av intraoral stereognosi och tvåpunktsdiskrimination är av typen mekanoreceptorer. Mer 

specifikt rör det sig om Meissners och Merkels receptorer som adapterar snabbt respektive 

långsamt vid beröring (Calhoun, Gibson, Hartley, Minton & Hokanson, 1992). 

 

Sensorik i läpparna 

Läpparna består av överläpp (labium superius) och underläpp (labium inferius). Dessa 

strukturer består till största delen av musculus orbicularis oris. Sensoriskt innerveras läpparna 

av två olika grenar från nervus trigeminus (V) (Anniko, 2001). I en studie av Chen, Essick, 

Kelly, Young, Nestor och Masse (1995) undersöktes den faciala sensoriken. Resultatet visade 

att läpparna hade den högsta sensibiliteten av de undersökta områdena i ansiktet.   

 

Sensorisk utveckling i den orala kaviteten 

Den orala anatomin har stor betydelse för barnets förmågor när det gäller oral sensorik och 

motorik. Hos ett nyfött barn fyller tungan upp hela munhålan och därmed förses barnet med 

konstant sensorisk stimulans. När barnet är cirka fyra till sex månader har underkäken vuxit 

nedåt/framåt så pass mycket att tungan kan börja röra sig mer fritt i munhålan. Detta leder till 

nya rörelsemönster i form av joller och således förändrad sensorisk stimulans (Evans-Morris 

& Dunn-Klein, 2000). Vid joller skickas sensorisk information från muskler, leder och hud i 

och runt det orala området till cortex. Här integreras sinnesintrycken vilket bidrar till 

utvecklingen av en allt mer avancerad ljudbildning (Ayres, 1988). 

Eftersom känseln i munhålan utvecklas relativt tidigt använder små barn munnen för att 

lära känna och undersöka föremål i sin omgivning. Det beteendet bidrar till utvecklingen av 

den sensoriska förmågan. Vid sex månaders ålder kan barn använda tungan för att utforska 

föremål i munnen ytterligare, och nu vidareutvecklas även diskriminationsförmågan i det 

orala området (Evans-Morris & Dunn-Klein, 2000).    

 

Sensoriska avvikelser  

Sensoriska avvikelser kan exempelvis förekomma då centrala nervsystemet inte kontrollerar 

och bearbetar en lämplig mängd sensorisk information. Den sensoriska informationen från 

munhålan måste tolkas för att korrekt motorisk aktivitet ska kunna utföras. Sensoriska 

avvikelser kan grovt delas in i två kategorier; hyper- och hyposensitivitet vilket innebär låg 

respektive hög tröskel för sensorisk stimulans (Evans-Morris & Dunn-Klein, 2000). 

Försämrad sensorisk förmåga kan även kallas hypoestesi, och total avsaknad av taktil förmåga 

kallas anestesi (Love & Webb, 2001). 



 4 

Intraoral stereognosi 

Stereognosi betyder ordagrant ”fast vetande” (stereos = fast, gnosis = vetande). Stereognosi 

kan definieras som förmågan att med hjälp av sitt känselsinne identifiera olikformade objekt 

(Holle, 1978; Ringel, Burk & Scott, 1968). Test av intraoral stereognosi innebär uppgiften att 

känna igen och diskriminera formen på exempelvis figurer genom att använda känselsinnet i 

munhålan. Testning av intraoral stereognosi används bland annat i neurologisk utredning av 

vuxna. Det är även av intresse att undersöka den intraorala stereognosin hos barn med 

artikulationssvårigheter (Kumin et al., 1984).  

Intraoral stereognosi undersöktes för första gången på 60-talet av Berry och Mahood. 

Syftet var då att undersöka om det fanns något samband mellan testresultatet av intraoral 

stereognosi och oralmotorisk aktivitet hos individer med tandprotes (Berry & Mahood, 1966).  

Kliniskt förefaller test av intraoral stereognosi vara den mest lovande metoden för att 

undersöka den taktila sensoriken i munhålan (McDonald & Aungst, 1967). Testningen kan 

öka logopedens förståelse för sensorikens betydelse vid talproduktion och ätande. Dessa 

kunskaper kan sedan hjälpa logopeden att utforma individuella behandlingsplaner (Shelton, 

Arndt & Hetherington, 1967).  

Förmågan att identifiera former i munnen tycks ha ett visst samband med ålder. Vid 

testning av intraoral stereognosi uppvisas sämre resultat för barn än för vuxna (McDonald & 

Aungst, 1967). Berry och Mahood (1966) fann även att personer som var äldre än 71 år 

presterade sämre än övriga deltagare som var från 15 år och uppåt. 

Kumin et al. (1984) genomförde en studie beträffande test av intraoral stereognosi hos 

barn mellan 4;5 och 11;4 år. I studien framkom signifikanta skillnader beroende på kön och 

ålder, där resultatet förbättrades genomgående med stigande ålder. Flickor uppvisade bättre 

resultat än pojkar i alla åldersgrupper. Könsskillnaderna förklaras i studien bland annat av att 

flickor har en tidigare neuromuskulär mognad än pojkar (Kumin et al., 1984).  

Norström och Sjöberg (2003) fann liknande tendenser i sina resultat gällande köns- och 

åldersskillnader. De kunde även konstatera att barn som munandades hade signifikant fler fel 

vid testet jämfört med barn som näsandades.  

 

Material för test av intraoral stereognosi 

I studier där intraoral stereognosi har undersökts har olika typer av former och figurer nyttjats, 

eftersom det inte finns något fullständigt standardiserat material. Detta försvårar jämförelse av 

testresultaten mellan olika studier av intraoral stereognosi (Boliek et al., 2007; Calhoun et al., 

1992). 
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Figurerna i testning av intraoral stereognosi bör ha en välbekant geometrisk form för att 

underlätta identifikation. Figurerna bör även vara förankrade i en tråd, fiskelina, ståltråd eller 

dylikt för att undvika aspiration (Dahan, Lelong, Celant & Leysen, 2000; La Pointe & 

Williams, 1971). Torrans och Beasley (1975) granskade olika typer av material och 

undersökningsmetoder vid bedömning av intraoral stereognosi. Resultatet visade att de 

aspekterna har betydelse för testningens utfall. Test som innehöll få figurer tycktes ge bättre 

resultat än test där formerna var mer abstrakta samt många till antalet.  

