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Abstract 

Breathing, swallowing, chewing, facial expressions and articulation are aspects of orofacial 

function (Bakke, Bergendal, McAllister, Sjogreen, & Asten, 2007). Oral motor function is 

important for speech production as well as eating (Lundeborg Hammarström, 2010). The 

Nordic Orofacial Test –Screening (NOT-S) is a screening instrument for orofacial dysfunction 

(Bakke et al., 2007). The purpose of this study was to collect data about how typically 

developed children aged 6:0-8:0 years perform on NOT-S, and also to examine if there were 

any age or gender differences in the results. A total of 80 children and their caretakers 

participated in the study. There were 30 children aged six and 50 aged seven. The children 

were tested in their schools and their parents were interviewed by telephone. The results 

showed that children aged 6:0- 8:0 years had a mean score of 1,44 ± 1,16 on NOT-S. For 

children at age six the mean score was 1,63 ± 1,16 and for the children at age seven, the mean 

score was 1,32 ± 1,15. No significant age or gender differences were found in the results 

except in the interview section, where a significant gender difference between children at age 

seven was measured. Boys had more orofacial problems than girls. Results may be used as 

norm data when using the NOT-S in clinical practice.  
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Sammanfattning 

Andning, sväljning, tuggning, mimik och artikulation är delar av orofacial funktion (Bakke, 

Bergendal, McAllister, Sjogreen, & Asten, 2007). Oralmotoriken är viktig för talproduktion 

och födointag (Lundeborg Hammarström, 2010). Nordiskt Orofacialt Test- Screening (NOT-

S) är ett screeningtest som används för att bedöma  avvikande orofacial funktion (Bakke et al., 

2007). Syftet med studien är att undersöka hur barn med typisk utveckling mellan 6:0- 8:0 år 

presterar på NOT-S, samt om det föreligger någon ålder- eller könsskillnad i utförandet av 

uppgifterna. I studien deltog 80 barn och deras föräldrar. Barnen var uppdelade i två 

åldersgrupper, varav 30 stycken sexåringar och 50 stycken sjuåringar. Testningen 

genomfördes i skolmiljö och föräldraintervjuer gjordes via telefon. Resultatet visade att barn i 

åldrarna 6:0- 8:0 år fick en totalpoäng på 1,44 ± 1,16 på NOT-S. Sexåringarna i studien fick 

en totalpoäng på 1,63 ± 1,16 och sjuåringarna fick en totalpoäng på 1,32 ± 1,15. Det fanns 

inga signifikanta ålders- eller könskillnader förutom på intervjudelen där en könskillnad 

mellan sjuåringar uppmättes. De sjuåriga pojkarna hade mer orofaciala problem än flickorna 

på intervjudelen. Resultaten kan användas som normvärden vid klinisk användning av NOT-S 

på studerade åldersgrupper. 
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Inledning 

Andning, sväljning, tuggning, mimik och artikulation är delar av orofacial funktion (Bakke, 

Bergendal, McAllister, Sjogreen & Asten, 2007). Oralmotorikens primärfunktion är andning 

och födointag, men den har även avgörande betydelse för talproduktion (Lundeborg 

Hammarström, 2010). Många personer som är drabbade av medfödda-, genetiskt betingade-, 

förvärvade sjukdomar, eller trauma har nedsatt orofacial funktion (Bakke et al., 2007). 

Oralmotoriska problem kan inverka negativt på livskvalitén (Lundeborg Hammarström, 

2010). Vid motoriska störningar såsom verbal dyspraxi och dysartri uppkommer problem med 

talet och missförstånd kan uppstå, vilket i sin tur kan påverka såväl skolgång som 

socialisation (Morgan & Vogel 2008; Terband & Maassen, 2010). Nordiskt Orofacialt Test- 

Screening (NOT-S) är ett screeningtest som används för att bedöma avvikande orofacial 

funktion. Många professioner är involverade i att diagnostisera orofacial funktion och det är 

därför viktigt att det finns ett gemensamt bedömningsinstrument. NOT-S kan användas på 

barn från tre år och upp i vuxen ålder (Bakke et al., 2007). NOT-S har normerats för barn i 

åldrarna 3:0- 6:0 år i en magisteruppsats 2007 (Gustavsson, Skoglund & Thelin, 2007). Det 

föreligger behov av normering för äldre barn och detta motiverar föreliggande uppsatsarbete. 

