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Abstract

Orofacial functions, such as nutrition, speech and facial expression, are essential for the 

quality of life. Due to the lack of standardized tests regarding these functions the Nordic 

Orofacial Test – Screening (NOT-S) was developed. The aim of this study was to collect 

norm data for NOT-S for children with typical development aged 3:0-6:0 years. The test 

consists of a structured interview and a clinical examination with six domains each. 

Calibration performed before testing, showed high inter- and intraexaminer agreement (94% 

and 96-99% respectively). Totally 132 children, 62 boys and 70 girls, were tested at their 

preschools. Findings showed that children aged 3:0-3:11 years can be expected a mean score 

of 1,41 ± 0,96; children aged 4:0-4:11 years a  mean score of 1,31 ± 1,04 and children aged 

5:0-6:0 a mean score of 1,41 ± 0,94. There were no general statistically significant 

differences regarding age or gender. Statistically significant differences were found regarding 

a few questions and tasks within the domains Drooling (V), Nose breathing (2) and Oral 

motor function (5). In conclusion, NOT-S is an easy administered orofacial test that has, with 

the addition of this norm data for children, the potential of becoming a widely used test.



Sammanfattning

Orofaciala funktioner såsom mimik, tal, tuggning och sväljning är viktiga för livskvaliteten. 

Det råder generell brist på normerade test som bedömer dessa funktioner och därför har 

Nordiskt Orofacialt Test – Screening (NOT-S) utvecklats. Syftet med föreliggande studie var 

att normera NOT-S för barn med typisk utveckling i åldrarna 3:0-6:0 år. Testet består av en 

strukturerad intervjudel och en undersökningsdel med sex avsnitt vardera. Kalibrering 

utfördes innan testningen inleddes och visade på hög inter- och 

intrabedömaröverensstämmelse (94% respektive 96-99%). Det var 132 barn, 62 pojkar och 

70 flickor, som deltog i testningen vilken utfördes på barnens förskolor. Resultatet visade att 

barn med typisk utveckling i åldersgruppen 3:0-3:11 år kan förväntas få en totalpoäng på 

1,41 ± 0,96, barn i åldersgruppen 4:0-4:11 år en totalpoäng på 1,31 ± 1,04 samt barn i 

åldersgruppen 5:0-6:0 år en totalpoäng på 1,41 ± 0,94. Det fanns inga generella signifikanta 

ålders- eller könsskillnader. Signifikanta skillnader återfanns på enstaka frågor och uppgifter 

inom avsnitten Dregling (V), Näsandning (2) och Oral motorik (5). Sammanfattningsvis kan 

konstateras att NOT-S är ett lättadministrerat orofacialt test som med tillägg av denna 

normering har potential att bli ett välanvänt screeningmaterial för yrkesgrupper involverade

vid bedömning av barns orofaciala funktion.  
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Inledning

Det orofaciala området har kapacitet att utföra flera olika typer av aktiviteter, exempelvis att 

tala, äta, suga och att utföra olika ansiktsuttryck (Barlow, 1998). Dessa aktiviteter kräver att 

anatomi, motorik och sensorik samverkar i ett komplicerat funktionellt system (Andersson-

Norinder, 2001) och involverar flertalet kranialnerver (Putz & Pabst, 2006). De orofaciala 

funktionerna är viktiga för såväl hälsa som för livskvalitet (Andersson-Norinder, 2001). 

Orofacial dysfunktion såsom utslätad mimik, dregling, tandgnissling samt tal-, ät-, sug- och 

andningssvårigheter förekommer ofta vid neurologiska skador, neuromuskulära sjukdomar, 

syndrom med ärftlig bakgrund och kraniofaciala missbildningar. Orofacial dysfunktion hos ett 

barn kan påverka hela familjen och av de orofaciala problemen upplevs kommunikations- och 

nutritionssvårigheter vara mest besvärande (Trulsson & Klingberg, 2003). Dysfagi, ät- och 

sväljsvårigheter, kan leda till sänkt livskvalitet, både fysisk och psykisk (Murry & Carrau, 

2006).

Barn har inte lika utvecklad tal- och oralmotorisk kontroll som vuxna och bör därför bedömas 

med test normerade för barn (Robbins & Klee, 1987). Vid bedömning av orofacial förmåga 

kan många olika yrkesgrupper bidra med sin specifika kompetens, exempelvis logoped, 

arbetsterapeut, sjukgymnast och specialister inom tandvård (Andersson-Norinder, 2001). Det 

råder generell brist på test för bedömning av orofacial funktion som kan användas av olika 

yrkesgrupper inom vården och därför har Nordiskt Orofacialt Test - Screening (NOT-S) 

arbetats fram (Bakke, Bergendahl, McAllister, Sjögreen & Åsten, 2007). Syftet med testet är 

att erbjuda en orofacial screening med god reliabilitet och validitet som kan utföras av olika 

yrkeskategorier inom tand- och sjukvård. Testet kan användas från och med 3 års ålder och 

kan påvisa eventuell förekomst och omfattning av orofacial dysfunktion.  

Bakgrund

Orofacial motorik

Den orofaryngeala regionen är involverad vid många olika aktiviteter såsom att suga, svälja, 

andas, tala, tugga, hosta, snarka samt vid kväljningar och kräkningar (Miller, 2002). Dessa 

funktioner involverar de stora käkmusklerna, de mindre käköppningsmusklerna samt 
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musklerna i läppar, kinder, ansikte, tunga, gom och farynx. De orala och faryngeala områdena 

är anatomiskt och funktionellt åtskilda men samarbetar vid till exempel tal och sväljning. Den 

oralmotoriska färdigheten utvecklas markant i åldrarna 2:6 till 3:11 (Robbins & Klee, 1987).

Normal orofacial motorik

Mimisk muskulatur och funktion

Den mimiska muskulaturen består bland annat av muskler runt ögon och mun (Castillo 

Morales, Brondo & Haberstock, 1998). Musculus orbicularis oculi är en ringmuskel som 

sluter ögonlocken och dess trådar kan ses som en solfjäder vid den yttre ögonvinkeln. 

Kindernas spänning och volym ökas av m. buccinator (Solomon, 2006).  Läppmusklerna m. 

orbicularis oris superior och m. orbicularis oris inferior utgör över- respektive underläpp och 

kallas ibland för perioral muskulatur. Slutning av läpparna är fundamentalt i samband med 

tuggning och sväljning samt vid produktion av bilabiala fonem. Vid en svag sammandragning 

sluts läpparna och vid en kraftigare kontraktion sker en trutande läpprundning (Castillo 

Morales et al., 1998). Mungiporna dras superiort och lateralt av m. levator anguli oris, m. 

zygomaticus major och m. zygomaticus minor. Även m. risorius drar munvinklarna lateralt 

och anses därför vara en viktig muskel för mimiken och den icke-verbala kommunikationen 

(Solomon, 2006). 

Tuggmuskel- och käkfunktion 

De muskler som används vid käkslutning är m. masseter, m. temporalis och m. pterygoideus 

medialis (Smith, 2006). Vid käköppning är främre delen av m. digastricus inblandad (Green, 

Moore, Higashikawa & Steeve, 2000). För att uppnå munslutning vid bilabialer använder barn 

i 1-2-årsåldern främst käken, medan 6-åringar och vuxna använder en kombination av 

käkrörelse och underläpp. För alla åldrar är överläppen den struktur som deltar minst i den 

orala slutningen. 

Tuggmuskulaturen består av fyra muskler; m. temporalis, m. masseter, m. pterygoideus 

medialis och m. pterygoideus lateralis (Castillo Morales et al., 1998). Dessa muskler höjer, 

skjuter fram, drar tillbaka samt för underkäken i sidled. Vid tuggning medverkar även 

musklerna m. orbicularis oris, m. buccinator och m. constrictor pharyngeus superior. En ökad 

aktivitet i hela muskelgruppen, framförallt i m. buccinator, gör att kinderna spänns och maten 

hålls fast mellan tänderna. En bra koordination mellan tunga, läppar och käke är nödvändig 

vid tuggning och dessutom är den sensoriska återkopplingen mycket viktig (Lund, 1991).
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Redan vid 12 månaders ålder har barn en god förmåga att koordinera tuggrörelserna (Green, 

Moore, Ruark, Rodda, Morvée & Vanwitzenburg, 1997). Denna förmåga förfinas sedan 

allteftersom barnet utvecklas och en effektivisering sker så att mindre energi går åt för att 

bryta ner en tugga. Barns ätförmåga blir effektivare ju äldre de blir (Gisel, 1988; 1991). 

Effektiviseringen av tuggningen beror på ett flertal faktorer såsom tanderuption, tillväxt av 

muskler och skelett samt mognad i de motoriska kontrollmekanismerna (Green et al, 1997). 

Barn i 4-5-årsåldern uppvisar samma tuggmönster som äldre barn och vuxna (Schwartz, 

Niman & Gisel 1984). 

Tungans muskulatur och funktion

Tungans inre muskulatur består av m. longitudinalis superior som vinklar tungspetsen 

superiort-posteriort, m. longitudinalis inferior som förkortar tungan och vinklar den inferiort-

posteriort samt av m. transversus linguae som gör tungan smalare (Castillo Morales et al., 

1998). De inre musklerna påverkar dessutom tungans spänningsgrad (Solomon, 2006). 

Tungan består också av fyra yttre muskler som har sitt fäste i antingen ben eller brosk och 

förflyttar tungan i olika riktningar. M. genioglossus är en av dessa och vid symmetrisk 

kontraktion sträcks tungan ut (Castillo Morales et al., 1998). Vid bedömning av 

tungmuskulaturen kan inte en enskild muskels funktion undersökas utan det är synergin 

musklerna emellan som testas genom tungrörelser i olika riktningar. Samtliga tungmuskler 

innerveras motoriskt av n. hypoglossus (XII). Tungan är den viktigaste orala strukturen för 

både tal och sväljning (Solomon, 2006). Det är ett komplext organ och med hjälp av de inre 

musklerna kan tungan utföra de mest förfinade rörelser i munnen samt ändra sin form så att 

den hjälper till att finfördela mat och hålla mat mellan tänderna vid tuggning (Miller, 2002). 

Velofarynx muskulatur och funktion

De primära musklerna i velofarynx är m. levator veli palatini, som bland annat höjer velum, 

samt m. palatofaryngeus och m. palatoglossus, vilka bland annat sänker velum (Sommerlad, 

2001). Samtliga dessa muskler medverkar även till att förlänga velum och minska diametern i 

farynx. Velofarynxmekanismen möjliggör tillslutning mellan den orala respektive nasala 

delen av övre luftvägarna (Thomson & Hixon, 1979). Detta sker genom att velum höjs och 

farynx sidoväggar förflyttas mot mitten (Lohmander, Borell, Henningsson, Havstam, 

Lundeborg & Persson, 2005). Slutning till den nasala kaviteten är nödvändigt för att det 

intraorala tryck som krävs för att producera flertalet konsonantljud ska kunna byggas upp 

(Thomson & Hixon, 1979). Tillslutningen behövs också för att rösten skall få en oral klang. 
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Någon gång mellan födseln och 3 års ålder utvecklas fullgod velofarynxslutning. För att få en 

uppfattning om gomfunktion kan patienten uppmanas att producera ett uthållet /a/, vilket 

normalt leder till att velum höjs och därigenom skiljer orofarynx och nasofarynx åt (Castillo 

Morales et al., 1998). I en studie av 130 barn i åldrarna 6:5-8:7 år med typisk utveckling hade 

samtliga fullgod velumfunktion (Qvarnström, Jaroma & Laine, 1993). 

Avvikande orofacial motorik

Orofacial dysfunktion är vanligt vid neuromuskulära sjukdomar, neurologiska skador, 

syndrom med ärftlig bakgrund och kraniofaciala missbildningar (Andersson-Norinder, 2001). 

Enligt Castillo Morales et al. (1998) förekommer orofacial dysfunktion främst vid Cerebral 

pares, Downs syndrom och facialispares.

Utslätad mimik och facialispares

Det finns olika orsaker till facialispares och beroende på skadelokalisationen är paresen 

central eller perifer (Castillo Morales et al., 1998). Eventuell förekomst av strukturell 

asymmetri eller ofrivilliga rörelser kan vara tecken på pares och kan noteras vid observation 

av ansiktet i vila. En dubbelsidig facialispares leder till total avsaknad av ansiktsmimik. 

Utslätad ansiktsmimik förekommer även hos personer med Möbius sekvens, till följd av pares 

på n. abducens (VI) och n. facialis (VII) (Strömland, Sjögreen, Miller, Gillberg, Wentz, 

Johansson, Nylén, Danielsson, Jacobsson, Andersson & Fernell, 2002). Låg tonus i läppar och 

kinder leder till begränsade mimiska rörelser, utslätad ansiktsmimik samt öppen mun (Evans 

Morris & Dunn Klein, 2000). Vid muskelhypertoni blir läppar och kinder spända vilket 

begränsar rörligheten i ansiktet. Bristande mimik har stor inverkan på den sociala 

interaktionen (Strömland et al., 2002). 