 

Avvikande förmåga vid intraoral stereognosi 

Studier har visat att individer med avvikande artikulation presterar sämre än kontroller på test 

av intraoral stereognosi (McNutt, 1977; Ringel et al., 1968; Ruscello & Lass, 1977; Shelton, 

Willis, Johnson & Arndt, 1973). I en undersökning av stereognosi i munhålan hos barn med 

tungprotrusion och läspning presterade de signifikant sämre än kontrollgruppen (Colletti, 

Geffner & Schlanger, 1976). Artikulatoriska avvikelser skulle således kunna bero på taktila 

svårigheter snarare än motoriska (Ruscello & Lass, 1977). En individs prestation på test av 

intraoral stereognosi kan dock troligtvis inte användas för att predicera resultat på 

artikulationstest (Schliesser & Cary, 1973).  

Även personer med strukturella avvikelser har undersökts gällande test av intraoral 

stereognosi. Catalanotto och Moss (1973) visade i sin studie att barn med läpp-, käk- och 

gomspalt inte presterade signifikant sämre än kontrollgruppen.  

I en studie av Moser, LaGourgue och Class (1967) jämfördes intraoral stereognosi 

mellan personer med cerebral pares, stamning, artikulationssvårigheter och en kontrollgrupp. 

Av de grupperna uppvisade personer med cerebral pares ett sämre resultat än övriga. De 

behövde också längre tid på sig för att identifiera de stereognostiska formerna än övriga 

grupper.  

Tvåpunktsdiskrimination 

Test av tvåpunktsdiskrimination syftar till att kartlägga den taktila perceptionen i och runt 

munhålan (Kumin et al., 1984). Testningen undersöker förmågan att kunna särskilja två 

närliggande beröringspunkter från varandra. Det aktuella området berörs med antingen ett 

eller två stimuli (Grossman, 1967; Johnson & Phillips, 1981). 

Att testa tvåpunktsdiskrimination blev en mer använd utredningsmetod av känsel efter 

att Henry Head på femtiotalet föreslagit att avvikande resultat skulle kunna indikera kortikala 
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avvikelser (Ruch, 1951). Oförmåga vid test av tvåpunktsdiskrimination skulle kunna innebära 

en parietallobsskada (Love & Webb, 2001).   

Det finns flera förklaringsmodeller för vad som händer i hjärnan vid test av 

tvåpunktsdiskrimination. En teori är att vid test av tvåpunktsdiskrimination har hjärnans 

förmåga till spatial diskriminering betydelse. Om intensiteten från två sensoriska signaler är 

tillräckligt stark blir responsen bimodal och hjärnan kan spatialt lokalisera två olika punkter. 

Hur stark intensiteten från de två sensoriska signalerna blir beror dels på antalet receptorer i 

huden men också på hur väl receptorerna responderar på beröringen (Ruch, 1951).  

Vid test av tvåpunktsdiskrimination kan två olika stimuli bara särskiljas förutsatt att 

båda punkterna stimulerar olika receptorer. Då munhålan och läpparna är två av kroppens 

allra mest receptortäta områden finns goda förutsättningar för detta. Av den anledningen 

försörjer varje receptor ett förhållandevis litet område, och chansen är då stor att två tätt intill 

varandra placerade stimuli berör två olika receptorer (Calhoun et al., 1992). Test av 

tvåpunktsdiskrimination på olika delar av kroppen visar varierande resultat. I munhålan och 

på fingertopparna kan två punkter särskiljas då de befinner sig endast någon enstaka 

millimeter ifrån varandra. På armar och ben är tröskelvärdena för den här förmågan snarare 

några centimeter (Ruch, 1951). Förmågan till diskrimination av två beröringspunkter i det 

faciala området är som störst på överläppens läppröda (Chen et al., 1995).  

Förmågan att särskilja två punkter avtar med åldern, särskilt när det gäller kinder samt 

över- och underläpp. Ingen åldersrelaterad försämring har observerats på tungan. Förmågan 

att känna lätt beröring avtar hos alla individer med åldern och beror sannolikt på 

åldersrelaterade förändringar av de receptorer som snabbt känner av skillnader i tryck. Dessa 

receptorer är av typen Ruffini (Calhoun et al., 1992).  

Det är ofta logopeden som sköter utredningen av sensoriken i den orala regionen och 

utför tester av tvåpunktsdiskrimination i och runt munhålan. Dessa tester har förekommit 

kliniskt i olika stor utsträckning sedan 1980-talet (Love & Webb, 2001). Test av 

tvåpunktsdiskrimination i munhålan har även använts i ett flertal studier. McNutt (1977) 

studerade exempelvis sensoriken hos barn med artikulationssvårigheter genom att testa 

intraoral stereognosi och tvåpunktsdiskrimination, utifrån hypotesen att resultatet av de två 

testerna skulle kunna få olika utfall. Resultatet bekräftade hypotesen vilket ledde till att 

McNutt diskuterade om det rör sig om två olika sensoriska diskriminationsprocesser. 

Troligtvis är processerna dock nära relaterade.  
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Material för test av tvåpunktsdiskrimination 

Tvåpunktsdiskrimination testas bland annat med hjälp av en typ av skjutmått, en estesiometer, 

som består av två trubbiga piggar som ställs in på olika avstånd från varandra (Love & Webb, 

2001). Olika typer av estesiometrar har använts i forskningen beroende på vilka delar av den 

orala kaviteten som ska undersökas. På en del estesiometrar finns även en funktion som 

reglerar och kontrollerar hur kraftigt tryck som genereras vid varje beröring, för att utesluta att 

testledaren påverkar resultatet (Ringel, 1967).  

Ett annat mätinstrument som också kan användas vid testning av 

tvåpunktsdiskrimination är en Disk-criminator (Boliek et al., 2007). En sådan Disk-criminator 

består av en åttakantig trissa med pariga trubbiga piggar på sidorna. Piggarna är placerade på 

olika långa avstånd från varandra och samtliga avstånd är angivna i millimeter (Chen et al., 

1995). 