 

Bakgrund 

Orofacial funktion 

Med orofacial funktion avses sväljning, tuggning, mimik, andning och artikulation (Bakke et 

al., 2007). För att kunna utföra motoriska rörelser krävs en komplex interaktion av sensorisk 

information och kontroll av motorrörelser genom det centrala nervsystemet (Waxman, 2009). 

Varje organs form påverkas av funktionen, samtidigt som funktionen är en konsekvens av 

formen (Castillo Morales, Brondo & Haberstock, 1998). En liten störning i munhålan kan ge 

stora svårigheter vad gäller kommunikation och näringsintag (Kimmelman, 2001).  

Oralmotorikens funktion 

Tunga, käkar och mjuka gommen är den orala kavitetens rörliga delar (Kimmelman, 2001). 

När den normala funktionen hos dessa störs av anatomiska, fysiologiska, psykologiska, 

sociala eller neurologiska faktorer kan problem med födointag uppstå (Stevenson & Allaire, 

1996). 
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Tugg- och sväljfunktion, utveckling och svårigheter 

Vid normal födobearbetning och sväljning involveras den orala kaviteten, svalget, 

struphuvudet och matstrupen. Fysiologiskt tar vi in maten i munnen där den bearbetas och 

görs redo för sväljning. Tuggning innebär rotatoriska laterala rörelser av tunga och käke, vilka 

formar bolus (Logemann, 1998). Kranialnerv trigeminus (V) innerverar tuggmuskulaturen 

(Castillo Morales et al., 1998). Maten förs sedan bakåt av tungan tills den når de bakre 

gombågarna där sväljreflexen utlöses som förmedlas av kranialnerv glossofaryngeus (IX) 

(Kjellberg, 1994; Logemann, 1998).  

      Vid tre års ålder har det vuxna tuggmönstret, som innebär laterala rotoriska rörelser av 

tunga och underkäke, fullständigt tillägnats (Logemann, 1998). En studie visar att för typiskt 

utvecklade barn i åldern ett till fem år, tar det mellan 10 och 35 minuter att äta en måltid, där 

medellängden var 16 minuter (MacDonald, Harris, Rylance, Asplin & Booth, 1997). 

      När det uppstår svårigheter med att organisera och flytta bolus i munnen blir sväljningen 

ett problem (Evans Morris & Dunn Klein, 2000). Denna svårighet kallas dysfagi (Logemann, 

1998). Dysfagi är vanligare hos barn som är för tidigt födda, har skador i centrala 

nervsystemet eller syndrom som påverkar de kraniofaciala strukturerna (Lefton-Greif, Carroll 

& Loughlin, 2006). 

Tungans funktion, utveckling och svårigheter 

Tungan består av muskler och är en rörlig och flexibel del av den orala kaviteten ( Wolf & 

Glass, 1992; Castillo Morales et al., 1998). Rörligheten i tungan beror på fördelningen av de 

många musklerna. Tungans rörlighet styrs både av inre och yttre muskulatur (Castillo Morales 

et al., 1998). Dessa muskler styrs av kranialnerverna hypoglossos (XII) och glossofaryngeus 

(IX) (Cichero, 2006). Tungans uppgift är att förflytta bolus, rengöra munhålan, förmedla 

smakupplevelser samt forma munhålan vid artikulation (Wolf & Glass, 1992; Logemann, 

1998; Mescher, 2010; Van Lierde, Mortier, Huysman & Vermeersch, 2010).   

      Det lilla barnets födointag sker med hjälp av sugning (Castillo Morales et al., 1998). I takt 

med ökad mognad ändras tungans rörelsemönster vid sugningen från ett bakåt-framåtmönster 

till vertikala rörelser. När barnet fått käkstabilitet kan tungan röra sig för att exempelvis slicka 

av läpparna eller rengöra från mat som fastnat i olika delar av munhålan (Evans Morris & 

Dunn Klein, 2000). 