Avvikande tugg- och käkfunktion

De laterala käkrörelser som barn med typisk utveckling använder vid tuggning förekommer i 

lägre utsträckning hos barn och ungdomar med generell hypotoni eller spastiska syndrom 

(Yokochi, 1997). Personer med Downs syndrom har nedsatt muskulär käkkontroll (Spender, 

Stein, Dennis, Reilly, Percy & Cave, 1996). Kombinationen av hypotoni i käkmuskulaturen, 

överrörliga käkleder och bakåtlutad huvudhållning leder ofta till att personer med Downs 

syndrom får en framskjuten underkäke, vilket i sin tur påverkar både tal och sväljning 

(Castillo Morales et al., 1998).  Vid svår spasticitet beroende på exempelvis cerebral pares 

påverkas käkrörelserna och ökad bitreflex är vanligt vilket ofta medför svårigheter att tugga.
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Avvikande tungfunktion

Neuromotorisk påverkan kan inverka på både tonus och rörlighet i tungan (Evans Morris & 

Dunn Klein, 2000). Låg tonus ger en tjock och knölig tunga som är mindre aktiv. På tungans 

ovansida återfinns ofta två parallella fåror längs mittlinjen (Castillo Morales et al., 1998). 

Styrkan och smidigheten i tungan minskar vid hypotoni, vilket påverkar både tal och sväljning 

(Evans Morris & Dunn Klein, 2000). Överdriven tungprotrusion är vanligt förekommande hos 

barn med låg tonus och är typiskt för barn med Downs syndrom. Tungprotrusion kan även 

förekomma hos barn med respirationssvårigheter och då vara ett sätt att vidga luftvägarna. 

Vid hög tonus pressas tungan fram så kraftigt att den blir synlig mellan tänderna, vilket är 

vanligt förekommande vid cerebral pares. En hyperton tunga är stel och dess rörelser kan bli 

orytmiska och begränsade. 

Avvikande velofarynxfunktion

Velofarynxinsufficiens innebär en oförmåga att sluta ordentligt mellan mun- och näshåla 

(Lohmander et al., 2005). Detta kan göra talet hypernasalt då näsans hålrum fungerar som 

resonatorer även vid icke-nasala språkljud. Om inte tillräcklig slutning till näshålan kan 

uppnås påverkas de konsonanter som kräver ett högt intraoralt tryck. Dessa språkljud blir då 

trycksvaga och kan till och med realiseras nasalt. Vid förekomst av hypernasalitet blir talet 

avvikande, odistinkt och ofta svårförståeligt. Avvikande nasalitet förekommer bland annat vid 

strukturella defekter i talorganen eller vid dysartri. 

Intraoral sensorik

Normal intraoral sensorik

Det orofaciala området är väl representerat cerebralt vad gäller sensorik (Kolb & Whishaw, 

2003). Munhålans slemhinna och läpparna är några av de områden som har flest sensoriska 

receptorer (Miller, 2002). Olika typer av receptorer i munhålans och svalgets slemhinna 

registrerar tryck, beröring, vibration, temperatur och smak (Kolb & Whishaw, 2003). Dessa 

receptorer innerveras av n. trigeminus (V), n. facialis (VII), n. glossofaryngeus (IX) och n. 

vagus (X) som leder den sensoriska informationen vidare till det centrala nervsystemets 

hjärnbark där sinnesintrycken medvetandegörs (Capra, 1995).  

Tungan, som utgör ett stort område i den sensoriska barken, har god förmåga att känna av 

struktur och form på föremål (Miller, 2002). Intraoral stereognostisk förmåga, att identifiera 

form med hjälp av känseln i munnen, utvecklas tidigare hos flickor än hos pojkar (Norström 
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& Sjöberg, 2003). Barn som munandas har sämre intraoral stereognostisk förmåga än de som 

näsandas (McAllister, 2001). 

Sensorisk feedback, speciellt från intraorala mekanoreceptorer, är särskilt viktigt för 

koordinationen av tunga, läppar och käke (Lund, 1991). Sensorik är även viktigt för initiering 

av orala och faryngeala reflexer som har en skyddande funktion och underlättar transport av 

föda (Miller, 2002). Kväljning är en skyddsreflex som medför en kontraktion i farynx och 

utlöses vid beröring av bakre svalgväggen, tungbasen eller mjuka gommen (Davies, Kidd, 

Stone & MacMahon, 1995). 

Avvikande intraoral sensorik  

Nedsatt oral sensorik kan påverka både tal och sväljning (Calhoun, Gibson, Hartley, Minton 

& Hokanson, 1992). Om den proprioceptiva återkopplingen från tunga, läppar och gom blir 

störd kan precisionen av de artikulatoriska rörelserna påverkas och talet bli sämre. Svårigheter 

att uppskatta storlek, form och konsistens försvårar tolkningen av bolusinformation samt 

förflyttning. Att ett barn ofta fyller munnen med för mycket mat kan vara ett sätt att försöka få 

mer sensorisk input (Velleman, 2003). Små barn som sondmatats under den första tiden och 

därmed inte intagit föda via munnen kan få en hyperaktiv kväljningsreflex (Scarborough, 

Boyce, McCain, Oppenheimer, August & Neils-Strinjas, 2006). Avsaknad av sensorisk 

stimulans i munhålan kan leda till hypersensibilitet vilket innebär att kväljningar kan utlösas 

vid beröring av mun, ansikte och andra kroppsdelar. 

Ät- och sväljfunktion

Normal sväljfunktion

Munhålan, farynx, larynx och esofagus är de anatomiska områden som är involverade vid 

sväljning (Logemann, 1998) och de aktiva kranialnerverna är n. trigeminus (V), n. 

glossofaryngeus (IX), n. vagus (X) och n. hypoglossus (XII) (Murry & Carrau, 2006). Normal 

sväljning kan delas in i oral, faryngeal och esofageal sväljningsfas. Bolus transporteras från 

munöppningen med hjälp av tungan in i munnen där den mals ned av tänderna och blandas 

med saliv. Vidare förs bolus längre bak på tungan och förflyttas sedan bakåt i svalget under 

det att velofarynx stängs. Larynx höjs och för att skydda luftvägarna stängs den laryngeala 

sfinktern. Övre esofageala sfinktern öppnas så att bolus kan fortsätta ned i esofagus och 

peristaltik för bolus vidare ned till magsäcken. 
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Konsistens och bolusvolym

Både volym och konsistens påverkar behandlingen av bolus i mun och svalg (Dantas, Kern, 

Massey, Dodds, Kahrilas, Brasseur, Cook & Lang, 1990). Föda med hög viskositet innebär 

längre oral och faryngeal transporttid jämfört med mer flytande föda. För att kunna avgöra 

storleken på det som stoppas in i munnen krävs förmåga till oral stereognosi (Okada, Honma, 

Nomura, & Yamada, 2007). Då tuggan introduceras i munnen behandlas den med hjälp av 

tungan för att få en uppfattning om dess storlek och för att känna igen en tuggas konsistens 

pressar tungan upp födan mot hårda gommen. Matens konsistens har stor betydelse för hur 

effektiv tuggningen blir (Gisel, 1988). Kött har konstaterats vara en konsistens som kräver 

aktiv tuggning och som tar lång tid att processa i munnen på grund av dess fibrösa konsistens 

(Mioche, Hiiemae & Palmer, 2002). Mat som innebär en blandning av olika typer av 

konsistenser, till exempel flingor och mjölk, är ofta svårt för barn att bearbeta (Velleman, 

2003). 

Dysfagi

Dysfagi kännetecknas bland annat av svårigheter att kontrollera mat eller saliv, hosta och/eller 

gurglig röstkvalitet vid eller efter måltid, lunginflammation eller viktnedgång (Logemann, 

1998). Ät- och sväljsvårigheter är vanligt förekommande hos barn med utvecklingshandikapp 

eller neuromotoriska skador (Dusick, 2003). Bakgrunden till svårigheterna kan variera men 

sensorisk eller motorisk nedsättning i någon av de strukturer som behövs för sväljning liksom 

tonusavvikelser förs fram som vanliga orsaker. Även andningssvårigheter eller reflux kan leda 

till dysfagi. För att undvika sekundära problem som aspirationspneumoni eller kroniska 

andningsproblem är det viktigt med tidig upptäckt av tillståndet. 

Salivering

Saliv produceras av parotiskörteln som ger tunnflytande och vattnig saliv samt av 

submandibularis- och sublingualiskörtlarna som producerar tjockare, mukös, saliv (Eisen & 

Lynch, 1998). 

Muntorrhet

Muntorrhet är ett vanligt symtom vid uttorkning orsakat av munandning eller minskad 

salivsekretion (Eisen & Lynch, 1998). Saliven blir då tjock, seg och skummig vilket kan 

medföra svårigheter att prata. Torr munslemhinna kan även leda till nedsatt oral funktion 

såsom svårigheter att svälja mat, behov av att dricka regelbundet vid måltider samt 
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sårighetskänsla i munnen (Longman, Higham, Bucknall, Kaye, Edgar & Field, 1997). 

Minskad salivsekretion leder också till en ökad risk för karies och svamp i munhålan. 

Dregling

Dregling innebär svårigheter med salivkontroll (Crysdale, McCann, Roske, Joseph, Semenuk 

& Chait, 2006). Hos små barn är dregling normalt men försvinner ofta vid 1:3-1:6 års ålder 

till följd av en fysiologisk mognad av den oralmotoriska funktionen (Blasco & Allaire, 1992) 

Tillfällig dregling under dagtid kan observeras upp till 4 års ålder hos barn med typisk 

utveckling (Crysdale, 1989). Dregling kan graderas utifrån en skala som anger om den är av 

mild, måttlig, svår eller grav karaktär (Blasco & Allaire, 1992). Vid mild dregling rinner saliv 

ut på läpparna, vid måttlig ned på hakan, vid svår droppar saliv ned på kläderna och vid grav 

dregling rinner saliv ned på föremål i personens närhet. Dregling förekommer ofta i samband 

med svårigheter att sluta läpparna till följd av öppet bett, överbett eller hypofunktion av 

munmuskulaturen och är vanligt hos personer med neurologiska skador och sjukdomar 

(Crysdale et al., 2006). Beroende på situationen varierar problem med salivkontroll från dag 

till dag samt tidpunkt på dygnet (Blasco, 2002). 

Tal

Oralmotorik och artikulation

Svårigheter att röra tungan och koordinera dess rörelser kan innebära en ökad risk för felaktig 

artikulation hos 10-åriga barn (Qvarnström, Jaroma & Laine, 1994). Barn med 

artikulationssvårigheter har bedömts ha sämre tungrörelser, större svårigheter att vissla och 

något sämre diadochokinetisk förmåga än barn med typisk utveckling. I en studie av barn 

mellan 5 och 8 år framkom att de barn som diagnostiserats med artikulationsproblem 

presterade sämre än sin kontrollgrupp även på rent kroppsmotoriska test (Cermak, Ward & 

Ward, 1986). Däremot fann Dworkin och Culatta (1985) inga signifikanta skillnader mellan 

barn med normal artikulation och barn med artikulationssvårigheter vad gäller tungstyrka, 

oral struktur och oralmotorisk funktion.

Diadochokinesi

Oral diadochokinesi kan definieras som repetition av växlande rörelser mellan muskler i 

läppar, underkäke och tunga (Singh & Kent, 2000). Produktion av stavelsesekvensen pa-ta-ka 

är ett känsligt mått för att upptäcka talmotoriska störningar (Ziegler, 2003). I en studie av 15 

barn med typisk utveckling i åldrarna 3:2-7:4 år fann Yaruss och Logan (2002) att de yngre 
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barnen hade svårare än de äldre att producera stavelsesekvensen puh-tuh-kuh. Som grupp 

hade barnen många artikulationsfel på uppgiften men få ickeflytsfel. Den diadochokinetiska 

hastigheten ökade med åldern.

Under barnets första levnadsår sker förändringar i hur den artikulatoriska koordinationen 

organiseras och detta system fortsätter att förfinas under barndomen (Green et al, 2000). De 

skillnader i artikulatorisk koordination som finns mellan små barn, äldre barn och vuxna beror 

både på allmän mognad och på motorisk inlärning. Barns artikulationsmönster är 

långsammare och mer varierade upp till tidiga tonåren eftersom de måste utveckla de 

komplicerade mönster som är automatiserade hos vuxna (Smith, 2006). Talhastigheten 

begränsas bland annat av rörligheten i talmuskulaturen (Fletcher, 1972). Artikulatorerna har 

en viss tyngd och massa som flyttas med hjälp av muskler och nerver. Talet begränsas av hur 

snabbt detta system förmår röra sig och av hur effektiv överföringen är från kommando i 

hjärnan till utförande på muskelnivå. Utöver detta krävs för kontrollerat snabbt tal även 

förmåga till monitorering och korrigering av den egna talproduktionen. Sensorisk, auditiv och 

proprioceptiv återkoppling är viktig för att de talmotoriska rörelserna ska kunna justeras 

(Crystal, 1997).