 

Avvikande förmåga vid test av tvåpunktsdiskrimination 

Asymmetri när det gäller test av tvåpunktsdiskrimination har i enstaka fall noterats hos friska 

vuxna och kan härledas till en försämrad sensibilitet på endera sidan av tungan eller läpparna. 

En sådan försämring beror troligtvis på förändringar i centrala nervsystemet, snarare än 

förändringar i de perifera sensoriska mekanismerna. Inga signifikanta resultat gällande 

sensorisk asymmetri vid test av tvåpunktsdiskrimination har noterats hos barn (McNutt, 

1975). 

Normering 

En grundläggande aspekt inom statistiken är att en liten grupp personer (ett stickprov) inom 

en population kan användas för att göra antaganden om populationen som helhet. Ett stort 

stickprov gör att slutsatser som kan dras om populationen blir mer tillförlitliga jämfört med 

om stickprovet är litet (Wright, 1997).  

Användning av normdata innebär att ett testresultat kan sättas i relation till normvärden 

och därmed värderas och jämföras. Utformningen av en normering syftar till att fastställa 

medelprestationen och variationen i en grupp, genom att samla in ett större antal värden från 

en population eller ett urval av individer med typisk utveckling. Erhållna normativa värden 

kan därefter användas som jämförelse vid bedömning av avvikelser. Vanligtvis består en 

normering av en skala där råpoängen omvandlats till mer hanterbara enheter såsom stanine 

och/eller percentiler (Henrysson, 1970). 
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Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att fastställa normvärden för test av intraoral stereognosi 

och tvåpunktsdiskrimination hos barn i åldersgrupperna 5;6 – 5;11 år, 6;0 – 6;5 år samt 6;6 – 

7;0 år.  

Frågeställningar 

1. Förekommer skillnader mellan åldersgrupperna vid test av intraoral stereognosi och 

tvåpunktsdiskrimination (på läppar och tungspets)? 

2. Finns det några könsskillnader inom och/eller mellan grupperna beträffande test av 

intraoral stereognosi och tvåpunktsdiskrimination (på läppar och tungspets)? 

3. Finns det någon korrelation mellan resultaten av de två testen? 

Metod  

Studiedeltagare 

Inledningsvis kontaktades ett antal områdesansvariga för barnomsorgen samt rektorer i 

Linköpings kommun. Av dessa inhämtades ett muntligt godkännande för tillåtelse att kontakta 

enheter inom respektive område. Därefter kontaktades personalen på olika förskolor, skolor 

och fritidshem. Dessa delgavs muntlig och skriftlig information (se Bilaga I). Avslutningsvis 

gjordes ett utskick med informations- och samtyckesbrev till föräldrar till barn i åldrarna 5;6 – 

7;0 år (66 – 84 månader). Uppskattningsvis skickades cirka 360 föräldrabrev med tillhörande 

samtyckesblanketter ut (se Bilaga II). De underskrivna samtyckesbreven från föräldrarna 

samlades in innan studien påbörjades, eller i samband med detta. Barnen i den aktuella 

studien kom från 15 förskolor, skolor och fritidshem i Linköpings kommun. Studiedeltagarna 

var mellan 5;6 och 7;0 år gamla och medelåldern för samtliga deltagare var 6;3 år (74,7 

månader).  

Urval och urvalskriterier  

Urvalskriterierna var att barnen skulle befinna sig inom åldersspannet 5;6 – 7;0 år. Vidare 

skulle de, enligt den tillfrågade personalen, hittills haft en typisk språklig, kognitiv och 

motorisk utveckling. Testledarna bedömde barnens artikulatoriska växlingsförmåga 

(diadochokinesi), fonologi och oralmotorik. För att inkluderas i studien skulle barnen klara 

uppgifterna utan nämnvärda anmärkningar. Ytterligare inklusionskriterier var att barnen 

skulle ha ett åldersadekvat status vad gäller tonsiller, tungband, näsandning, dregling och bett. 
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Även det bedömdes av testledarna. Slutligen var det även ett inklusionskriterium att barnet 

skulle klara av att matcha rätt figur mot rätt bild i testet av intraoral stereognosi, för att 

utesluta eventuell förekomst av visuoperceptuella avvikelser. Totalt svarade 213 föräldrar på 

samtyckesblanketterna vilket motsvarar en svarsfrekvens på knappt 60 procent. Antalet barn 

som av olika anledningar föll bort och inte deltog i studien var 110. Bortfallet såg ut på 

följande sätt:  

- 53 föräldrar tackade nej till att inkludera sina barn i studien.  

- 24 barn föll bort på grund av för hög eller för låg ålder. 

- 15 barn behövde inte testas på grund av övertal i den aktuella åldersgruppen. 

- 7 barn ville inte delta på testdagen. 

- 7 barn var sjuka eller frånvarande vid testtillfället.  

- 4 barn exkluderades på grund av att de av personalen rapporterades ha haft en 

försenad eller avvikande språklig och/eller kognitiv utveckling.  

 

Inga barn exkluderades ur studien på grund av avvikande oralt status och/eller 

visuoperceptuella svårigheter. Efter bortfallet återstod 103 barn som inkluderades i studien. 

Av dessa ingick 35 barn i gruppen 5;6 – 5;11, 33 barn i gruppen 6;0 – 6;5 samt 35 barn i 

gruppen 6;6 – 7;0. Könsfördelningen var relativt jämn, 49 studiedeltagare var pojkar och 54 

var flickor (se Tabell 1).  

 

Tabell 1.  

Ålders- och könsfördelning 

 Åldersgruppindelning 

Kön 5;6 – 5;11 år 6;0 – 6;5 år 6;6 – 7;0 år 

Flickor 19 15 18 

Pojkar 16 18 17 

Totalt 35 33 35 

 

Material 

Materialet för testning av tvåpunktsdiskrimination bestod av två olikfärgade trissor där barnet 

själv fick välja vilken färg denne föredrog. Trissorna var tillverkade i akrylat av Jönköpings 

tandtekniska laboratorium och var åttakantiga plastbrickor med fyra trubbiga pariga 
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metallpiggar samt en enskild pigg. Avståndet mellan de pariga piggarna var 3, 5, 7 och 10 

millimeter (se Bild 1).  