      När tungan har svårt med rörlighet eller formanpassning eller båda kan det bero på att 

tungbandet är för kort, tungan är hypoton eller hyperton (Castillo Morales et al., 1998; Evans 

Morris & Dunn Klein, 2000; Babu, 2010). Kort tungband är vanligt hos barn utan andra 
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svårigheter (Ballard, Auer & Khoury, 2002). En hyperton tunga är vanligt vid Cerebral pares 

och en hypoton tunga är vanligt vid Downs syndrom (Castillo Morales et al., 1998).  

Mjuka gommens funktion, utveckling och svårigheter  

Mjuka gommen utgörs av muskulatur vars funktion är att stänga till svalget upp mot näsan 

(Evans Morris & Dunn Klein, 2000; Dhillon,2008). Vid sväljning stänger mjuka gommen 

vägen till näshålan för att födan inte skall komma upp i näsan. Vid artikulation av orala 

språkljud stänger mjuka gommen till upp mot näsan för att förhindra att talet får ett nasalt 

luftläckage och en nasal klang (Evans Morris & Dunn Klein, 2000). Mjuka gommens funktion 

är etablerad redan hos det lilla nyfödda barnet (Wolf & Glass, 1992). När problem föreligger 

med koordination eller anatomi i gommen uppstår svårigheter med att äta och tala. Avvikelser 

som påverkar mjuka gommen kan vara gomspalt och velofaryngeal insufficiens (Evans 

Morris & Dunn Klein, 2000). 

Intraoral sensorisk funktion, utveckling och svårigheter 

Sensoriken i munhålan har bland annat betydelse för att kunna hantera mat i munnen (Evans 

Morris & Dunn Klein, 2000). Olika sensoriska receptorer registrerar fysiska stimuli, 

exempelvis beröring, tryck, temperatur, smärta, proprioception och smak (Möller, 2003; 

Fagius & Aquilonius, 2004; Monkhouse, 2006). Sensorisk information krävs för att kunna 

göra anpassade motoriska rörelser (Ayres, 1998).  Av kroppens sensoriska receptorer finns ett 

stort antal placerade i munnen. Kranialnerverna trigeminus (V), facialis (VII), 

glossofaryngeus (IX) och vagus (X) ger hjärnan sensorisk information från munhålan (Evans 

Morris & Dunn Klein, 2000; Monkhouse, 2006).  

     Munnens sensoriska receptorer utvecklas redan under fosterlivet. För att acceptera 

sensorisk information i form av olika konsistenser som kräver bearbetning behöver barnet ha 

erfarit de konsistenserna vid sex till sju månaders ålder (Skuse, 1993). Gustavsson et al (2007) 

konstaterade i en studie att det är ovanligt hos typiskt utvecklade barn i åldrarna 3:0- 6:0 år 

med nedsatt eller förhöjd oralsensorik.  

      Avvikande intraoral sensorik kan delas in i hyper- eller hyposensivitet. När ett barn har 

problem med sensorisk respons kan orsakerna vara att barnet varit underburet och inte har 

kunnat andas och äta normalt, har Cerebral pares, facialpares eller Möbius syndrom. (Castillo 

Morales et al., 1998; Evans Morris & Dunn Klein, 2000).  
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Mimikens funktion, utveckling och svårigheter 

Mimik är olika ansiktsuttryck som förmedlar känslor och attityder (Nationalencyklopedin, 

u.å). Mimik är en motorisk aktivitet och till den mimiska muskulaturen hör muskler som rör 

på bland annat näsan, munnens yttre delar och ögonlocken. De mimiska musklerna innerveras 

främst av kranialnerv facialis (VII) (Castillo Morales et al., 1998; Lännergren, Westerblad, 

Ulfendahl & Lundeberg, 2007).  

      Det mimiska uttrycket finns med från födseln (Houstis & Kiliaridis 2009). Dock var 

mimikavsnittet det som vållande störst svårigheter vid normering av NOT-S för tre-, fyra- och 

femåringar (Gustavsson et al., 2007). 

      Det är vanligt att mimiken är nedsatt vid bland annat neuropsykiatriska tillstånd, Cerebral 

pares och vid Möbius syndrom (Castillo Morales et al., 1998; Bianchi, Copelli, Ferrari, Ferri 

& Sesenna, 2009; Sanders, 2010).  