Apraxi/dyspraxi

Det råder oenighet kring om en särskiljning bör ske mellan oral apraxi och talapraxi 

(Velleman, 2003). Enligt Duffy (2005) kan oral apraxi och talapraxi ofta förekomma 

samtidigt hos en individ, men också uppträda oberoende av varandra. 

Oral apraxi innebär en oförmåga att imitera rörelser eller att på uppmaning utföra viljemässiga 

rörelser med artikulatorerna såsom att hosta, blåsa eller smacka med läpparna (Duffy, 2005).

Kännetecken för oral apraxi kan vara asymmetri i strukturerna läppar, tunga, hårda eller 

mjuka gommen och nasofarynx, att barnet lätt sätter i halsen eller att det får kväljningar 

(Velleman, 2003). Även konsistensundvikande kan förekomma beroende på hypo- eller 

hypersensibilitet. Barn med oral apraxi har ibland en lägre muskeltonus än normalt, vilket kan 

leda till öppen mun och att tungan är något protruerad. Detta kan dock även förekomma vid 

många andra typer av störningar. Det finns olika åsikter om vad talapraxi hos barn innebär 

(Velleman, 2003; Dewey, 1995). De flesta definitioner av talapraxi hos barn beskriver att 

problem finns med den motoriska planeringen av tal, medan det inte föreligger någon 
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muskelsvaghet (Velleman, 2003). Detta är en uppenbar skillnad i jämförelse med dysartri, då 

talmuskulaturen alltid är påverkad (Ziegler, 2003).

Andning

Normal andningsfunktion

De flesta andas vanemässigt in och ut via näsan, trots att luftmotståndet är lägre vid oral 

andning (Pevernagie, De Meyer & Claeys, 2005).  Att andas genom näsan är dock den enda 

möjligheten att förse lungorna med konditionerad luft, eftersom näsan värmer upp, filtrerar 

och fuktar luften som passerar in. Dessutom innebär inandningsluftens kontakt med n. 

olfactorius (I) i nästaket att luktsensationer förmedlas, vilket också är nära sammanbundet 

med möjligheten till smakupplevelser. Inget av de 24 barn med typisk språkutveckling i 

åldrarna 2-12 år som ingick i en studie av velofaryngeal funktion hade några svårigheter att 

andas genom näsan (Leeper, Tissington & Munhall, 1998). De flesta friska personer andas 

enligt ny forskning genom näsan även när de sover (Pevernagie et al., 2005).

Avvikande andningsfunktion

Ett normalt andningsmönster kan påverkas negativt av anatomiska avvikelser, 

inflammatoriska sjukdomar och tumörer (Pevernagie et al., 2005). Vid munandning bör det 

undersökas om näsan och/eller den orofaryngeala passagen är för trång (Miller, 2002). 

Munandning hos barn kan vara ett symtom på förstorad adenoid och/eller förstorade tonsiller 

och snarkning hos barn indikerar att de övre luftvägarna är obstruerade (Elsherif & 

Kareemullah, 1999). Även Smedje, Broman och Hetta (1999) menar att förstorad adenoid 

eller förstorade tonsiller är vanliga orsaker till snarkning. Resultatet av deras föräldraenkät 

visade att 7,7 % av 1844 barn mellan 5 och 7 år snarkade minst tre nätter per vecka. 

Snarkning var vanligare hos flickor och hos de barn som beskrevs vara mycket aktiva. 

Vanor

Tandgnissling och hård sammanbitning av tänderna

Dysfunktionell ihopbitning av tänderna och tandgnissling är skadliga vanor som kan slita på 

tänderna (Goncalves Antonio, Santos da Silva Pierro & Cople Maia, 2006). Föräldrar till barn 

som munandas uppger ofta att barnen gnisslar tänder nattetid och det finns ett samband 

mellan tandgnissling och förstorade tonsiller eller förstorad adenoid (DiFransesco, Junqueira, 

Trezza, de Faria, Frizzarini & Zerati, 2004). De allra flesta förefaller gnissla tänder under 
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någon period av barndomen (Dooland, Townsend & Kaidonis, 2006). Tandgnissling dag-

eller nattetid, nagelbitning och tumsugning minskade i en studie signifikant i förekomst under 

en femårsperiod, varför slutsatsen dras att liknande orsaker kan ligga bakom vanorna (Kieser 

& Groeneveld, 1998). Hård sammanbitning av tänderna och tandgnissling dag- eller nattetid 

har multifaktoriell orsaksbakgrund, såsom olika sjukdomar eller psykosociala faktorer 

(Lobbezoo & Naeije, 2001).

Sug- och bitvanor

Sugning på föremål eller fingrar samt bitande i föremål, fingrar och på naglarna är exempel på 

orala vanor (Trawitzki, Anselmo-Lima, Melchior, Grechi & Valera, 2005). Dessa vanor kan, 

beroende på intensitet och när de sker, bli skadliga och då påverka den kraniofaciala 

tillväxten, den orofaciala neuromuskulära balansen samt främja uppkomsten av 

bettavvikelser. Sugning på fingrar eller föremål upp i 4-årsåldern eller längre påverkar tand-

och bettstatus i stor utsträckning (Warren, Bishara, Stienbock, Yonezu & Nowak, 2001). Barn 

mellan 2 och 3 år med kvarstående sugvanor har mer tand- och bettförändringar än de barn 

som upphört med dessa vanor innan 1 års ålder eller inte haft dem alls. Skadliga sug- och 

bitvanor förekommer i signifikant högre utsträckning hos barn som munandas (Trawitzki et 

al., 2005).

Orofaciala test 

Det finns ett antal oralmotoriska och orofaciala test. Nedan presenteras ett urval av dem samt 

det nya orofaciala screeningmaterialet NOT-S. 

The Schedule for Oral Motor Assessment (SOMA)

SOMA är ett oralmotoriskt undersökningsmaterial som används för att bedöma små barn med 

nedsatt oralmotorisk förmåga (Reilly, Skuse & Wolke, 2007). Testet är uppdelat i de fyra 

huvuddelarna; oralmotoriska aktivitetsområden, funktionsområden, funktionsenheter och 

oralmotoriska mönster, och barnet bedöms vid ätning av ett flertal olika konsistenser. SOMA 

har validerats och reliabilitetstestats och tar inkluderat bedömningstid och poängsättning 25-

40 minuter att genomföra. En svensk översättning av testet finns. För att få en bredare bild av 

barnets förmågor kan SOMA användas i kombination med andra instrument. 

ORIS

ORIS är ett munmotoriskt funktionsstatus främst riktat till logopeder och tandläkare och 

används för att bedöma munmotorik hos barn med en utvecklingsålder från 3 år (Holmberg & 
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Bergström, 1996). Testet är uppdelat på områdena läppar, tunga, dregling, käkrörelser och 

sväljning. Bedömning sker bland annat av motorik, sensorik, anatomi, position i viloläge, 

ätande och artikulation. Holmberg och Bergström (1996) rekommenderar att barnet filmas vid 

undersökningen som tar ungefär 30-45 minuter. Normering av testet har genomförts på 140 

barn i åldrarna 3:0-6:11 år. 

Orofacialt observationsschema

Orofacialt observationsschema är ett instrument för orofacial bedömning (Orofacialt 

Observationsschema, Mun-H-Center). Detta formulär kan användas av logoped och 

tandläkare och adresserar olika områden såsom anatomi, motorik, sensorik, mimik, tand- och 

bettstatus, andning, salivering och tal. Mun-H-Center har även utvecklat ett frågeformulär 

kring matsituation, tandvård och dregling som riktar sig direkt till patient, anhörig eller 

vårdpersonal. 

Nordiskt Orofacialt Test - Screening (NOT-S)

NOT-S är ett screeningmaterial för bedömning av orofacial funktion och kan användas från 3 

års ålder och uppåt (Bakke et al., 2007). Testet innehåller 12 områden som är viktiga att 

undersöka vid misstanke om orofacial dysfunktion (se tabell 1). Hälften av dessa områden 

bedöms genom en strukturerad intervju och resterande sex genom en klinisk undersökning där 

uppgifterna illustreras med bilder.

Tabell 1. Områden inom intervjudel (I-VI)  och undersökningsdel (1-6) på NOT-S.

Intervju Undersökning
I Sensorik 1 Ansikte i vila
II Andning 2 Näsandning
III Vanor 3 Mimik
IV Tuggning och sväljning 4 Tuggmuskel- och käkfunktion
V Dregling 5 Oral motorik
VI Muntorrhet 6 Tal

Varje område innehåller 1-5 uppgifter beroende på hur komplex den specifika funktionen är 

(Bakke et al., 2007). Om svaret på intervjufrågan är ja eller om det uppsatta kriteriet för störd 

funktion uppfylls sätts ett poäng i det avsnittet. Det högsta totala poängvärdet som är möjligt 

att få är 12. 

En utprovningsstudie av NOT-S har genomförts av Bakke et al. (2007) på 120 patienter i 

åldrarna 3 till 86 år och en kontrollgrupp på 60 personer mellan 3 och 78 år. Medelvärdet för 
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patienternas poängsumma var 4.1 ± 2.6 och för kontrollerna 0.5 ± 0.7. I kontrollgruppen 

erhölls 0 poäng av 63 % och det var ingen som fick över 2 poäng. Specificiteten var något 

lägre än önskat, 0.63, vilket innebär en risk för falsk positiv screening. Testresultat på 1 eller 

2 poäng behöver således inte innebära att vidare remittering är nödvändig. 

NOT-S identifierar de områden som behöver undersökas vidare samt diskriminerar signifikant 

mellan patient- och kontrollgrupp och mellan olika grader av handikapp (Bakke et al., 2007). 

Vidare studier, där mer normaldata i alla åldersgrupper samlas in, efterfrågas dock för att 

utvärderingen av testresultaten och rekommendationerna för vidare åtgärder ska förbättras. 

Syfte

Syftet med föreliggande studie är att samla in data för hur barn med typisk utveckling i 

åldersgrupperna 3:0-3:11 år, 4:0-4:11 år samt 5:0-6:0 år presterar på NOT-S. 

Frågeställningar:

 Hur presterar barn i åldersgrupperna 3:0-3:11, 4:0-4:11 och 5:0-6:0 på NOT-S?

 Skiljer sig resultatet åt mellan de olika åldersgrupperna?

 Finns det några skillnader mellan pojkar och flickor inom åldersgrupperna?

Metod och material

Kontaktförfarande

Förskoleområden i Linköping valdes utifrån deras geografiska läge. Godkännande för att 

genomföra testning på förskolor inhämtades hos berörda områdeschefer och förskolerektorer. 

I första skedet togs telefonkontakt med tio förskolor i centrala Linköping och därefter med 

ytterligare fyra. Möte bokades in med förskolepersonal för muntlig information och utlämning 

av informationsbrev till förskolan, informationsbrev till föräldrarna, godkännandeblanketter 

samt påminnelselappar (se bilaga 1-4). Förskolepersonalen distribuerade sedan brev till de 

föräldrar vars barn uppfyllde de uppsatta kriterierna.
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Försökspersoner

Inklusions- och exklusionskriterier

Förskolepersonalen valde ut barn efter följande kriterier:

 Barnet ska vara 3:0-6:0 år.

 Barnet ska förstå och tala svenska tillräckligt bra för att kunna följa de 

testinstruktioner som ges. 

 Barnet får inte ha några kända fysiska eller psykiska funktionshinder.

 Barnet får inte ha eller ha haft logopedkontakt.

Antal, bortfall och exkludering

Förskolepersonalen gjorde urvalet varför det exakta antalet föräldrar som fått ta del av 

informationen inte är känt. Uppskattningsvis rörde det sig dock om ungefär 250 brev som 

delades ut till föräldrar. Godkännandeblanketten fylldes i av föräldrarna i hemmet och 

lämnades sedan tillbaka till förskolan. På blanketten fick föräldrarna ta ställning till huruvida 

deras barn skulle delta i studien samt fylla i när de var tillgängliga för telefonintervju.  

Svarsfrekvensen på de olika förskolorna varierade stort. Totalt svarade 181 föräldrar ja till 

deltagande i studien och 25 svarade nej. Då ambitionen var att samla in data för omkring 40 

barn i vardera åldersgrupp testades inte alla barn vars föräldrar godkänt deltagande. Vilka 

barn som kom att delta berodde på vilka som var närvarande på förskolan vid tidpunkten för 

testning. I den logopediska testningen med NOT-S deltog 142 barn. Tio av dessa barn 

exkluderades i efterhand från studien på grund av anatomiska avvikelser såsom kort tungband, 

förstorade tonsiller eller förstorad adenoid, problem med bihålor samt artikulatoriska och 

fonologiska svårigheter som föranledde rekommendation om logopedkontakt. Ytterligare två 

barn exkluderades från intervjudelen på grund av att föräldrarna inte var nåbara eller beroende 

på misstanke om bristande svensk språkförmåga hos föräldrarna. Slutligen ingick därmed 130 

barn i intervjudelen och 132 barn i undersökningsdelen. Av de 132 barnen var 62 pojkar och 

70 flickor (för ålders- och könsfördelning se tabell 2). 