Vid testning av intraoral stereognosi användes fyra olikformade figurer och varje figur 

fanns i två olika storlekar. Totalt användes 10 figurer varav två fanns i dubbel uppsättning och 

nyttjades som kontrollmaterial. Samtliga figurer var tillverkade av kobolt-krom och framtagna 

av Ståltekniska Dental AB i Stockholm. De var fästa i dubbel fiskelina med en knut cirka två 

centimeter ifrån figuren. Knutens funktion var att markera hur långt in i munnen figuren 

skulle läggas (se Bild 2).  

 

                                                                  
Bild 1. Trissa för test av tvåpunktsdiskrimination Bild 2. Figurer i två storlekar för test av  

(Foto: Andersson & Buhr).  intraoral stereognosi (Foto: Andersson & 

Buhr). 

 

Mellan testning av varje barn desinficerades figurerna. En pekmall med bilder av figurerna 

utarbetades för att barnet skulle kunna peka ut rätt figur (se Bilaga III). Figurerna grupperades 

utifrån kategori, där exempelvis stor och liten stjärna placerades bredvid varandra. Vid den 

oralmotoriska bedömningen användes en liten ficklampa. Ljudinspelning gjordes med en 

Marantz professional solid state recorder PMD660. Samtliga resultat av de båda testerna 

noterades på ett av testledarna utarbetat protokoll (se Bilaga IV). 

Pilotstudie 

Pilotstudien genomfördes på två deltagare i åldersgruppen 5;6 – 5;11 år för att kontrollera 

testmaterial, procedur och protokoll. Vid pilotundersökningen ingick inte oralmotorisk 

bedömning. En videoinspelning gjordes vid den första pilottestningen för att möjliggöra 

analys och reflektion i efterhand. Efter analys och genomgång av pilotstudien gjordes några 

mindre förändringar av protokoll och undersökningsprocedur.  
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Procedur 

Varje barn testades enskilt tillsammans med båda testledarna. En ansvarade för testproceduren 

och den andra för protokollföring. De båda testledarna turades om att testa barnen. Proceduren 

skedde i ett avskilt rum på förskolan/skolan/fritidshemmet. Testningen inleddes med ett kort 

informellt samtal. Därefter påbörjades ljudinspelningen med taluppgifterna (diadochokinesi), 

där barnet uppmanades att repetera fyra artikulatoriskt krävande fraser. Barnet ombads även 

att räkna till tjugo för en informell bedömning av dennes fonologi. Därefter avslutades 

ljudinspelningen. Sedan genomfördes stereognositestet. Inledningsvis lades de aktuella 

figurerna ut framför barnet tillsammans med pekmallen. Barnet fick i uppgift att matcha 

stereognosifigurerna mot figurerna på pekmallen. Därefter gavs en kort beskrivning av hur 

testproceduren skulle gå till. Sedan ombads barnet att blunda då figurerna en och en 

placerades i munnen. Stereognosifigurerna presenterades för barnet i bestämd ordning utifrån 

protokollet eftersom det visat sig att slumpad ordning av figurerna inte har någon betydelse 

för resultatet (Norström & Sjöberg, 2003). Det fanns ingen förutbestämd tidsgräns för hur 

länge barnet fick fundera på vilken figur det rörde sig om. Testledaren dolde den aktuella 

figuren för barnet med hjälp av ena handen både innan den placerades i munhålan och efteråt. 

Även figurer som inte för tillfället användes hölls dolda för barnet. Detta för att minimera 

risken att barnet använde sig av uteslutningsmetoden. Barnens felsvar på test av intraoral 

stereognosi sammanställdes även utifrån vilken typ av fel de gjorde. Felen var antingen av 

kategori- och/eller storlekstyp. Stjärna och trekant tillhörde kantig kategori, och halvcirkel 

och cirkel tillhörde rund. De två storlekstyperna var liten respektive stor. 

Efter test av intraoral stereognosi genomfördes test av tvåpunktsdiskrimination. Även 

denna procedur inleddes med en kort beskrivning av tillvägagångssättet. Testledaren 

försäkrade sig sedan om att barnet förstod skillnaden mellan beröring av en respektive två 

piggar, genom att beröra dennes fingertoppar. Därefter instruerades barnet att blunda och 

slappna av då test av tvåpunktsdiskrimination genomfördes på höger respektive vänster sida 

av läppar och tungspets. Om barnet klarade deluppgiften med det svåraste avståndet, tre 

millimeter, testades inga fler avstånd. Barnet fick högst två försök på sig att diskriminera 

varje avstånd.  

I protokollet noterades barnets totala antal fel på samtliga testmoment. Varje felsvar 

resulterade i ett poäng.  
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Databearbetning 

Demografiska data analyserades med deskriptiv statistik. Förekomst av gruppskillnader 

gällande icke-parametriska data analyserades med Mann-Whitney U-test, Kruskal-Wallis test 

samt envägsvariansanalys ANOVA. Signifikansnivån sattes till p-värde <.05. 

Korrelationsanalys gjordes med Spearman’s rank correlation coefficient. Analys av skillnader 

mellan resultaten från testfigurerna och kontrollfigurerna gjordes med Wilcoxon signed ranks 

test. Felsvaren för stora och små figurer analyserades med Wilcoxon signed ranks test och 

skillnader mellan de enskilda figurerna beräknades med Cochran’s Q. All statistisk analys 

genomfördes med hjälp av SPSS© Windows version 17.0.  

Etiska överväganden 

Endast de förskolor, skolor och fritidshem som givit sitt godkännande deltog i studien. Detta 

gällde även föräldrarna till de aktuella barnen, där ett skriftligt medgivande inhämtades innan 

barnen fick delta i studien. Vid testtillfället tillfrågades även barnen själva om de ville delta. 

Uppgifter om barnens testresultat och identitet behandlades anonymt genom avidentifiering i 

ett tidigt skede. Resultaten redovisas på gruppnivå.  

Eventuella fynd av språkliga eller artikulatoriska avvikelser hos de deltagande barnen 

hanterades genom hänvisning till kontakt med logopedmottagningen vid Linköpings 

universitetssjukhus.  

Resultat 

Testproceduren tog cirka 10 – 20 minuter per barn och samtliga barn medverkade väl. Av de 

barn som testades var det ingen som avbröt sitt deltagande. 