Andningens funktion, utveckling och svårigheter 

Andningens primärfunktion är att syresätta blodet samt föra bort koldioxid och andra gaser 

från blodet (Blom, 2004). Det är viktigt att andas genom näsan för att fukta, värma och 

rengöra luften som flödar in genom näsan på väg till lungorna (Bockholt, Mlynski, Muller & 

Voss, 2000). Näshålan utgör också ett viktigt resonansutrymme vid tal (Arvedson & Brodsky, 

2002).  

      I normering av NOT-S för barn mellan 3:0- 6:0 år klarade alla barn från fyra år de 

uppgifter som undersöktes i avsnittet om andning (Gustavsson et al., 2007). 

      Vid obstruktion av den normala luftvägen på grund av hypertrofi av adenoiden och/eller 

svalgtonsillerna kan symtom som snarkning uppkomma. Obstruktionen gör att barnet måste 

munandas vilket i det långa loppet kan resultera i anatomiska avvikelser i ansikte och bett 

(Bresolin et al., 1984; D'Ascanio et al., 2010; Lundeborg Hammarström, 2010). 

Saliveringens funktion, utveckling och svårigheter 

Saliv är en blandning av mukös och serös vätska. Saliv är viktigt för att upprätthålla en bra 

miljö i munnen både vid vila och ätande ( Logemann, 1998; Erasmus et al., 2009). Vid 

födointag bidrar saliv till att forma bolus till en lämplig slät bit att svälja. Saliven luckrar 

också upp molekyler i födan så de kan spridas till smaklökarna på tungan (Barrett, 2006). 

Produktionen av saliv styrs av kranialnerv glossofaryngeus (IX) och utsöndras av tre stora 

körtlar vid namn öronspottkörteln, underkäksspottkörteln och undertungsspottkörteln. 

Förutom de tre spottkörtlarna utsöndras saliv även via mindre körtlar i slemhinnan (Kjellberg, 

1994; Mescher, 2010). För att kunna kontrollera saliven behövs neuromuskulär kontroll av 
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tunga och läppar (Sjogreen, Lohmander, & Kiliaridis, 2010; Fairhurst & Cockerill, 2011). 

      Hos typiskt utvecklade barn upphör dregling mellan 18 månader och fem år, men ett barn 

bör inte dregla efter fyra år (Johnson, Kling & Reddihough, 2001). I NOT-S normering för 

barn mellan 3:0- 6:0 år klarade alla barn från fyra år uppgiften som handlade om dregling 

(Gustavsson et al., 2007). 

      Svårigheter med saliv, så som dregling eller muntorrhet, kan påverka talförmågan, 

näringsintag eller sociala relationer negativt ( Leung & Kao, 1999; Barrett, 2006). Dregling är 

vanligt förekommande hos barn med neurologiska funktionshinder (Fischer-Brandies, Avalle 

& Limbrock, 1987). Muntorrhet kan förekomma som biverkning av bland annat läkemedel 

eller vid autoimmuna sjukdomar som Sjögrens syndrom (Barrett, 2006). 

Talets funktion, utveckling och svårigheter 

Det motoriska utförandet vid talproduktion är en serie av artikulatoriska rörelser som framför 

ett lingvistiskt meddelande (Kent, 2000). Ett välfungerande tal är beroende av välanpassad 

spänning och styrka hos talmuskulaturen samt rätt omfång, tid och hastighet hos dess rörelser 

(Hartelius & Lohmander, 2008). Oral diadockokinesis är ett sätt att testa förmågan att snabbt 

kunna utföra artikulatoriska växlingar. När förmågan prövas ombeds patienten/barnet att 

upprepa en serie stavelser eller ord med växlande artikulationsställe, exempelvis pa-ta-ka. 

Hastigheten eller precisionen i produktionen vid prövningen ger en uppskattning av den 

artikulatoriska förmågan (Seifpanahi, Dadkhah, Dehqan, Bakhtiar & Salmalian, 2008).  

      Koordinationen av de artikulatoriska rörelserna utvecklas och blir mer vuxenlika under 

förskoleåldern (Terband, Maassen, van Leshout & Nijland, 2011). En fullständig behärskning 

med ett perceptuellt vuxenlikt uttal av alla svenskans språkljud uppnås först efter sex års ålder 

(Nettelbladt, 2007). Från 9-15 års ålder klarar barn att ha samma hastighet som vuxna (fem till 

sju stavelser per sekund) vad gäller oral diadockokinesis (Seifpanahi et al., 2008; Wang, Kent, 

Duffy & Thomas, 2009).  