Tabell 2. Ålders- och könsfördelning av de 132 barn som ingick i studien.

Åldersgrupp
Kön 3:0-3:11 4:0-4:11 5:0-6:0
Pojkar 19 22 21
Flickor 27 23 20
Samtliga 46 45 41
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Bedömaröverensstämmelse

Kalibrering genomfördes av de tre testledarna innan testningen påbörjades. Detta innebar att 

beslut togs om hur testet skulle bjudas och procentuell bedömaröverensstämmelse fastställdes 

genom så kallat test-retest-förfarande. Testledarna bedömde oberoende av varandra sex 

videoinspelade barn som testats med NOT-S av en legitimerad logoped och 

bedömningsresultaten jämfördes därefter uppgift för uppgift. Interbedömaröverensstämmelsen 

för deluppgifterna beräknades till 88 %. Efter första prövningen följde en diskussion om hur 

de olika uppgifterna skulle bedömas, hur testet skulle bjudas samt vilka instruktioner som 

skulle ges. En vecka senare gjordes en ny bedömning av de sex barnen och 

interbedömaröverensstämmelsen beräknades då till 94 %. Intrabedömaröverensstämmelsen 

från prövning 1 till prövning 2 var mellan 96-99 %. Kalibrering av de uppgifter som berör 

masseteraktivitet och velofarynxfunktion utfördes inte då dessa inte var möjliga att bedöma 

utifrån videoinspelningarna och även avsnittet med taluppgifter utelämnades då dessa inte 

utfördes i kalibreringsmaterialet. Kalibrering av intervjudelen utfördes genom diskussion 

kring de olika frågorna och tänkbara följdfrågor samt tolkning av potentiella svar. 

Undersökningsmaterial

 NOT-S, undersökningsdel samt intervjudel (Bakke et al., 2007, se bilaga 5).

 Fonemtestet, kortversion (Hellquist, 1995).

Testningsförfarande

Barnen testades ett i taget i ett avskilt rum på sina respektive förskolor. Vid behov var 

förskolepersonal med i rummet. Testningen skedde i huvudsak på förmiddagstid de dagar då 

flest barn var på förskolan. En person ledde testningen och förutom i undantagsfall var det 

endast en testledare i rummet åt gången. Testledarna bedömde drygt 45 barn vardera 

fördelade på samtliga åldersgrupper. Barnen testades i regel först med NOT-S och sedan med 

kortversionen av Fonemtestet (Hellquist, 1995). Vid några få tillfällen ändrades testordningen 

då barnet inte ville medverka i testsituationen. Fonemtestet användes i syfte att kunna 

exkludera barn med omfattande artikulatoriska och fonologiska problem som var i behov av 

logopedkontakt. Sista uppgiften i NOT-S och hela Fonemtestet spelades in på band. 

Bedömningen gjordes i testögonblicket och endast vid enstaka tillfällen användes 

audioinspelningarna för att bedöma artikulationen i efterhand. För varje uppgift i NOT-S 

visades motsvarande testbild och en muntlig instruktion gavs samt vid behov även modell. 



16

Ibland behövdes dock ingen muntlig instruktion då barnet utförde uppgiften korrekt vid 

imitering av testbilden. Förtydligande instruktion gavs när så behövdes, till exempel om 

barnet stördes i sin koncentration eller inte förstod uppgiften. Avsaknad av främre tänder i 

över- och underkäke samt eventuell förkylning noterades. Total undersökningstid, vilken 

innefattade testtid och kontaktskapande samtal, varierade men var i snitt ungefär 25 minuter 

per barn. Efter testningen kontaktades en av barnets föräldrar per telefon och intervjudelen i 

NOT-S besvarades muntligt, vilket tog ungefär fem minuter. Barnets uppgifter kodades, 

resultatet sammanställdes och total poängsumma beräknades för varje barn. Uppgift 6 C, säg 

pa-ta-ka tre gånger, bedömdes enligt testets anvisningar endast på barn över 5 år varför denna 

uppgift exkluderades från resultatberäkningarna vid åldersjämförelser för att dessa skulle 

baseras på samma uppgifter.

Statistisk bearbetning

Signifikansberäkningar för ålders- och könsskillnader utfördes med Mann-Whitney U i SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) 12.0.1 för Windows. Signifikansnivå sattes till 

p<0,05. Andel förklarad varians mellan poäng på NOT-S och ålder beräknades i Excel med 

kvadraten på Spearmans rangkorrelation och illustreras i förekommande fall med en 

trendlinje. 

Etiska överväganden

Innan testningen genomfördes inhämtades skriftligt godkännande från minst en av barnets 

föräldrar. I den skriftliga information som föräldrarna erhöll framgick att delar av testningen 

skulle komma att dokumenteras på band och att dessa inspelningar endast kommer att 

hanteras inom logopedprogrammet. Ingen bortre tidsgräns för materialets bruk angavs. Praxis 

är att materialet kan användas fram till 18-årsdagen. I de enstaka fall då barnet inte ville delta 

i testningen avbröts den. Vid telefonintervju med en av barnets föräldrar efter genomförd 

testning gavs samtliga föräldrar möjlighet att diskutera sitt barns resultat. I de få fall då 

testledaren fann anledning till oro över barnets resultat togs detta upp vid föräldraintervjun 

och i enstaka fall rekommenderades logopedkontakt. Vid sammanställning av materialet 

avidentifierades studiedeltagarna och i uppsatsen redovisas endast uppgifter om ålder och 

kön.
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Medelpoäng NOT-S

R2 = 0,9597
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Samtliga (n=46,45,39)
trendlinje samtliga

Resultat

Totalpoäng och medelvärden 

Totalresultat NOT-S

Högsta möjliga totalpoäng som kunde erhållas på NOT-S var 12 och 0 poäng innebar att 

barnet inte fick anmärkning på någon testuppgift. Totalt hade 26/130 barn (20 %) 0 poäng på 

hela NOT-S. Högsta noterade totalresultat, 4 poäng, erhölls av tre barn (2 %). Totalt 3 poäng 

eller mer fick 14 barn (11 %). Typvärde för totalpoängen för hela gruppen var 1. 

Medelvärdet för samtliga barn på hela NOT-S var 1,38 ± 0,97. Totalpoäng för NOT-S 

minskade med stigande ålder (se figur 1). Variansen i totalpoäng förklaras till 96 % av faktorn 

ålder (R² =0,9597) vilket åskådliggörs av trendlinjen i figur 1. Medelvärdet var för 3-åringar 

1,41 ± 0,96, för 4-åringar 1,31 ± 1,04 samt för 5-åringar 1,1 ± 0,88 med uppgift 6 C, säg pa-

ta-ka tre gånger, exkluderad och 1,41 ± 0,94 med uppgift 6 C inkluderad (se tabell 3). Inga 

signifikanta ålderskillnader återfanns. Medelvärdet på hela NOT-S för 3-åriga pojkar (1,58 ± 

0,61) var högre än det för 3-åriga flickor (1,3 ± 1,14). I åldersgruppen 4-åringar förelåg liten 

skillnad mellan flickornas medelpoäng (1,35 ± 1,07) och pojkarnas medelpoäng (1,27 ± 1,03). 

De 5-åriga pojkarna hade med uppgift 6 C exkluderad högre medelvärde (1,25 ± 1,02) än de 

jämnåriga flickorna (0,95 ± 

0,71). Ingen av dessa uppmätta 

könsskillnader var signifikant. 

Inte heller med uppgift 6 C 

inkluderad återfanns någon 

signifikant könsskillnad bland 

de 5-åriga barnen.  

Figur 1. Medelvärde för totalpoäng på NOT-S för pojkar, flickor och 
samtliga barn i respektive åldersgrupp.  Uppgift 6 C är exkluderad 
från beräkningarna.

Delresultat NOT-S 

Barnen fick generellt högre poäng på undersökningsdelen än på intervjudelen och skillnaden 

mellan delarna var signifikant för 4- respektive 5-åringar (se figur 2).  Medelpoäng på 

intervjudelen var för 3-åringar 0,61 ± 0,61, för 4-åringar 0,49 ± 0,66 och för 5-åringar 0,38 ± 
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Medelpoäng intervju och undersökning

R2 = 0,9994

R2 = 0,6279
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0,54. Medelpoäng på undersökningsdelen var för 3-åringar 0,8 ± 0,81, för 4-åringar 0,82 ± 

0,78 och för 5-åringar 0,68 ± 0,69. Totalpoäng för intervjudelen minskade med stigande ålder 

medan 4-åringarna hade en marginellt högre totalpoäng än 3-åringarna på 

undersökningsdelen. Ingen signifikant åldersskillnad återfanns på någon av delarna. På 

intervjudelen förklaras 

variansen i poäng till 99,9 % 

av faktorn ålder (R²=0,9994). 

På undersökningsdelen 

förklaras variansen i poäng 

till 62,8 %  av faktorn ålder 

(R²=0,6279). 

Figur 2. Medelvärde för de olika åldersgrupperna för intervjudel 
respektive undersökningsdel. Uppgift 6 C är exkluderad från 
beräkningarna.

På intervjudelen och undersökningsdelen erhöll de 3- och 5-åriga pojkarna högre medelvärden 

än flickorna i respektive åldersgrupp (se tabell 3). Bland 4-åringarna hade däremot flickorna 

något högre medelpoäng än pojkarna. De uppmätta könsskillnaderna inom åldersgrupperna 

var inte signifikanta.

Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser för pojkar (♂), flickor (♀) och hela åldersgruppen (♂♀) för 3-, 4-
och 5-åringar på intervjudelen, undersökningsdelen samt hela NOT-S. De fetmarkerade siffrorna för 
åldergruppen 5:0-6:0 år innebär att uppgift 6 C är inkluderad i beräkningarna. 

3:0-3:11 år 4:0-4:11 år 5:0-6:0 år

♂ ♀ ♂♀ ♂ ♀ ♂♀ ♂ ♀ ♂♀

In
te

rv
ju

0,74 0,52 0,61±0,61 0,45 0,52 0,49±0,66 0,4 0,37 0,38±0,54

0.81 0,55 0,68±0,69

U
n

d
er

-
sö

k
n

in
g

0,84 0,78 0,8±0,81 0,82 0,83 0,82±0,78

1,1 0,85 0,98±0,76

1,25±1,02 0,95±0,71 1,1±0,88

T
ot

al
t

1,58±0,61 1,3±0,14 1,41±0,96 1,27±1,03 1,35±1,07 1,31±1,04

1,55±1,05 1,26±0,81 1,41±0,94
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Avsnittsresultat

Intervjudel

Medelvärdet för samtliga barn var 0,5 ± 0,61 på intervjudelen. Typvärdet 0 poäng erhölls av 

73/130 barn (56 %). De avsnitt på intervjudelen som gav högst poäng var Vanor (III) och 

Tuggning och sväljning (IV), framförallt frågorna III A ”Suger eller biter ditt barn på 

naglarna, fingrarna eller föremål varje dag?”, IV B ”Har ditt barn svårt att äta vissa 

konsistenser av mat?” och IV C ”Tar det 30 minuter eller mera för ditt barn att äta ett 

huvudmål?”. Resultatet för de intervjufrågor som presenteras nedan redovisas i sin helhet i 

tabell 4. 

I Sensorik

Ingen 3- eller 5-åring och 2/45 (4 %) 4-åringar uppgavs få kväljningar i samband med 

tandborstning. Inget barn uppgavs stoppa för mycket mat i munnen. 

II Andning

Snarkning förekom sammanlagt hos 3/130 (2 %) barn fördelat över samtliga åldersgrupper.

III Vanor

Av 3-åringarna var det 6/46 (13 %), av 4-åringarna 6/45 (13 %) och av 5-åringarna 6/39 (15 

%) som sög eller bet på naglarna, fingrarna eller föremål varje dag. Vanligast var att barnen 

bet på naglarna. Klädesplagg var det föremål som barnen oftast bet eller sög på. Napp- och 

fingersugning bedömdes inte som avvikande hos barn under 5 år. Ingen 5-åring sög eller bet 

på läppen, tungan eller kinden medan företeelsen fanns hos en 3- respektive 4-åring. Hård 

sammanbitning av tänderna eller tandgnissling på dagen förekom inte hos någon 4- eller 5-

åring. Denna vana återfanns hos 2/19 (11 %) 3-åriga pojkar, men inte alls hos de jämnåriga 

flickorna. Inga av de ålders- eller könsskillnader som uppmättes på avsnittet var signifikanta. 