Värden för test av intraoral stereognosi och tvåpunktsdiskrimination 

Korrelationsberäkning med Spearman’s rank correlation coefficient visade inga signifikanta 

samband mellan resultaten på de båda testen, p > .05 (p = .163).  

Medelvärden och standardavvikelse av totalt antal felsvar för de båda testen med 

avseende på ålders- och könstillhörighet redovisas i Tabell 2.  
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Tabell 2.  
Fördelning av totalt antal felsvar för test av intraoral stereognosi och tvåpunktsdiskrimination 
 

Intraoral 
stereognosi 

Tvåpunkts- 
diskrimination 

Åldersgrupp och kön Χ  SD Χ  SD 

5;6 – 5;11 år 3,1 2,2 0,5 1,1 

Pojkar 3,6 2,1 0,7 1,4 

Flickor 
 

2,6 2,2 0,3 0,7 

6;0 – 6;5 år 1,6 1,6 0,3 0,6 

Pojkar 1,9 1,7 0,4 0,7 

Flickor 1,4 1,5 0,2 0,5 

6;6 – 7;0 år 2,1 1,7 0,4 0,7 

Pojkar 2,4 1,7 0,5 0,7 

Flickor 
 

1,8 1,7 0,4 0,7 

Totalt 2,3 1,9 0,4 0,8 

Χ  = Medelvärde  SD = Standardavvikelse 

 

Som framgår av ovanstående tabell skiljer sig medelvärdena för de båda testen åt med 

avseende på kön och ålder. Det framkommer även tydligt att test av tvåpunktsdiskrimination 

på läppar och tungspets resulterade i färre felsvar än test av intraoral stereognosi.   

Intraoral stereognosi 

Könsskillnader 

En variansanalys, envägs-ANOVA, visade en signifikant skillnad mellan pojkar och flickor på 

test av intraoral stereognosi oavsett åldersgrupp, p <.05 (p = .045). Pojkarna presterade 

generellt sämre än flickorna. Vid analys av de enskilda figurerna som ingick i testet av 

intraoral stereognosi framkom att pojkar genomgående hade fler felsvar på båda 

kontrollfigurerna, det vill säga den upprepade testningen av liten respektive stor halvcirkel, p 

<.05 (p = .012, p = .007).  
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 Inom gruppen 5;6 – 5;11 år presterade pojkar signifikant sämre än flickor på figuren 

stor trekant, p <.05 (p = .031). I övriga åldersgrupper återfanns inga signifikanta 

könsskillnader mellan de enskilda figurerna i testet. 

 

Ålderskillnader 

En envägs-ANOVA visade en signifikant skillnad mellan de tre åldersgrupperna, p <.05 (p = 

.006). Ett post-hoc test (Tukey HSD) visade att den signifikanta skillnaden fanns mellan 

åldersgrupperna 5;6 – 5;11 och 6;0 – 6;5, p <.05 (p = .005). Den senare gruppen hade 

signifikant färre felsvar. Även resultaten av de enskilda figurerna analyserades med avseende 

på ålder. Detta genomfördes med Kruskal-Wallis test och visade signifikanta skillnader 

mellan åldersgruppernas svar på den lilla halvcirkeln, p <.05 (p = .023). Även här presterade 

den yngsta åldersgruppen signifikant sämre på den lilla halvcirkeln i jämförelse med den näst 

äldsta gruppen. 

 

Analys av felsvar för samtliga deltagare 

En statistisk analys, Wilcoxon signed ranks test, beträffande de stora respektive små figurerna 

i testet visade tydliga tendenser till att de små figurerna resulterade i fler felsvar än de stora. 

Skillnaden var inte signifikant, men närmade sig gränsen för detta. 

Analys av vilka enskilda figurer som var svårast respektive lättast gjordes med 

Cochran’s Q. Här framkom signifikanta skillnader mellan felsvaren och tre av de åtta olika 

figurerna visade sig vara svårare än övriga, p <.001 (p = .000). Dessa var stor trekant, liten 

halvcirkel samt liten trekant. Lättast att identifiera var den stora cirkeln (se Figur 1). 
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Figur 1. Fördelning av samtliga deltagares felsvar för de enskilda figurerna angivet i 

procent. 

 

Gällande substitution var det vanligast att figurer inom samma kategori förväxlades, det vill 

säga att stor trekant exempelvis förväxlades med stor stjärna. 

Kontrollfigurerna, stor och liten halvcirkel, jämfördes i förhållande till den första 

mätningen av samma figurer. Inga signifikanta skillnader mellan mätningarna kunde påvisas. 

Tvåpunktsdiskrimination 

De statistiska analyserna av test av tvåpunktsdiskrimination visade inte några signifikanta 

könsskillnader vare sig inom eller mellan grupperna, p > .05. I jämförelser mellan 

åldersgrupperna återfanns inte heller några signifikanta resultatskillnader, p > .05.  

Totalt genomförde 78 av de 103 barnen test av tvåpunktsdiskrimination felfritt och fick 

därför vid sammanställningen inga noterade felsvar på testet. Av de felsvar som resterande 

barn gjorde var de flesta på det kortaste avståndet, det vill säga tre millimeter. Inga barn i 

studien behövde testas med större avstånd än fem millimeter. Felen gjordes huvudsakligen vid 

testning av läpparna. Något fler fel noterades vid testning av överläppen jämfört med 

underläppen (se Tabell 3).  
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Tabell 3.  
Fördelning av totalt antal felsvar på test av tvåpunktsdiskrimination, oavsett diskriminationsavstånd, för 
samtliga deltagare 
 

Höger sida Vänster sida Totalt 

Överläpp 7 13 20 

Underläpp            7        7       14 

Tungspets            2        5       7 

 

Diskussion 

Köns- och ålderskillnader påträffades i testresultatet av intraoral stereognosi. Detta gällde inte 

för test av tvåpunktsdiskrimination. Resultaten av de båda testen korrelerade inte. 

Metoddiskussion 

Eftersom antalet deltagare i studien var relativt stort kan paralleller dras till hur barn i de 

aktuella åldrarna förväntas prestera på dessa test. En normering består oftast av omvandlade 

värden för att goda respektive bristande resultat ska kunna utläsas (Henrysson, 1970; Wright, 

1997). I föreliggande studie kan Tabell 2, innehållandes medelvärden och standardavvikelse 

för de tre åldersgrupperna, nyttjas i detta syfte.    