      Störningar i talet kan uppkomma på grund av neurogena eller strukturella orsaker, såsom 

oral dyspraxi, dysartri och hypertrofi av adenoid och/eller svalgtonsillerna (van Mourik, 

Catsman-Berrevoets, Paquier, Yousef-Bak & van Dongen, 1997; Lundeborg Hammarström, 

2010; Terband & Maassen, 2010).  

Vanor hos barn 

Vanor som involverar orofaciala strukturer är exempelvis sugning, tandgnissling och 

nagelbitning (Barbosa Tde, Miyakoda, Pocztaruk Rde, Rocha & Gaviao, 2008). Att ha 

sugvanor kan ge barnet en känsla av trygghet (Duncan, McNamara, Ireland & Sandy, 2008). 
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Sugning ger ett rytmiskt mönster som har en lugnande inverkan på barnet, det gäller både vid 

intag av mat och vid sugning på leksaker eller fingrar. Det är en av anledningarna till varför 

barn ofta suger på tummen när de är upprörda eller överstimulerade (Montaldo, Montaldo, 

Cuccaro, Caramico & Minervini, 2011).  

      Sugvanor utvecklas tidigt under de första månaderna i livet och kulminerar kring ett års 

ålder. Barn som suger på napp minskar vanan vid cirka fyra års ålder. Beträffande tumsugning 

kan vanan finnas kvar på en konstant nivå upp till cirka sju års ålder (Duncan et al., 2008).  

     De sugvanor som kvarstår under flera år kan påverka tillväxten av de orofaciala 

strukturerna vilket i sin tur kan ge bettavvikelser (Barbosa Tde et al., 2008; Dimberg, 

Bondemark, Soderfeldt & Lennartsson, 2010). Orala vanor som tandgnissling definieras som 

en parafunktion, i och med att den inte har någon funktionell uppgift (Barbosa Tde et al., 

2008; Grechi, Trawitzki, de Felicio, Valera, & Alnselmo-Lima 2008). Orsakerna till 

tandgnissling kan vara psykologiska eller neurologiska och kan leda till myofacial smärta 

eller att tänderna blir förstörda (Grechi et al., 2008; Lavigne, Khoury, Abe, Yamaguchi & 

Raphael, 2008; Michelotti, Cioffi, Festa, Scala & Farella, 2010). 

Könsskillnader  

Skillnader mellan flickor och pojkar startar redan under den morfologiska utvecklingen i 

fosterlivet. När oralmotoriska färdigheter utvecklas från grundläggande rörelser till mer 

komplext tal, skiljer sig flickor och pojkar åt beträffande sättet de tillägnar sig färdigheter på. 

En studie visade att de olika könen har liknande generell tillväxt i talapparaten, men skiljer sig 

åt beträffande det motoriska utförandet. Flickor utvecklar oralmotoriska färdigheter tidigare 

än pojkar (Miller, Macedonia & Sonies, 2006). Vad gäller sugvanor eller snarkning finns det 

ingen skillnad mellan flickor och pojkar (Bishara, Warren, Broffitt & Levy, 2006; Liukkonen, 

Virkkula, Aronen, Kirjavainen & Pitkaranta, 2008). Signifikanta könsskillnader identifierades 

på enstaka uppgifter i NOT-S hos typiskt utvecklade barn i ålder tre till sex år, exempelvis 

dregling där pojkar dreglade mer än flickor(Gustavsson et al., 2007).  

NOT-S   

NOT-S är ett screeningtest för orofacial funktion hos barn från tre års ålder, ungdomar och 

vuxna. Testet är avsett att användas vid misstanke om svårigheter vid tal, sväljning, tuggning 

eller annan orofacial funktion. Testet kan användas av olika professioner efter introduktion 

och kalibrering. Det består av två delar, en intervjudel och en undersökningsdel med sex 

avsnitt vardera, se tabell 1. Varje avsnitt har en till fem deluppgifter beroende på den specifika 
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funktionen. Om svaret på en deluppgift uppfyller kriterierna för avvikande funktion ges ett 

poäng. Noll poäng innebär att barnet klarade uppgiften. Den högsta möjliga totalpoängen är 

12. NOT-S är utprövat på 180 personer, varav 120 personer var patienter och 60 personer var 

friska. Testet utvecklades genom ett nordiskt samarbete mellan logopeder och tandläkare med 

särskilt intresse för oralmotorik och har översatts till engelska, se Mun-H-centers hemsida 

(Bakke et al., 2007).  