IV Tuggning och sväljning

Svårigheter att äta vissa konsistenser förekom hos 5/46 (11 %) 3-åringar, 7/45 (16 %) 4-

åringar och 2/39 (5 %) 5-åringar. De flesta av dessa barn hade problem med kött och 

potatismos. Det var 11/45 (24 %) 3-åringar, 6/45 (13 %) 4-åringar och 4/39 (10 %) 5-åringar 

som behövde 30 minuter eller längre tid för att äta ett huvudmål. En 3- och en 5-åring 

uppgavs svälja stora bitar utan att tugga. Endast en 4-årig flicka uppgavs hosta vid nästan 

varje måltid. Inga av de ålders- eller könsskillnader som uppmättes på avsnittet var 

signifikanta.
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V Dregling

Ingen 4- eller 5-åring fick dagligen saliv i mungipan eller på hakan.  Bland 3-åringarna 

förekom dregling hos 3/46 (7 %) barn varav samtliga var pojkar. Denna könsskillnad var 

signifikant (p<0,05). 

VI Muntorrhet

Svårigheter att äta ett kex utan att dricka förekom hos 2/127 (2 %) barn. Inget barn uppgavs

ha sveda i munslemhinnan eller på tungan.
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Tabell 4.  Andel (%) 3-, 4- och 5-åringar vars föräldrar svarade jakande på intervjufrågorna. Resultat för 
pojkar (♂), flickor (♀) samt hela åldersgruppen (♂♀) redovisas. Att ingen svarade jakande anges med *. 

Intervjufrågor 3:0-3:11 år 4:0-4:11 år 5:0-6:0 år

♂ ♀ ♂♀ ♂ ♀ ♂♀ ♂ ♀ ♂♀

A. Får ditt barn kväljningar 
när han/hon borstar 
tänderna? 

* * * * 8,6 4,4 * * *

I

S
en

so
ri

k

B. Stoppar ditt barn så 
mycket mat i munnen att det 
blir svårt att tugga?

* * * * * * * * *

A. Använder ditt barn något 
andningsstöd?

* * * * * * * * *
II

A
n

d
n

in
g

B. Snarkar ditt barn mycket 
när han/hon sover?

* 3,7 2,2 * 4,3 2,2 5,0 * 2,6

A. Suger eller biter ditt barn 
på naglarna, fingrarna eller
föremål?

5,3 18,5 13,0 18,2 8,7 13,3 4,8 26,3 15,4

B. Suger eller biter ditt barn 
på läppen, tungan eller 
kinden?

* 3,7 2,2 4,5 * 2,2 * * *III

V
an

or

C. Biter ditt barn ihop hårt 
eller gnisslar tänder på 
dagen?

10,5 * 4,3 * * * * * *

A. Äter ditt barn via något 
annat än munnen?

* * * * * * * * *

B. Har ditt barn svårt att äta 
vissa konsistenser av mat?

15,8 7,4 10,9 18,2 13,0 15,6 5,0 5,3 5,1

C. Tar det 30 min eller mera 
för ditt barn att äta ett 
huvudmål?

36,9 15,4 24,4 9,1 17,4 13,3 15,0 5,3 10,3

D. Sväljer ditt barn stora 
bitar utan att tugga?

* 3,7 2,2 * * * 5,0 * 2,6

IV

T
u

gg
n

in
g 

oc
h

 s
vä

lj
n

in
g

E. Hostar ditt barn ofta vid 
måltiderna?

* * * * 4,3 2,2 * * *

V

D
re

gl
in

g

A. Får ditt barn saliv i 
mungipan eller på hakan?

15,8 * 6,5 * * * * * *

A. Måste ditt barn dricka för 
att kunna äta ett kex?

* * * * 4,3 2,3 5,3 * 2,6

VI

M
u

n
to

rr
h

et

B. Har ditt barn sveda i 
munslemhinnan eller på 
tungan?

* * * * * * * * *
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Undersökningsdel

Medelvärdet för samtliga barn var 0,86 ± 0,78 på undersökningsdelen. Det var 46/132 barn 

(35 %) som hade 0 poäng. Typvärdet var 1. Störst svårigheter vållade avsnitten Mimik (3) och 

Oralmotorik (5), i synnerhet uppgifterna 3 C, försök att vissla, och 5 B, slicka runt munnen. 

Resultatet för de uppgifter som presenteras nedan redovisas i sin helhet i tabell 5.

I undersökningen medverkade 3-åringarna överlag betydligt sämre än både 4- och 5-åringarna 

och en av 3-åringarna deltog enbart i avsnittet Ansiktet i vila (1). Sämst medverkan var det på 

avsnitten Ansiktet i vila (1) där 15 barn inte deltog, Näsandning (2) där 16 barn inte 

medverkade samt uppgift 5 B där 13 barn inte ville medverka. 

1 Ansiktet i vila

Ansiktsasymmetri återfanns inte hos något barn. Avvikande läpposition noterades hos 2/35 (6 

%) 3-åringar, 4/40 (10 %) 4-åringar och 5/35 (14 %) 5-åringar, där samtliga hade öppen mun. 

Varken avvikande tungposition eller ofrivilliga rörelser uppvisades av något barn. Inga 

signifikanta ålders- eller könsskillnader återfanns på avsnittet.

2 Näsandning

Samtliga 4- och 5-åringar kunde ta fem djupa andetag genom näsan medan 5/27 (19 %) 3-

åringar inte kunde utföra uppgiften. Därmed skiljde sig 3-åringarna signifikant (p<0,01) från 

övriga åldersgrupper. Ingen signifikant könsskillnad förelåg bland 3-åringarna. Det var 25 

barn som inte deltog i uppgiften; 9 barn beroende på förkylning med nästäppa och 16 barn, 

varav 14 var 3 år, på grund av att de inte ville medverka. 

3 Mimik

Att blunda hårt innebar svårigheter endast för 2/123 (16 %) barn. Uppgiften att visa tänderna 

kunde inte utföras av 5/43 (12 %) 3-åringar, 7/45 (16%) 4-åringar och 3/40 (8 %) 5-åringar. 

Det var 7/40 (18 %) 3-åringar, 9/44 (21 %) 4-åringar och 4/40 (10 %) 5-åringar som inte 

kunde truta med munnen. Inga av de uppmätta ålders- eller könsskillnaderna var signifikanta. 

4 Tuggmuskel- och käkfunktion

Av samtliga barn var det endast 3/126 (2 %) som inte förmådde bita ihop hårt på de bakersta 

tänderna så att tydlig masseteraktivitet kunde konstateras. Alla barn kunde gapa stort. 

5 Oral motorik

Ingen 5-åring och endast en 3- respektive 4-åring hade svårt att räcka ut tungan utanför det 

läppröda. Att slicka runt munnen beredde svårigheter för 9/42 (21 %) 3-åringar, 10/45 (22 %) 
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4-åringar och 7/41 (17 %) 5-åringar. Pojkarna presterade sämre än flickorna i samtliga 

åldersgrupper. Könsskillnaden var signifikant för 3-åringar (p<0,01) och 5-åringar (p<0,05).  

Uppgiften att blåsa upp kinderna och hålla kvar minst 3 sekunder kunde inte utföras av 8/41 

(20 %) 3-åringar, 7/45 (16 %) 4-åringar och 3/40 (8 %) 5-åringar. Det var 2/35 (6 %) 3-

åringar, 2/44 (5 %) 4-åringar och 1/39 (3 %) 5-åringar som inte kunde gapa och säga ah-ah-ah 

med tydlig höjning av mjuka gommen. Uppmätta ålderskillnader inom avsnittet var inte 

signifikanta och signifikant könsskillnad återfanns endast på uppgiften att slicka runt munnen.

6 Tal

Det var 2/43 (5 %) 3-åringar, 3/45 (7 %) 4-åringar och 5/40 (13 %) 5-åringar som fick 

anmärkning på uppgiften att räkna högt till tio. S-, r- och sje-ljud bedömdes ej hos barn under 

5 år. Ingen signifikant skillnad förelåg mellan 3- och 4-åringar. Signifikansberäkningar mellan 

5-åringar och övriga åldersgrupper utfördes inte då kraven för godkänt utförande av uppgiften 

skiljde sig åt. Uppgiften att säga pa-ta-ka tre gånger i följd utfördes endast av barn över 5 år 

och av dessa var det 12/39 (31 %) barn som inte kunde utföra uppgiften. Inga signifikanta 

könsskillnader förelåg på avsnittet.
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Tabell 5.  Andel (%) 3-, 4- och 5-åringar som inte kunde utföra uppgiften. Resultat för pojkar (♂), flickor (♀)
samt hela åldersgruppen (♂♀) redovisas. Att samtliga kunde utföra uppgiften anges med *.

Undersökningsuppgifter 3:0-3:11 år 4:0-4:11 år 5:0-6:0 år

♂ ♀ ♂♀ ♂ ♀ ♂♀ ♂ ♀ ♂♀

A. Asymmetri * * * * * * * * *

B. Avvikande läpposition * 8,7 5,7 5,6 13,6 10 17,6 11,1 14,3

C. Avvikande 
tungposition

* * * * * * * * *

1

A
n

si
k

te
t 

i v
il

a

D. Ofrivilliga rörelser * * * * * * * * *

2

N
äs

-
an

d
n

in
g A. Stäng munnen och ta 

fem djupa andetag genom 
näsan (lukta)

15,4 21,4 18,5 * * * * * *

A. Blunda hårt * 4,3 2,6 * * * * 5,0 2,4

B. Visa tänderna 5,9 15,4 11,6 13,6 17,4 15,6 10,0 5,0 7,53

M
im

ik

C. Försök att vissla 
(blåsa)

16,7 18,2 17,5 28,6 13,0 20,5 10,0 10,0 10,0

A. Bit ihop hårt på de 
bakersta tänderna

6,3 * 2,4 * 4,3 2,3 * 5,0 2,4

4

T
u

gg
m

u
sk

el
-

oc
h

 
k

äk
fu

n
k

ti
on

B. Gapa så stort du kan * * * * * * * * *

A. Räck ut tungan så 
långt du kan

* 4,0 2,3 * 4,3 2,2 * * *

B. Slicka runt munnen 47,1 4,0 21,4 31,8 13,0 22,2 28,6 5,0 17,1

C. Blås upp kinderna och 
håll kvar minst 3 sek

16,7 21,7 19,5 18,2 13,0 15,6 10,0 5,0 7,5

5

O
ra

l m
ot

or
ik

D. Gapa stort och säg ah-
ah-ah [a]

7,7 4,5 5,7 4,5 4,5 4,5 4,8 * 2,6

A. Talar * * * * * * * * *

B. Räkna högt till tio * 7,7 4,7 4,5 8,7 6,7 15 10,0 12,56 T
al

C. Säg pataka, pataka, 
pataka

- - - - - - 30,0 31,6 30,8
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Diskussion

Metoddiskussion

Urvalet till studien gjordes av berörd förskolepersonal efter givna kriterier. Detta kan vara en 

potentiell felkälla då till exempel uppgifter om tidigare logopedkontakt kan ha varit okända 

för personalen. Denna risk hade kunnat minimeras genom att exklusions- och 

inklusionskriterierna redovisats även på det informationsbrev som utgick till föräldrarna. Ett 

fyrtiotal av de utvalda barnens föräldrar valde att inte svara på utskickad godkännandeblankett 

och 25 föräldrar tackade nej till deltagande i studien. Vad detta berodde på är svårt att säga 

men kanske döljer det sig i denna grupp ett antal barn som skulle ha presterat annorlunda än 

de som slutligen deltog i studien. Det som dock talar för att studiens resultat är tillförlitligt är 

att det sammanlagda antalet studiedeltagare är relativt stort samt att barns oralmotoriska 

förmåga inte torde påverkas av demografiska faktorer såsom föräldrarnas utbildning, 

kulturella tillhörighet eller var familjen bor. Det är därmed studieförfattarnas uppfattning att 

resultatet i föreliggande studie är representativt för hur barn med typisk utveckling i de 

aktuella åldersgrupperna kan förväntas prestera på NOT-S.  

Då testningen med NOT-S genomfördes av olika testledare föreligger en risk att barnets 

prestationer bedömdes olika. God bedömaröverensstämmelse vid förtestningen talar 

emellertid för att risken är liten. Avsnittet Tal (6) samt uppgifterna 4 A, bit ihop hårt på de 

bakersta tänderna, och 5 D, gapa stort och säg ah-ah-ah, utgick vid kalibrering vilket kan ha 

medfört en förhöjd risk för olika bedömning av dessa avsnitt. Diskussioner fördes dock kring 

hur dessa uppgifter skulle bedömas.

Ett antal av de föräldrar som deltog i den strukturerade intervjun hade ett annat språk än 

svenska som modersmål. Detta försvårade enstaka intervjuer och för ett barn exkluderades 

intervjudelen beroende på misstanke om att föräldern inte förstod frågorna. Att 

föräldraintervjun gjordes per telefon istället för ansikte mot ansikte kan ha påverkat resultatet. 