Figurerna som användes i test av intraoral stereognosi var relativt få till antalet och 

välkända geometriska former. Detta, i kombination med att de föreföll vara av lämplig 

svårighetsgrad för de aktuella åldrarna, hade troligtvis betydelse för testresultatet. 

Förmodligen skulle ett test med fler och till formen mer avancerade figurer lämpa sig bättre 

för testning av äldre barn samt vuxna. 

Figurerna i test av intraoral stereognosi presenterades för barnen i en bestämd ordning 

utifrån storlek och form. Exempelvis åtföljdes stor halvcirkel av liten halvcirkel och så vidare. 

En studie av Norström och Sjöberg (2003) visade att vid test av barn i åldrarna 4;0 – 5;5 år 

hade slumpad ordning av figurerna inte någon betydelse för testningens utfall. I föreliggande 

studie ingick dock äldre barn som troligtvis var mer benägna att söka strategier för sina 

responser, i såväl test av intraoral stereognosi som tvåpunktsdiskrimination. Slumpad ordning 

lämpar sig därför sannolikt bättre för äldre barn. 

Trissan som användes i test av tvåpunktsdiskrimination hanterades av testledaren och 

därför varierade troligtvis beröringsintensiteten något. En del barn höll sig inte heller helt 
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stilla under testningen. Av de här anledningarna gavs barnen två försök på varje 

diskrimination. För att undvika dessa problem skulle en annan typ av mätinstrument kanske 

lämpa sig bättre vid testning av barn, exempelvis en estesiometer som reglerar och 

kontrollerar hur kraftigt tryck som genereras vid varje beröring (Ringel, 1967). Detta 

mätinstrument skulle då främst vara användbart i fortsatt forskning inom området, för att 

undvika att resultatet påverkas av yttre faktorer. 

Ett relativt stort antal av de tillfrågade föräldrarna tackade nej till att inkludera sina barn 

i studien. Sensorisk testning av munhålan är relativt ovanligt förekommande och därför kan 

studiens innehåll ha uppfattats som främmande för målsmännen. Bilder på materialet eller 

demonstration av proceduren skulle troligtvis ha resulterat i fler samtycken. 

Eftersom samtliga barn medverkade väl utan att avbryta testningen kan slutsatsen dras 

att proceduren upplevdes som lustfylld och rolig. Det var även något som testledarna 

noterade.  

Resultatdiskussion 

Generellt presterade samtliga deltagande barn i studien mycket bra på såväl testet av intraoral 

stereognosi som tvåpunktsdiskrimination. Ingen korrelation mellan testresultaten kunde 

påvisas, vilket skulle kunna tyda på att de båda testen mätte olika aspekter av den sensoriska 

förmågan. Således skulle det alltså vara nödvändigt att utföra båda testen i utredning av den 

sensoriska förmågan hos barn. Samma resultat erhölls även i en studie av McNutt (1977). 

Jämförelse mellan pojkars och flickors testresultat av intraoral stereognosi bekräftar att 

könsskillnader föreligger vilket är i enlighet med tidigare forskning (Kumin et al., 1984; 

Norström & Sjöberg, 2003). Troligtvis beror skillnaderna på att flickor har en tidigare 

neuromuskulär mognad som även påverkar den sensoriska förmågan (Kumin et al., 1984). 

Detta skulle kunna vara en trolig förklaring till de konstaterade könskillnaderna i föreliggande 

studie. 

Vid analys av de enskilda figurerna återfanns även skillnader mellan pojkar och flickor. 

De avslutande kontrollfigurerna tycktes vara svårare för pojkarna än för flickorna. Det skulle 

kunna vara så att flickorna i större utsträckning hade en viss inlärningseffekt gällande 

kontrollfigurerna. Dock kunde ingen sådan inlärningseffekt konstateras för hela gruppen då 

ingen signifikans för detta uppnåddes.  

De statistiska beräkningarna resulterade i en signifikant skillnad mellan åldersgrupperna 

5;6 – 5;11 och 6;0 – 6;5 år. En klar förbättring i test av intraoral stereognosi tycks ske då 

barnen blivit äldre än sex år. Ett intressant konstaterande är dock att en liknande förbättring 
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inte tycks föreligga då jämförelse görs mellan åldersgrupperna 6;0 – 6;5 och 6;6 – 7;0 år. Det 

fanns ingen signifikant skillnad mellan åldersgrupperna, dock visade sammanställningen att 

gruppen 6;0 – 6;5 år genomgående hade något bättre resultat. Således var det den gruppen, 

och inte den äldsta, som presterade bäst på test av intraoral stereognosi. Ett fenomen som 

iakttogs av testledarna var att de äldsta barnen ofta försökte hitta mönster i testförfarandet, 

och utifrån det utforma strategier för sina responser. De tycktes ägna mycket energi åt detta på 

bekostnad av fokus på att enbart använda sin sensorik. Denna iakttagelse skulle kunna vara en 

tänkbar förklaring till att de äldsta barnens resultat var något sämre. 

Ytterligare en trolig förklaring kan spåras till forskning om barns utveckling. En teori är 

att barns utveckling inte följer ett linjärt mönster utan istället utvecklas stegvis. Denna teori 

benämns som en icke-kontinuerlig utvecklingssyn (Sigelman & Rider, 2003). Ett annat i 

litteraturen beskrivet fenomen är U-formad utveckling hos barn. Det innebär att barn tillfälligt 

kan gå tillbaka något i sin utveckling av en ny förmåga (Strömqvist, 2003). Det skulle kunna 

vara så att även den sensoriska förmågan utvecklas stegvis, och till viss del U-format, vilket 

skulle kunna förklara varför gruppen 6;0 – 6;5 presterade bättre än gruppen 6;6 – 7;0. 

Analysen av felsvar mellan de enskilda figurerna visade att barnen hade svårast att 

identifiera stor trekant, liten halvcirkel samt liten trekant. Lättast var stor cirkel samt stor 

stjärna. Det är intressant att konstatera att liknande fynd påträffades i en studie av Norström 

och Sjöberg (2003). Även här var stor och liten trekant svårast att identifiera, medan stor 

cirkel var lättast. Deltagarna i den studien var mellan 4;0 och 5;5 år. Således tycks dessa 

figurer vara de som är svårast respektive lättast för såväl yngre som äldre barn. Troligtvis har 

detta ett samband med att figurer inom samma kategori huvudsakligen förväxlades. 