Tabell 1. Avsnitt inom intervju- (I-VI) respektive undersökningsdel (1-6) på NOT-S. 

NOT-S 

               Intervjudel Undersökningsdel 

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 

Att bedöma barn 

Barn kan utredas via screeninginstrument som NOT-S, vilket innebär ett kort test för att se om 

problem föreligger eller inte. (Bakke et al., 2007; Hansson & Nettelbladt, 2007). Barn kan 

även testas via ett formaliserat test som bedömer barnets förmåga mer djupgående (Hansson 

& Nettelbladt, 2007). För att det ska finnas grund för testning bör de behandlingsbehov som 

märks genom testningen kunna åtgärdas. Barn är beroende av kontexten på ett annat sätt än 

vuxna, varför en viss försiktighet vad gäller tolkningen av testresultat bör iakttas (Smedler & 

Tideman, 2009). Barn i åldrarna sex till 12 år vill ha förklaringar och orsaker till vad som 

sker, så som information om vilken procedur de ska genomgå och varför (Williams, 2004). 

Vid testning bör testreglerna följas men inte så att kontakten med barnet blir påverkad 

(Smedler & Tideman, 2009).  

Denna studie motiveras av att utökad kunskap om oralmotorik är viktig för logopeder och 

andra professioner som arbetar med personer som har problem med andning, födointag och 

talproduktion. Dessutom föreligger ett behov av normering på NOT-S för äldre barn. 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie att undersöka hur barn med typisk utveckling mellan 6:0- 8:0 

år presterar på NOT-S.  
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Frågeställningarna är: 

- Hur presterar barn i åldersgrupperna 6:0- 8:0 år på NOT-S? 

- Finns det skillnader mellan sex- och sjuåringar i hur de presterar på NOT-S? 

- Finns det skillnader mellan flickor och pojkar i hur de presterar på NOT-S? 

Metod 

Kontaktförfarande 

För att komma i kontakt med föräldrar och barn 

som ville delta i studien kontaktades 

enhetschefer eller rektorer i olika områden, se 

bilaga 1 och 2.Områdena valdes utifrån 

bekvämlighetsprincipen. Där enhetschefer eller 

rektorer godkände vidare kontakt, fortsatte 

kontaktproceduren genom kontakt med lärare i 

förskoleklass och årskurs ett, se bilaga 3. En 

träff bokades med de lärare som hade visat 

intresse då informationsblad till föräldrar, 

svarsblanketter och påminnelselappar delades 

ut. Dessa vidarebefordrades sedan till föräldrarna via barnen. Föräldrarna fick fylla i en 

svarsblankett och lämna tillbaka till klassläraren. Se bilagor 4, 5 och 6. Totalt delades cirka 

200 svarsblanketter ut. Urvalet skedde genom att föräldrar fick ta ställning till om deras barns 

fick deltaga i studien utifrån följande inklusions- och exklusionskriterier; 

Barnet skulle: 

- vara mellan 6:0- 8:0 år. 

- ha psykisk och fysisk utveckling i nivå med sina jämnåriga. 

- tala och förstå vardaglig svenska. 

- inte ha kontakt med logoped eller talpedagog. 

Kriterierna valdes utifrån att barnen skulle vara typiskt utvecklade och utgöra normalvariation 

av barn i åldern 6:0- 8:0.  

Enhetschefer 

Rektorer 

Lärare 

Föräldrar 

Antal ja: 

103 

Antal nej: 

45 

Deltagare: 

80 

Bortfall: 

23 

Figur 1. Flödesschema över kontaktförfarande, deltagare  
och bortfall. 
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Deltagare 

Deltagarna bestod av totalt 80 stycken barn uppdelade i två åldersgrupper. I gruppen 6:0- 6:11 

år deltog 30 barn, varav 22 stycken flickor och åtta stycken pojkar. I gruppen 7:0- 7:11 år 

deltog 50 barn, varav 32 stycken flickor och 18 stycken pojkar, se tabell 2.  