Vid telefonintervjun kan föräldrarna ha varit mer distraherade än vid ett mottagningsbesök 

och en del föräldrar upplevdes dessutom vara så stressade vid intervjun att de inte föreföll 

överväga sina svar så noga.
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Samtliga barn som deltog i denna studie testades på sina respektive förskolor. Detta innebar 

att testmiljö och tidpunkt på dagen varierade beroende på förskolerutiner och lokaltillgång, 

vilket medförde att förutsättningarna för testsituationen inte var helt identiska. En fördel med 

detta tillvägagångssätt var dock att de flesta barn upplevdes vara trygga i situationen då de var 

i välkända lokaler och att endast en liten del av deras tid togs i anspråk. 

Resultatdiskussion

Totalpoäng och medelvärden

Det var 14/130 barn (11 %) som totalt erhöll 3 poäng eller mer på NOT-S. Då Bakke et al. 

(2007) utprovade NOT-S på 60 kontroller som var 3-78 år var det ingen som fick en 

totalpoäng på 3 eller mer. Att viss skillnad råder mellan resultaten i föreliggande studie och de 

som erhölls vid utprovningen av NOT-S kan delvis förklaras av att antalet barn mellan 3 och 

6 år i utprovningsstudiens kontrollgrupp var betydligt färre än i denna studie. Med ett högre 

antal testpersoner ökar sannolikheten för att normalvariationen speglas. Det högsta erhållna 

totalresultatet, 4 poäng, kan tyckas vara högt men kan även ses som en del av 

normalvariationen då samtliga barn i föreliggande studie anses vara typiskt utvecklade. Enligt 

de resultat som framkommit i denna studie kan typiskt utvecklade 3-åringar väntas få en 

totalpoäng på 1,41 ± 0,96, 4-åringar 1,31 ± 1,04 poäng och 5-åringar 1,41 ± 0,94. Barn mellan 

3 och 6 år bör med andra ord inte få en totalpoäng på 3 poäng eller mer. Vid högre poäng 

rekommenderas att barnets resultat utvärderas och att övervägning sker huruvida ytterligare 

undersökning är motiverad. 

Inga signifikanta generella skillnader i totalpoäng förekom relaterat till ålder men däremot 

konstaterades signifikanta åldersskillnader på avsnittet Näsandning (2). Medelpoängen på 

intervjudelen och hela NOT-S sjönk med stigande ålder. Denna åldersskillnad var inte 

signifikant men däremot kunde en tendens till signifikant skillnad (p=0,08) konstateras både 

mellan 3- och 5-åringarnas totalpoäng och mellan deras poäng på intervjudelen. På 

undersökningsdelen hade 4-åringarna ett något högre totalresultat än 3-åringarna medan 5-

åringarna hade det lägsta totalresultatet även på denna del. Att 4-åringarna erhöll högre 

resultat än 3-åringarna skulle kunna bero på att 3-åringarna generellt medverkade sämre i 

testsituationen och därmed inte bedömdes på uppgifter där de kanske annars skulle ha fått 

anmärkning. Enligt Robbins och Klee (1987) utvecklas den oralmotoriska förmågan markant 

mellan 2:6 och 3:11 års ålder för att sedan utvecklas i långsammare takt fram till 6:11 år. I
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denna studie skedde en jämn men långsam minskning av poäng på intervjudelen och hela 

NOT-S med stigande ålder. Att de äldsta barnen fick lägst medelpoäng behöver inte enbart 

spegla en förbättring i oralmotorisk förmåga utan kan även bero på att de uppnått en högre 

mognadsgrad och således var mer koncentrerade i testsituationen. Barnets medverkan 

påverkade dock endast resultatet på undersökningsdelen. 

Några signifikanta generella könsskillnader inom åldersgrupperna kunde inte heller 

konstateras i denna studie. Emellertid återfanns signifikanta könsskillnader på avsnittet 

Dregling (V) och uppgift 5 B, slicka runt munnen. Inte heller Gustavsson och Harnemo 

(2001) eller Hartstein och Heinonen (1995) fann några generella könsskillnader i sina 

respektive studier av barns oralmotoriska förmåga. Däremot återfanns även i dessa studier 

signifikanta könsskillnader på enstaka uppgifter. 

Samliga åldersgrupper fick högre poäng på undersökningsdelen än på intervjudelen och denna 

skillnad var signifikant för 4- respektive 5-åringarna. Detta skulle kunna bero på att de två 

testdelarna inte direkt berör samma områden. Undersökningsdelen ställer förutom krav på 

oralmotorisk förmåga även krav på barnets koncentrationsförmåga, förmåga att förstå och ta 

instruktioner samt att följa modell vilket kan vara orsaken till att barnen fick högre poäng på 

denna del.  Vid intervjun är däremot föräldrarnas tolkning av frågorna och insikt i barnets 

förmåga av betydelse för resultatet.

Intervjudel

Endast två barn uppgavs vid telefonintervjun ha svårigheter inom det sensoriska området. 

Således kan det konstateras att ökad eller minskad känslighet i munhålan förefaller vara 

ovanligt hos typiskt utvecklade barn mellan 3 och 6 år. Takeffekt, det vill säga att inget barn 

hade problem inom området, uppnåddes för hela sensorikavsnittet vid 5 års ålder. 

Snarkning nästan varje natt förekom enligt föräldrarna hos 3/130 (2 %) barn. Smedje et al. 

(1999) fann i sin studie att 7,7 % av de 5-7-åriga barnen snarkade minst tre nätter per vecka. 

Förutom att det var en viss åldersskillnad mellan barnen i de respektive studierna skiljde sig 

även kriteriet för förekomst av snarkning åt. Om bedömningskriterierna varit desamma hade 

resultaten från de olika studierna troligtvis överensstämt i högre grad. Smedje et al. (1999) 

konstaterade att snarkning var vanligare hos flickor. I föreliggande studie var två av de tre 

barn som snarkade flickor, en könsskillnad som inte var signifikant. Snarkning och 
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munandning kan ha liknande orsaksbakgrund (Smedje et al., 1999; Elsherif & Kareemullah, 

1999) men i föreliggande studie fanns dock inget tydligt samband mellan dessa företeelser.

Det var 18/130 (14 %) barn som sög eller bet på naglarna, fingrarna eller föremål dagligen. 

Enligt vad Warren et al. (2001) funnit torde samtliga de barn som sög på fingrarna eller 

föremål riskera påverkan på tand- och bettstatus. Skadliga sug- och bitvanor förekommer i 

signifikant högre utsträckning hos barn som munandas (Trawitzki et al., 2005). Detta föreföll 

dock inte vara fallet i föreliggande studie, då resultatet på undersökningsdelen visade att inget 

barn som uppvisade sug- och bitvanor fick anmärkning på testuppgiften 1 B, läpposition vid 

ansiktet i vila, eller avsnittet Näsandning (2). 

Enligt Dooland et al. (2006) gnisslar de flesta tänder dag- eller nattetid under någon period av 

barndomen. Att endast två barn i föreliggande studie uppgavs gnissla tänder kan bero på att 

endast tandgnissling dagtid bedömdes. Kieser och Groeneveld (1998) konstaterade att 

tandgnissling, nagelbitning och tumsugning kan vara orsaksrelaterade vanor. Inget av de två 

barn i föreliggande studie som gnisslade tänder uppgavs dock ha några sug- eller bitvanor.  

De konsistenser som barnen uppgavs ha störst svårigheter att äta var kött och potatismos. Att 

många barn hade svårt att bearbeta kött överrensstämmer väl med fynd av Mioche et al. 

(2002) som visade att kött är en krävande konsistens att tugga. Att potatismos rapporterades 

vålla bekymmer skulle kunna förklaras av att det är en klistrig konsistens som lätt fastnar i 

munnen och därmed kan vara svår att transportera i mun och svalg. 

I föreliggande studie framkom att 21/129 (16 %) barn behövde 30 minuter eller mer för att äta 

ett huvudmål. Detta betyder inte att samtliga barn hade svårigheter att tugga och svälja 

eftersom poäng gavs oavsett anledning till att det tog lång tid. Föräldrarna beskrev ofta att 

barnen var motoriskt oroliga, pratade mycket eller var kinkiga i maten. Resultatet på denna 

fråga speglar troligtvis snarare en generell omognad hos barnen och då särskilt hos 3-

åringarna. Ju äldre barnen var desto färre fick anmärkning på denna fråga vilket 

överensstämmer med Gisels (1988; 1991) mening att ätningseffektiviteten ökar ju äldre barn 

blir. Således skulle även förutsättningar för tuggeffektivitet kunna påverka måltidslängden.

Takeffekt uppnåddes vid 4 års ålder för avsnittet Dregling (V). Det var tre 3-åringar som 

uppgavs få saliv i mungipan eller på hakan dagligen. Detta var något fler barn än Holmberg 
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och Bergström (1996) fann vid sin normering av ORIS, där dregling endast förekom hos ett 

av de 140 barnen mellan 3 och 7 år. Barn slutar vanligen dregla vid 1:3-1:6 års ålder men 

företeelsen kan kvarstå några år till (Blasco & Allaire, 1992). Vid 4 års ålder bör dock 

dregling dagtid ha upphört (Crysdale, 1989), varför poäng på denna fråga kan vara angeläget 

att uppmärksamma. Enligt Crysdale et al. (2006) förekommer dregling ofta i samband med 

svårigheter att sluta läpparna. Av de tre barn i föreliggande studie som dreglade var det dock 

ingen som hade öppen läpposition vid Ansiktet i vila (1). Samtliga barn som dreglade var 

pojkar, vilket gav en signifikant könsskillnad i den åldersgruppen. I ett antal tidigare studier 

av salivflöde hos barn har inga signifikanta könsskillnader noterats (Bretz, do Valle, 

Jacobson, Marchi, Mendes, Nor, Cançado & Schneider, 2001; Rotteveel, Jongerius, van 

Limbeek & van den Hoogen, 2004; Torres, Nucci, Milanos, Pereria, Massaud & Munhoz, 

2006). Mot bakgrund av detta bör resultatet i föreliggande studie tolkas med försiktighet, i 

synnerhet med tanke på att det sammantaget rörde sig om endast tre barn som dreglade.  

Muntorrhet är vanligt i samband med munandning (Eisen & Lynch, 1998). Av de två barn 

som uppgavs ha svårigheter att äta ett kex utan att dricka var det dock ingen som munandades 

vid avsnittet Ansiktet i vila (1).

Undersökningsdel

I avsnittet Ansiktet i vila (1) var det endast avvikande läpposition som observerades hos 

barnen och då i form av öppen mun. Enligt Castillo Morales et al., (1998) är läpparna 

vanligtvis lätt slutna när ansiktet är i vila. Sammanlagt hade 11 av de 110 barn (10 %) som 

deltog i uppgiften öppen mun. De barn som var förkylda bedömdes inte på uppgiften och 

nästäppa bör därför inte vara orsak till att barnen hade munnen öppen. Munandning kan vara 

ett tecken på förstorad adenoid eller förstorade tonsiller (Elsherif & Kareemullah, 1999). I 

föreliggande studie exkluderades barn med känd problematik av detta slag, men det kvarstår 

ändå risk att en del av de deltagande barnens poäng på detta område beror på oupptäckt 

förstorad adenoid eller förstorade tonsiller. Som nämnts tidigare kan en liknande 

orsaksbakgrund finnas mellan munandning och snarkning, men i föreliggande studie var det 

endast två barn som snarkade av de elva barn som hade öppen mun. 

Takeffekt, det vill säga att alla barn i en åldersgrupp kunde utföra uppgiften, uppnåddes vid 4 

års ålder på avsnittet Näsandning (2). Det var fem 3-åringar som hade svårigheter på avsnittet 

och skillnaden mellan 3-åringarna och de äldre barnen var signifikant. Näsandning bedömdes 
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endast som korrekt om barnet andades in och ut genom näsan fem gånger. Detta kan vara en 

orsak till att 3-åringarna, vilka upplevdes ha sämre förståelse för uppgiften och överlag 

begränsad uthållighet, presterade lägre än övriga åldersgrupper. I en studie av 24 barn med 

typisk språkutveckling i åldrarna 2-12 år hade ingen av studiedeltagarna svårigheter att andas 

genom näsan (Leeper et al., 1997). Skillnaden i resultat mellan studierna kan ha att göra med 

att förmågan till näsandning undersöktes på olika sätt. Anledningen till att barnen 

munandades i denna studie kan inte vara nästäppa då uppgiften ströks om barnet var förkylt. 

Orsaker skulle dock som nämnts tidigare kunna vara oupptäckt förstorad adenoid eller 

förstorade tonsiller. 