Exempelvis pekade många barn på stjärnan istället för på trekanten. 

Testresultatet av tvåpunktsdiskrimination bestod övervägande av nollor, det vill säga få 

felsvar. Av den anledningen kunde endast ett fåtal statistiska beräkningar göras på resultatet. 

Inga slutsatser kunde dras om köns- och åldersskillnader gällande testresultatet. Det kan dock 

konstateras att barn mellan 5;6 och 7;0 år i stor utsträckning presterar mycket bra på test av 

tvåpunktsdiskrimination. Den här delen av sensoriken tycks vara väl utvecklad hos både 

pojkar och flickor i de här åldrarna. Resultatet visade vissa tendenser till att sensoriken 

varierar internt i munhålan. Ytterst få felsvar noterades för tungan. Detta ligger i linje med 

forskning som visat att tungspetsen har den högsta sensibiliteten i munhålan (Henkin & 

Banks, 1967). 
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Slutsats 

Processen att fastställa medelvärden för test av intraoral stereognosi och 

tvåpunktsdiskrimination för ålders- och könsgrupperna kan betraktas som framtagning av 

normvärden.  

Då testresultaten av intraoral stereognosi och tvåpunktsdiskrimination inte korrelerar är 

det nödvändigt att utföra båda testen i utredning av barns sensoriska förmåga. Test av 

tvåpunktsdiskrimination visar att denna sensoriska aspekt tycks vara väl utvecklad hos barn i 

åldrarna 5;6 – 7;0 år. Medelvärdena visar att för både pojkar och flickor kan inga eller enstaka 

felsvar förväntas på testet.  

Gällande test av intraoral stereognosi föreligger både köns- och åldersskillnader. Då 

barnen fyllt sex år kan en avsevärd förbättring ses i jämförelse med barn i åldern 5;6 – 5;11 år. 

Denna utveckling fortskrider inte i lika hög grad i åldrarna 6;6 – 7;0 år. Flickors testresultat av 

intraoral stereognosi är signifikant bättre än pojkars. Framförallt tre figurer i test av intraoral 

stereognosi tycks vara svårare än andra att identifiera. Dessa är stor och liten trekant samt 

liten halvcirkel. Små figurer tenderar att vara svårare än stora i test av intraoral stereognosi.   

Förslag till vidare studier 

Fortsatt framtagning av normvärden för test av intraoral stereognosi och 

tvåpunktsdiskrimination skulle vara av intresse för att bredda användningsområdena. 

Förslagsvis skulle äldre åldersgrupper kunna testas, det vill säga barn från sju år och uppåt, 

och då med ett utökat och mer komplext material.  

De inspelningar som gjordes under testningen av de 103 deltagande barnen användes 

endast som underlag för urval utan vidare analyser. Det vore dock intressant att ta fasta på det 

materialet och att undersöka eventuella samband mellan artikulatoriska aspekter, såsom 

diadochokinesi, och testresultatet på intraoral stereognosi.   

Då barn med artikulationsavvikelser exkluderades ur studien kunde inga jämförelser 

göras mellan typiskt och atypiskt utvecklade barn. Förslag till vidare studier är därför att 

kartlägga vilken/vilka typer av avvikelser inom artikulation som eventuellt korrelerar med 

nedsatt sensorik i den orala regionen. 
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Bilaga I  

   Linköping 2009-XX-XX 
Information till förskola 
 
 
Hej! 
 
Vi är två logopedstudenter, Maria Andersson och Ulrika Buhr, som studerar vid 
Hälsouniversitetet i Linköping. Vi går nu vår sista termin, och den ägnas åt att 
skriva en magisteruppsats. Det är med anledning av detta som vi vänder oss till er. 
 
Den studie som vi ska utföra har som syfte att undersöka känseln i munhålan hos barn i 
åldrarna 5 år och 6 månader till 7 år (66-84 månader). Materialet består av ett antal figurer 
och former, som barnet ska försöka identifiera i munnen. Vi kommer även att göra en 
ljudinspelning då barnet repeterar tre olika fraser. 
 
Vi behöver därför er hjälp att komma i kontakt med barn i ovanstående åldrar för att kunna 
utföra vår studie. Studien innebär att vi kommer ut till förskolan och testar de aktuella barnen. 
Vi kommer att ha med oss allt material, men skulle behöva tillgång till ett enskilt rum där 
testningen kan äga rum. Barnen ska bedömas vart och ett för sig på förskolan. 
 
Vi bifogar ett informationsbrev till föräldrarna då vi givetvis behöver deras tillstånd till att 
deras barn ingår i studien. Det informationsbrevet ber vi er förmedla till alla föräldrar till barn 
födda mellan januari 2002 till juli 2003 (Barnen ska vara mellan fem och ett halvt och sju 
år). Det går bra att kopiera informationsbrevet om Ni behöver fler exemplar. Vi behöver svar 
snarast möjligt och skulle därför vara tacksamma om Ni kan förmedla informationsbreven så 
snart som möjligt till föräldrarna, då vi behöver ha samtyckesblanketterna senast X dag X 
månad 2009. Vi kommer då ut till er förskola för att hämta samtyckeblanketterna. Studien 
beräknas äga rum under februari - mars månad. Vi kommer att kontakta er för ett passande 
datum. 
  
Av etiska skäl väljer vi att tillfråga samtliga föräldrar till barnen i den aktuella åldersgruppen. 
Vi kan behöva göra ett urval baserat på barnens kön och ålder för att få rätt antal barn i de 
olika åldersgrupperna samt en jämn fördelning mellan könen.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
_____________________    ________________________ 
 
Maria Andersson   Ulrika Buhr 
Logopedstudent   Logopedstudent 
E-mail:    E-mail:  
Telefon:    Telefon:  
 
 



 

Bilaga II  

   Linköping 2009-XX-XX 
Information till dig som är förälder 
 
 
Hej! 
 