 
Tabell 2. Ålders- och könsfördelning av studiens deltagare. 

 Åldersgrupp 

Kön 6:0-6:11 7:0-7:11 Samtliga 

Flickor 22 32 54 

Pojkar 8 18 26 

Samtliga 30 50 80 

Bortfall  

Av de utdelade svarsblanketterna svarade totalt 103 föräldrar ja och 45 nej. Alla barn vars 

föräldrar godkänt deltagande medverkade inte i studien. 23 medverkade inte på grund av 

sjukdom eller annan frånvaro från skolan på testdagen och ett barn ville inte medverka i 

testningen, se figur 1. Fyra barn bedömdes inte på uppgiften ”Stäng munnen och ta 5 djupa 

andetag genom näsan” på grund av förkylning och ett barn ville inte utföra uppgiften ”Säg 

pataka, pataka, pataka”.  

Testkalibrering  

För att säkerställa bedömaröverensstämmelse genomfördes testkalibrering. 

Kalibreringsmaterialet bestod av en videofilm där sex olika barn testades med NOT-S 

undersökningsdel av legitimerad logoped. Testledarna gjorde en bedömning var för sig av 

respektive barn och resultaten jämfördes sedan i procent. Vid första tillfället var 

interbedömareabiliteten 95,7 %. En vecka senare upprepades förfarandet med samma resultat. 

Intrabedömarreabiliteten mellan tillfälle ett och två var 94,4 % för båda testledarna. 

Bedömning av uppgifterna ”Gapa stort och säg ah-ah-ah [a]!”, ”Bit ihop på de bakersta 

tänderna” och samtliga taluppgifter i NOT-S gjordes inte, då de inte fanns med i den 

utsträckningen i videoinspelningen så att uppgifterna gick att bedöma. För uppgiften ”Bit ihop 

på de bakersta tänderna” skedde dock testkalibrering genom diskussion om hur uppgiften 

skulle bedömas. Gällande intervjudelen diskuterade testledarna frågorna och hur de skulle 

ställas innan undersökningen påbörjades. 
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Undersökningsmaterial 

Nordiskt orofacialt test- screening (Bakke et al., 2007). 

Kortversion av Hellquists fonemtest (Hellquist, 1995). 

Testförfarande 

Testningen skedde i skolmiljö i ett enskilt rum. Först genomfördes NOT-S och sedan 

kortversionen av fonemtestet. Fonemtestet användes i syfte att kunna kontrollera talmaterialet 

i NOT-S i efterhand. NOT-S innehåller bilder som barnet imiterade, vi gav de muntliga 

instruktioner som fanns i testmaterialet till uppgifterna, se bilaga 7, och fick ofta förtydliga 

genom att själva imitera bilden. Den totala testtiden för respektive barn var cirka 10-15 

minuter. Audioinspelning skedde av den sista taluppgiften i NOT-S och kortversionen av 

fonemtestet, för att vid behov kunna genomföra ytterligare granskning i efterhand. 

Intervjudelen skedde via telefonkontakt med en förälder. Varje samtal tog cirka tre minuter. 

Analysmetod 

Demografiska data beräknades med hjälp av deskriptiv statistik. För att analysera eventuella 

skillnader mellan åldersgrupperna och könen användes Mann-Whitney U test med 

signifikansnivån p=.05. Samband mellan ålder och poäng analyserades med hjälp av 

Spearman korrelation. Varians beräknades genom r
2
. Alla analyser gjordes i Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), version 19. 

Etiska överväganden  

Skriftligt medgivande från en av barnets målsmän inhämtades för deltagande i studien. I 

föreliggande uppsats finns endast uppgifter om kön och ålder med. Alla resultat redovisas på 

gruppnivå. De barn som deltog var fria att avbryta testningen när de ville. Alla 

audioinspelningar skedde konfidentiellt och inspelningarna hanterades endast av 

logopedprogrammet. Ovan nämnd information framgick i brevet till föräldrarna, se bilaga 4. 

Om målsmannen hade frågor om barnets testresultat eller om studien besvarades frågorna vid 

tillfället för telefonintervjun.  
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Figur 2. Medelvärde för NOT-S totalpoäng för flickor, pojkar 
och hela åldersgrupper för respektive sex- och sjuåringar.  