Ett av de områden som vållade störst svårigheter för barnen var Mimik (3). Det var 12 % av 

barnen som inte kunde utföra uppgift 3 B, visa tänderna. Detta överensstämmer med Hartstein 

och Heinonens (1995) resultat som visade att 8 % av de 48 normalspråkiga studiedeltagarna 

mellan 4:0 och 5:5 år inte kunde visa framtänderna ihopbitna kant i kant. Den svåraste 

uppgiften inom avsnittet Mimik var 3 C, truta med munnen, vilken beredde svårigheter för 16 

% av barnen. Detta resultat kan ställas mot tidigare fynd av Hartstein och Heinonen (1995) 

samt Gustavsson och Harnemo (2001). De förstnämnda fann i sin studie att 27 % av barnen 

inte kunde runda läpparna. Gustavsson och Harnemo (2001) visade i sin studie av 25 barn i 6-

årsåldern att 20 % av dessa fick anmärkning på uppgiften. Studiernas resultat är dock inte helt 

jämförbara eftersom de delvis representerar olika åldersgrupper. 

Endast ett fåtal barn fick anmärkning på avsnittet Tuggmuskel- och käkfunktion (4). Detta 

tyder på att barn i åldrarna 3-6 år med typisk utveckling varken har svårigheter att aktivera 

massetermuskulaturen genom hård sammanbitning av tänderna eller de muskler som krävs för 

att gapa stort. I likhet med resultat av Holmberg och Bergström (1996) kunde samtliga barn i 

föreliggande studie gapa stort. 

Avsnittet Oral motorik (5) var även det ett område vars uppgifter medförde vissa svårigheter 

för barnen i studien. Uppgift 5 B, slicka runt munnen, var mest problematisk. Det var 26/128 

barn (20 %) som inte kunde utföra uppgiften, ett resultat som stämmer relativt väl överens 

med Hartstein och Heinonens (1995) studie där 27 % av barnen inte förmådde slicka runt 

munnen. I den senare studien förelåg ingen signifikant könsskillnad medan de 3- och 5-åriga 

pojkarna presterade signifikant sämre än flickorna i respektive åldersgrupp i föreliggande 
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studie. Qvarnström et al. (1994) undersökte tungrörelser och koordinationen av dessa hos barn 

i 7-årsåldern och återfann inga signifikanta könsskillnader. 

I studien var det 14 % av barnen som inte kunde utföra uppgift 5 C, blåsa upp kinderna, vilket 

skiljer sig från resultatet i Hartstein och Heionens studie där endast 2 % hade svårigheter med 

uppgiften. Skillnaden kan eventuellt förklaras av att åldersgrupperna i de två studierna delvis 

skiljer sig åt men också av att kraven för ett godkänt utförande kan ha varit olika. Enligt 

Holmberg och Bergström (1996) ställer uppblåsning av kinderna höga krav på barns 

läppmotorik och gomfunktion. Nedsatt funktion i m. orbicularis oris, m. buccinator eller 

velofarynxmuskulaturen skulle kunna vara en orsak till anmärkning på uppgiften liksom 

svårigheter att anpassa det intraorala trycket till muskelstyrkan. En alternativ förklaring kan 

vara bristande förståelse för instruktionerna då en del barn möjligen släppte ut luft genom 

läpparna frivilligt. 

Den övervägande majoriteten (96 %) av de 3-6-åriga barnen kunde gapa och säga ah-ah-ah 

med en tydlig höjning av mjuka gommen. Detta resultat stämmer relativt väl med Thomson 

och Hixon (1979) som menar att fullgod velofarynxslutning utvecklas någon gång mellan 

födseln och 3 års ålder. Qvarnström et al. (1993) fann att samtliga 130 studiedeltagare i 

åldrarna 6:5-8:7 år hade normal velumfunktion med god slutning. 

I avsnittet Tal (6) räknade barnen till tio för att en snabb bedömning av artikulation och 

röstklang skulle kunna genomföras. Resultatet kan tyckas vara förvånande då 3-åringarna som 

grupp presterade bättre än de äldre barnen. Att fler 5-åringar än 3-åringar fick poäng på 

uppgiften förklaras dock av att r-, s- och sje-ljud exkluderades vid bedömningen av barn 

under 5 år. Samtliga 5-åringar som fick poäng på denna uppgift fick anmärkning endast på 

dessa ljud. De barn som saknade båda framtänderna i över- eller underkäke fick inte 

anmärkning för interdentalt /s/ varför avsaknad av dessa tänder inte var orsak till 5-åringarnas 

poäng på denna uppgift. 

Taluppgift 6 C, säg pa-ta-ka tre gånger, bedömdes endast hos de barn som fyllt 5 år. Denna 

uppgift visade sig vara problematisk för många barn och 31 % fick anmärkning. Ofta 

upprepade barnet pa-ta-ka korrekt en gång för att sedan blanda ihop ljud och stavelser vilket 

är jämförbart med en studie av Yaruss och Logan (2002) som visade att barnen framförallt 

hade artikulationsfel vid produktion av stavelsesekvensen puh-tuh-kuh. 
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Allmän diskussion

NOT-S visade sig vara ett lättadministrerat test som de flesta barn föreföll tycka var roligt att 

genomföra. De 3-åriga barnen medverkade dock i betydligt lägre utsträckning än de äldre 

barnen, vilket kan ha berott på att de ibland hade svårare att förstå och ta instruktioner, hade 

sämre koncentrationsförmåga samt var blygare än de äldre barnen. 

Antalet barn som inte ville delta varierade stort mellan olika uppgifter. På avsnittet Ansiktet i 

vila (1), då barnen under en minut skulle studera en bild föreställande en höna med 

kycklingar, var det 15 barn som inte medverkade. De vanligaste orsakerna till bristande 

medverkan var att barnet hade svårt att vara tyst, grimaserade, tittade på testledaren eller log, 

vilket innebar att bedömning inte kunde ske. Det var dessutom väldigt få barn som iakttog 

bilden under hela den uppsatta tiden. Testledarna beslutade att bedöma barnet på uppgiften 

om det iakttagit bilden tillräckligt länge för att en uppfattning om de företeelser som skulle 

bedömas i avsnittet erhållits. Det skulle måhända vara lämpligt att använda en mer 

innehållsrik bild som lättare fångar barnets intresse. Så länge ett tillräckligt underlag för 

bedömning har erhållits bör således poängsättning kunna ske även om barnet inte tyst iakttagit 

bilden under en minut, eftersom detta förefaller vara en alltför lång tid att delta för många 

barn. Uppgift 2 A, ta fem djupa andetag genom näsan, var också svår att få alla barn att delta 

i. Förslagsvis skulle denna något krävande uppgift kunna placeras senare i

undersökningsdelen, då barnen förmodligen är mer bekanta med situationen och 

förhoppningsvis känner sig bekvämare med testledaren. Uppgift 5 D, gapa och säg ah-ah-ah, 

orsakade också problem där vanligaste anledningen till utebliven bedömning var att barnet 

inte kunde fonera i situationen, att tungan skymde velum eller att barnet inte ville medverka.  

De barn som deltog i föreliggande studie var typiskt utvecklade och uppvisade därför som 

förväntat inga större svårigheter inom det orofaciala området. Vid testning av barn med någon 

typ av funktionshinder där avvikande muskeltonus och neurologisk påverkan ofta föreligger 

ökar sannolikheten för upptäckt av orofacial dysfunktion, såsom utslätad mimik, dysfagi samt 

svårigheter med käkkontroll och tungfunktion. En annan diagnosgrupp som kan förväntas 

utmärka sig på NOT-S är barn med oral apraxi då de enligt Duffy (2005) har svårt att imitera 

och utföra rörelser på uppmaning. Även kännetecken som att barnet lätt sätter i halsen, får 

kväljningar samt undviker konsistenser (Velleman, 2003) skulle kunna synliggöras med hjälp 
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av de frågor i testet som berör detta. Inget barn i föreliggande studie fick dock en så hög 

poäng att apraxi kunde misstänkas. 

Resultatet av Fonemtestet (Hellquist, 1995) visade att artikulationssvårigheter återfanns hos 

majoriteten av barnen och att det främst var r-, s- och sje-ljud som vållade svårigheter. 

Interdentalt /s/ förekom i mer eller mindre uttalad grad hos påfallande många barn. 

Taluppgiften i NOT-S ger endast en grov uppfattning om barnets talproduktion och 

bedömning endast på tio räkneord kan medföra att svårigheter lätt förbises. För att få en mer 

detaljerad bild av barnets förmåga rekommenderas att ett kompletterande fonologitest 

används. 

På en del av testets uppgifter kan det tyckas vara anmärkningsvärt många barn som fått 

poäng. Dock bör beaktas att de för testet uppsatta bedömningskriterierna noggrant följdes och 

att ingen hänsyn togs till om barnet var nära att kunna utföra uppgiften. Vid testning på klinik 

är bedömningen kanske något mer överseende och barnet ges måhända fler chanser att utföra 

en uppgift. Det totala antalet barn som deltog i studien var tillfredsställande men uppdelat i 

grupper baserat på ålder och kön blev beräkningsunderlaget mindre, vilket fick till följd att 

poäng erhållna av ett fåtal barn gav stort genomslag i resultatet. Ett större antal barn skulle 

eventuellt ha givit fler signifikanta skillnader då tendenser till detta noterats. 

Författarna av denna studie har en förhoppning om att NOT-S ska komma att bli ett 

screeningtest som används rutinmässigt av vårdgivare som önskar få en snabb uppfattning om 

patientens orofaciala funktion. Ett gemensamt språk och bedömningsförfarande förenklar 

dessutom kommunikationen mellan olika yrkesgrupper vilket kommer patienten till godo. 

Framtida studier

För vidare forskning skulle det vara av intresse att samla in data för äldre barn med typisk 

utveckling samt data för olika diagnosgrupper såsom barn med språkstörning och barn med 

fysiskt eller psykiskt funktionshinder. 

Slutsatser

Vid testning av 132 barn med typisk utveckling i åldrarna 3-6 år med NOT-S återfanns inga 

signifikanta generella ålders- eller könsskillnader. Däremot identifierades signifikanta 

skillnader vad gäller ålder och kön på enstaka deluppgifter. Insamlad data visar att barn med 

typisk utveckling i åldersgruppen 3:0-3:11 år kan förväntas få en totalpoäng på 1,41 ± 0,96, 
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barn i åldersgruppen 4:0-4:11 år en totalpoäng på 1,31 ± 1,04 samt barn i åldersgruppen 5:0-

6:0 år en totalpoäng på 1,41 ± 0,94. Om ett barn mellan 3 och 6 år erhåller ett totalresultat på 

3 poäng eller mer bör således barnets resultat utvärderas och utifrån denna analys beslut fattas 

huruvida ytterligare undersökning är motiverad. 
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Institution för Nervsystem och Rörelseorgan    Tel: 013-22 12 87 
Hälsouniversitetet/Universitetssjukhuset           Fax: 013-22 25 58 
581 85 Linköping

Hej! Bilaga 1

Vi är tre studenter som läser vår sista termin på logopedutbildningen vid Linköpings 
universitet. Denna termin kommer vi ägna åt att skriva en magisteruppsats och det är med 
anledning av detta som vi har tagit kontakt med er förskola. Logopeder arbetar med 
bedömning och behandling av röst-, tal-, språk- och sväljsvårigheter. För att kunna göra 
korrekta bedömningar av barn som har munmotoriska svårigheter är det viktigt att ha kunskap 
om vad barn i den aktuella åldersgruppen förväntas klara av. Syftet med vår uppsats är därför 
att ta reda på hur 120 barn i åldrarna 3:0-6:0 år presterar på ett nytt munmotoriskt test, NOT-S. 

Undersökningen innebär att vi genomför två olika test med varje barn; NOT-S och ett test 
som undersöker barnets uttal. Testningen innebär att barnet får benämna ett antal bilder och 
imitera munmotoriska rörelser, vilket beräknas ta ca 30 minuter/barn. I det munmotoriska 
testet ingår förutom en undersökningsdel också en intervjudel som ska besvaras av barnets 
föräldrar. Detta sker genom att vi ringer upp föräldrarna och ställer ett antal frågor om barnets 
munmotorik, vilket tar omkring 5 minuter.    

Vissa delar av testningen kommer att spelas in på band så att vi vid behov kan lyssna i 
efterhand. Inspelningen kommer enbart att hanteras inom logopedprogrammet. Barnens 
anonymitet garanteras, endast uppgifter om kön och ålder kommer att finnas med i uppsatsen.

Vi önskar nu hjälp med att välja ut barn på er förskola som skulle kunna vara lämpliga för att 
delta i undersökningen. Dessa barn ska vara mellan 3:0-6:0 år gamla, inte ha några kända 
fysiska/psykiska funktionshinder och får inte heller ha/ha haft logopedkontakt. De bör också 
förstå och tala svenska tillräckligt bra för att kunna följa de instruktioner som ges. Givetvis 
behöver vi få tillstånd från de föräldrar vars barn ni valt ut till att ingå i undersökningen. Vi 
bifogar därför informationsbrev och svarsblankett för vidare distribution till berörda föräldrar. 
Svarsblanketten önskar vi att föräldrarna lämnar in till er senast ___. Vi bifogar också en 
påminnelselapp som vi ber er att dela ut ____ till de föräldrar som då ännu inte har lämnat in 
svarsblanketten. Därefter kommer vi ut och testar de barn vars föräldrar godkänt deltagande i 
studien. I samband med detta behöver vi tillgång till ett/flera avskilda rum där vi kan 
genomföra testningen. 