Vi är två logopedstudenter, Maria Andersson och Ulrika Buhr, som studerar vid 
Hälsouniversitetet i Linköping. Logopeder arbetar bland annat med barn och vuxnas 
kommunikationsförmåga, röst, tal och språk. Vi går nu vår sista termin som vi ska ägna åt att 
skriva en magisteruppsats. Vårt uppsatsämne är att undersöka hur känseln i munhålan ser ut 
vid åldrarna 5 ½  till 7 år. Denna förmåga, som också kallas ”intraoral stereognostisk 
förmåga”, är i nuläget inte detaljerat kartlagd för dessa åldersgrupper. Erhållna resultat av 
denna studie är användbara i den logopediska utredningen av barn med svårigheter.   
 
Studien innebär att vi kommer till förskolan för att träffa barnen och göra vår bedömning av 
denna förmåga. Bedömningen går till så att geometriska figurer med olika form placeras i 
barnets mun. Figurerna sitter fast i ett snöre, och kommer därmed inte placeras löst i barnets 
mun. Barnet ska sedan försöka identifiera figurens form med hjälp av känseln i munhålan. Vi 
kommer även göra en ljudinspelning, då barnet repeterar tre meningar. Studien beräknas äga 
rum under februari - mars månad 2009 och bör ta cirka 15-20 minuter per barn. Varje barn 
bedöms enskilt, och de flesta barn upplever testningen som ett trevligt inslag på förskolan!  
 
Vi är mycket noggranna med anonymiteten. Vid sammanställningen av materialet kommer 
varje barn att tilldelas en kod för att garantera anonymiteten. Endast uppgifter om kön och 
ålder kommer att redovisas och barnen kommer dessutom att hanteras som grupp där inga 
enskilda resultat kommer att pekas ut. Testresultaten utgör grunden för vår magisteruppsats 
och kommer enbart användas för detta syfte. Därefter arkiveras allt avidentifierat material av 
logopedprogrammet vid Linköpings universitet.   
  
Vi ber härmed om ert tillstånd till att ert barn deltar i vår studie. Vi ber er att fylla i den 
bifogade svarstalongen där Ni fyller i barnets fullständiga namn, kön, födelsedatum samt 
kryssar i om ert barn får delta i studien eller ej. Vi behöver få in samtliga svarstalonger 
även i de fall då tillåtelse ej ges. Då vi endast har en begränsad tid att genomföra arbetet på 
ber vi er lämna ert samtycke till förskolan senast X dag X månad 2009. Lämna svarstalongen 
till förskolepersonalen. 
 
Vi vänder oss till många föräldrar och barn och är tacksamma om så många som möjligt vill 
delta. Vi kommer kanske att göra ett urval av de som anmält sig beroende på hur många som 
vi får kontakt med.  
 
 
Om Ni har frågor om studien är Ni välkomna att kontakta oss!  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
________________________   ________________________ 
 
Maria Andersson   Ulrika Buhr 



 

Logopedstudent   Logopedstudent 
E-mail:    E-mail:  
Telefon:    Telefon:  
 
Handledare:  
Inger Lundeborg  
E-mail:  
Telefon: 
 
Anita McAllister 
E-mail:  
Telefon: 
 
 
                   

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Svarstalong 
 
Mitt barn heter: ______________________ 

    Namn  
 

Mitt barn är en 
� Pojke 
� Flicka 
 
Mitt barn är fött _____ ______ _____ 

     År       Månad  Dag 
 

Mitt barn går på förskolan ______________________ avd. _____________________ 
 
 
Härmed ger jag Mitt tillstånd till att Mitt barn deltar i den studie som beskrivits i 
informationsbrevet. 
 
� Ja, Mitt barn får delta 

� Nej, jag vill inte att Mitt barn deltar 
 
 
Linköping den _____________ 
 
 
Namn_________________________ 
 
 
Övrigt______________________________________________________________________ 
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Bilaga IV  

ProtokoProtokoProtokoProtokoll studiell studiell studiell studie    
 
Datum:    Kön:  
Barnets födelsedatum:     Förskola/fritids: 
 
 
Diadochokinesi (ljudinspelning)  
 
Nu ska jag säga ett ord 3 gånger (i normalt taltempo).  Lyssna först:  
 

1. Pappersdocka, pappersdocka, pappersdocka. Kan du säga likadant?  
 

2. Tacka pappa för paketet (3 ggr) 
 

3. Sissi och Lasse sover i sitt hus (3 ggr) 
 

4. Pataka (3 ggr) 
 

5. Kan du räkna till 20?  
 
Anmärkning diadochokinesin:  u.a. avvikande 
Anmärkning räkning:   u.a. avvikande 
 
Kommentarer: _______________________________________________________________ 
 
 
Intraoral stereognosi: 
 
Matchning figurer – pekmall u.a. anmärkning 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
0 = rätt svar  
1 = fel svar  
 

          C            O                                         C         C 
 

    S    L    S   L   S   L   S   L Kontroll Kontroll 

          

 
Antal felsvar:_______ 
Antal fel inom kategori (rund eller kantig):_________   
Antal fel inom storlek (stor eller liten):_________ 
 



 

Tvåpunktsdiskrimination:  
 
0 = rätt svar 
1 = fel svar 
 
                     1 punkt   3 mm     5 mm     7 mm    10 mm              
Överläpp 
hö 

     

Överläpp 
vä 

     

Underläpp 
hö 

     

Underläpp 
vä 

     

Tungspets 
hö 

     

Tungspets 
vä 

     

 
Tvåpunktsdisk. Läppar u.a.                      ja           nej  
Tvåpunktsdisk. Tunga u.a.                       ja           nej 
 
 
Munhålestatus:  
 
Observera… 
 

1. Gapa:   Stora tonsiller  ja nej 
2. Slicka mot näsan/övertänderna: Kort tungband ja nej 
3. Bita ihop & visa tänderna:  Avvikande bett ja nej 

Om ja: ________________________________________________________ 
4. Be barnet hålla munnen stängd 

då testledaren räknar till 20:  Munandning ja nej 
5. Fråga barnet om det brukar  

suga på tummen:   Sugvana  ja nej 
6. Förekommer dregling? Dregling  ja nej 
7. Tycks barnet vara förkylt? Förkylning  ja nej 

   
 
 
Medverkan allmänt: 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Typisk utveckling enligt förskolepersonal:  ja nej 
 
___________________________________________________________________________ 
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