Vi är tacksamma för er hjälp, vilken gör det möjligt för oss att genomföra vår studie. Om ni 
har några frågor är ni välkomna att ringa någon av oss.  

Med vänliga hälsningar

Cecilia Skoglund Hanna Thelin Carin Gustavsson  
Logopedstudent Logopedstudent Logopedstudent

Handledare:
Anita McAllister Inger Lundeborg
Leg logoped, Med Dr Leg logoped, MSc
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Hej! Bilaga 2

Vi är tre studenter som läser vår sista termin på logopedutbildningen vid Linköpings 
universitet. Denna termin kommer vi ägna åt att skriva en magisteruppsats och det är med 
anledning av detta som vi har tagit kontakt med ert barns förskola. Logopeder arbetar med 
bedömning och behandling av röst-, tal-, språk- och sväljsvårigheter. För att kunna göra 
korrekta bedömningar av barn som har munmotoriska svårigheter är det viktigt att ha kunskap 
om vad barn i den aktuella åldersgruppen förväntas klara av. Syftet med vår uppsats är därför 
att ta reda på hur 120 barn i åldrarna 3:0-6:0 år presterar på ett nytt munmotoriskt test, NOT-S. 

Undersökningen innebär att vi genomför två olika test med ert barn på förskolan; NOT-S och 
ett test som undersöker barnets uttal. Testningen innebär att ert barn får benämna ett antal 
bilder och imitera munmotoriska rörelser, vilket totalt beräknas ta ca 30 minuter. I det 
munmotoriska testet ingår förutom en undersökningsdel också en intervjudel som ska 
besvaras av er föräldrar. Detta kommer att ske genom att vi ringer upp er och ställer ett antal 
frågor om ert barns munmotorik, vilket tar omkring 5 minuter. Vi ber er därför att i bifogad
svarstalong fylla i telefonnummer samt tidpunkt då vi lättast når er. 

Vissa delar av testningen kommer att spelas in på band så att vi vid behov kan lyssna i 
efterhand. Inspelningen kommer enbart att hanteras inom logopedprogrammet. Vi garanterar 
ert barns anonymitet, i uppsatsen kommer endast uppgifter om kön och ålder att finnas med. 

Givetvis behöver vi få ert tillstånd för att ert barn ska kunna ingå i undersökningen. Vi bifogar 
därför en svarsblankett som vi önskar att ni lämnar till personalen på er förskola senast ____.
Vi kommer därefter ut till förskolan och testar de barn vars föräldrar godkänt deltagande i 
studien. 

Vi är tacksamma för ert och ert barns deltagande vilket möjliggör genomförandet av vår 
studie. Om ni har några frågor är ni välkomna att ringa till någon av oss.  

Med vänliga hälsningar

______________ _____________ ______________
Cecilia Skoglund Hanna Thelin Carin Gustavsson  
Logopedstudent Logopedstudent Logopedstudent

Handledare:
Anita McAllister Inger Lundeborg
Leg logoped, Med Dr Leg logoped, MSc
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Bilaga 3

Svarsblankett

Ja, mitt barn___________ får delta i den logopediska testning som leds av Carin 
Gustavsson, Hanna Thelin och Cecilia Skoglund.

Nej, mitt barn___________ får inte delta i den logopediska testningen. 

Mitt barn är ____ år och ____ månader gammalt. 

Jag är lättast anträffbar för telefonintervju:

Förmiddag Eftermiddag Kväll

Mina telefonnummer är:

Hem ______________

Arbete ______________

Mobil ______________

_________________
Målsmans underskrift

_______________
Namnförtydligande

Inlämnas till förskolan senast _____i medföljande kuvert.  
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Bilaga 4

Påminnelse

Vi vill påminna om att ______ är sista inlämningsdag för svarsblanketten 

angående ert barns deltagande i den logopediska testning vi informerat om.

Svarsblanketten inlämnas till förskolan i tidigare utdelat kuvert.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Cecilia Skoglund Hanna Thelin Carin Gustavsson
Logopedstudent Logopedstudent Logopedstudent

Handledare:
Anita McAllister Inger Lundeborg
Leg logoped, Med Dr Leg logoped, MSc
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NOT-S har utarbetats av Merete Bakke, Köpenhamn, Birgitta Bergendal, Jönköping,  
Anita McAllister, Linköping, Lotta Sjögreen, Göteborg och Pamela Åsten, Oslo med  
stöd av Nordisk förening för Funktionshinder och oral Hälsa, NFH.  
  
  
DDeettttaa  uunnddeerrssöökknniinnggssffoorrmmuulläärr  kkaann  llaaddddaass  nneerr  ffrråånn  www.mun-h-center.se..    
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eelllleerr  tteell  ++4466  3311  775500  9922  0000..  
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Nordiskt Orofacialt Test NOT-S – screening (från 3 år)  

 
NOT-S används vid svårigheter att tala, tugga eller svälja. 
Den anamnestiska delen genomförs som en strukturerad intervju. Undersökaren ställer 
frågan, förklarar och frågar vidare vid behov, tolkar svaret och fyller i formuläret.  
 

NOT-S intervju innehåller sex avsnitt – sensorik, andning, vanor, tuggning och sväljning, 
dregling samt muntorrhet (I-VI). 
 

NOT-S undersökning innehåller sex avsnitt – ansiktet i vila, näsandning, mimik, tuggmuskel- 
och käkfunktion, oral motorik samt tal (1-6).  
 

Bildmanualen används vid genomförande av undersökningen.  
 

 
Land DK  IS NO SE SF Annat 

       ____________________

 
 
Undersökare 

Logoped 

 
Tandläkare 

 
Läkare 

 
Sjukgymnast 

 
Annan 

 
 
____________________ 

 
 
Undersökningsdatum 

 
|____|____|____|____|____|____|____|____| 
    å      å        å       å       m      m      d       d 

 

 
 
 
Födelsedatum 

 
|____|____|____|____|____|____|____|____| 
    å      å        å       å       m      m      d       d 

 

♂ 
 

 

 

♀ 
 

 

 
 
Namn/ID 

 
___________________________________________________________________ 
 

 
 
Medicinsk huvuddiagnos (ange endast en)  

 
________________________________________

 
Diagnosnummer (ICD-10):  

 
________________________________________

  
  
 
Undersökningsposition  sittande 
  liggande 
  
Huvudställning i sittande position  normal (upprätt och rak) 
  avvikande 
  
Svarar med hjälp av annan person   
 
 

Kod för screening 
 
NOT-S total score kan variera 
från 0 till 12 

  

 X = ja 
 0 = nej 
  – = ej bedömt 

 
Om ett eller flera X 
markerats i ett avsnitt 
markeras score 1 i rutan 
längst till höger. 

 
 
 

NOT-S                                 Total score 
 

 



 

Nordiskt Orofacialt Test NOT-S 3(4) © 2006 NFH 

 
 
 

NOT-S intervju 
 

II SSeennssoorriikk     
     

  A. Får du kväljningar när du borstar tänderna?  
Händer det nästan varje gång?  

 

    

 Beskrivning: Uppenbara obehag såsom kväljning, kräkning eller vägran (ökad känslighet).  
     

  B. Stoppar du så mycket mat i munnen att det blir svårt att tugga?  
Händer det dagligen?  

 
 

    

 Beskrivning: Känner inte när det är fullt i munnen (minskad känslighet). 
IIII AAnnddnniinngg   
     

  A. Använder du något andningsstöd?   
    

 Beskrivning: CPAP, respirator, syrgas eller annat.  
     

  B. Snarkar du mycket när du sover?  
Händer det nästan varje natt?  

 

    

 Beskrivning:  Snarkning eller sömnapné. Gäller ej besvär vid astma eller allergi. 
IIIIII VVaannoorr  
     

  A. Suger eller biter du på naglarna, fingrarna eller föremål varje dag?   
     

 Beskrivning:  Napp och fingersugning bedöms ej under 5 års ålder.  
  B. Suger eller biter du på läppen, tungan eller kinden varje dag?    
    

  C. Biter du ihop hårt eller gnisslar du tänder på dagen?  
IIVV TTuuggggnniinngg  oocchh  ssvväälljjnniinngg   
     

  A. Äter inte med munnen (har nässond, gastrostomi eller annat). Uteslut fråga B-E.   
     

  B. Har du svårt att äta vissa konsistenser av mat   
    

  Beskrivning:  Exkludera allergier och specialkost t ex vegetarisk, vegan, glutenfri etc.  
     

  C. Tar det 30 min eller mera för dig att äta ett huvudmål?    
     

  D. Sväljer du stora bitar utan att tugga?     
     

  E. Hostar du ofta vid måltiderna?     
    

 Beskrivning: Förekommer vid nästan varje måltid. 
VV  DDrreegglliinngg   
     

  A. Får du saliv i mungipan eller på hakan nästan varje dag?    
     

 Beskrivning: Behöver torka runt munnen. Gäller ej vid sömn.  
VVII MMuunnttoorrrrhheett  
     

  A. Måste du dricka för att kunna äta ett kex?     
     

  B. Har du sveda i munslemhinnan eller på tungan?     
    

 Beskrivning:  Återkommande sveda eller brännande smärta minst en gång i veckan.  
Gäller ej tandvärk eller blåsor i munnen. 

 

Namn/ID: NOT-S intervju                   Summa 
 

S 
C 
O 
R 
E



 

Nordiskt Orofacialt Test NOT-S 4(4) © 2006 NFH 

NOT-S undersökning  
 

11 AAnnssiikktteett  ii  vviillaa    Titta på bilden i en minut. Tiden börjar nu.  
 Bild 1  Observation under sammanlagt 1 minut. Bedöm A-D.  

  A. Asymmetri    

 Beskrivning: Gäller både skelett och mjukdelar.  

 B. Avvikande läpposition     

 Beskrivning: Öppen mun eller annan avvikelse mer än 2/3 av tiden.  

 C. Avvikande tungposition     

 Beskrivning: Tungspetsen synlig mellan tänderna mer än 2/3 av tiden.  

  D. Ofrivilliga rörelser    

 Beskrivning: Upprepade ofrivilliga rörelser i ansiktet. 

22  NNäässaannddnniinngg   
 Bild 2 A. Stäng munnen och ta fem djupa andetag genom näsan (lukta).                             

 Kriterium: Klarar inte att andas 5 ggr i följd genom näsan.   

  Om läpparna inte kan slutas får patienten eller undersökaren hjälpa till  
att sluta läpparna manuellt. Bedöms inte om patienten är förkyld. 

33 MMiimmiikk   
 Bild 3 A. Blunda hårt   

 Kriterium: Medför inte en kraftig symmetrisk aktivering av ansiktsmusklerna.   

 Bild 4 B. Visa tänderna   

 Kriterium: Medför inte en symmetrisk aktivering av läpp- och ansiktsmuskler så tänderna är väl synliga.   

 Bild 5 C. Försök att vissla (blåsa)    

 Kriterium: Kan inte symmetriskt truta och runda läpparna. 

44 TTuuggggmmuusskkeell--  oocchh  kkääkkffuunnkkttiioonn  
 Bild 6 A. Bit ihop hårt på de bakersta tänderna     

 Kriterium:  Ingen tydlig symmetrisk aktivitet registreras när två fingrar hålls på käkmusklerna  
(musculus masseter på båda sidor). 

 

 Bild 7 B. Gapa så stort du kan    

 Kriterium: Kan inte gapa motsvarande pek- och långfingrarnas bredd på patientens vänstra hand.  
Om framtänderna saknas används tre fingrars bredd (pek-, lång- och ringfinger) som mått. 

 

55 OOrraall  mmoottoorriikk  
 Bild 8 A. Räck ut tungan så långt du kan.    

 Kriterium:  Kan inte nå med tungspetsen utanför det läppröda.  

 Bild 9 B.  Slicka runt munnen    

 Kriterium: Kan inte föra tungspetsen längs läpparna och når inte mungiporna.  

 Bild 10 C. Blås upp kinderna och håll kvar minst 3 sek.   

 Kriterium: Kan inte blåsa upp kinderna utan läckage av luft eller att det uppstår ljud.  

 Bild 11 D. Gapa stort och säg ah-ah-ah [a]!   

 Kriterium: Ingen tydlig höjning av gomspenen och mjuka gommen kan iakttas. 

66 TTaall  A. Talar inte. Uteslut uppgifterna B-C.     
 Bild 12 B. Räkna högt till tio    

 Kriterium: Talet är otydligt med ett eller flera orena ljud eller onormal nasal klang.  
Under 5 års ålder exkluderas R, S och SJ-ljud vid bedömningen.  

 

 Bild 13 C. Säg pataka, pataka, pataka.    

 Kriterium: Bedöms ej hos barn under 5 års ålder. 
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