0

0,5

1

1,5

2

Sexåringar Sjuåringar

Flickor

Pojkar

 

Resultat 

Totalresultat 

Det totala medelvärdet för både intervju- och undersökningsdelen var 1,44 ± 1,16. Typvärdet 

var 1. Den maximala poängen som observerades för hela testet var 4 poäng och den minsta 

poängen som observerades var 0 poäng. För fördelning av total NOT-S poäng för hela 

stickprovet, se tabell 3. Sambandet mellan barnens totalpoäng och ålder var r= -.170. 

Variationen i totalpoängen förklarades till 2,9 % av faktorn ålder.  

 Tabell 3. Poängfördelning över antal och andel (%) barn i respektive åldersgrupp och samtliga 

       

     

 

 

 

 

 

      

      Typvärde för sexåringarna och sjuåringarna var 1.  I båda åldersgrupperna var minsta 

observerade totalpoäng 0 och högsta observerade totalpoäng 4. För fördelning av total NOT-S 

poäng för sex- respektive sjuåringar, se tabell 3.  

Hos sexåringar observerades ett medelvärde på 

1,63 ± 1,16 poäng och hos sjuåringar 1,32 ± 

1,15, se tabell 4. Det fanns inga signifikanta 

skillnader vad gäller den totala poängsumman 

mellan åldersgrupperna, eller mellan 

åldersgrupperna inom respektive kön.  

      Medelvärdet för flickor var på hela testet 

1,37 ± 1,10 och för pojkar 1,58 ± 1,27. För ålders- och könsresultat, se figur 2 och tabell 4. 

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan könen hos varken sex- eller sjuåringar.   

 Ålder 

Total- 
poäng 

6:0-6:11 7:0-7:11 Samtliga 

0 4/30 13,3% 14/50 28% 18/80 22,5% 

1 12/30 40% 17/50 34% 29/80 36,3% 

2 8/30 26,7% 10/50 20% 18/80 22,5% 

3 3/30 10% 7/50 14% 10/80 12,5% 

4 3/30 10% 2/50 4% 5/80 6,3% 
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Delresultat 

På undersökningsdelen var det observerade medelvärdet för samtliga barn 0,74 ± 0.76 och på 

intervjudelen 0,70 ± 0,80.  

      Hos de barn som var sex år observerades ett högre medelvärde på undersökningsdelen än 

på intervjudelen. Hos sjuåringar var medelvärdet på undersökningsdelen och intervjudelen 

lika, se tabell 3. Det fanns inga signifikanta åldersskillnader mellan åldersgrupperna vad 

gäller poängen i respektive del.  

Tabell 4. Medelvärden och standardavvikelser för flickor (♀), pojkar (♂) samt hela åldersgruppen (♀♂) för sex- och 

sjuåringar på intervjudelen och undersökningsdelen. 

 6:0-6:11 7:0-7:11 

 ♀ ♂ ♀♂ ♀ ♂ ♀♂ 

Intervju 0,82 ± 0,85 0,63 ± 1,41 0,77 ± 1,01 0,50 ± 0,57* 0,94 ± 0,73* 0,66 ± 0,66 

Undersökning 0,86 ± 0,77 0,88 ± 0,84 0,87 ± 0,78 0,66 ±0,70 0,67 ± 0,84 0,66 ± 0,75 

Totalt NOT-S 1,68 ± 1,17 1,50 ± 1,20 1,63 ± 1,16 1,16 ± 1,02 1,61 ± 1,34 1,32 ± 1,15 

*signifikant könsskillnad p<0.05, Mann-Whitney U-test. 

 

     På undersökningsdelen var det totala medelvärdet för flickor 0,74 ± 0,73 och för pojkar 

0,73 ± 0,83. På intervjudelen fick pojkar ett medelvärde på 0,85 ± 0,97 och flickor ett 

medelvärde på 0,67 ± 0,71. Det fanns inga signifikanta könsskillnader i varken 

undersökningsdelen eller i intervjudelen för sex- och sjuåringar tillsammans. Hos sex- och 

sjuåringar fick pojkar ett högre medelvärde än flickorna på undersökningsdelen. På 

intervjudelen fick de sexåriga flickorna ett högre medelvärde än pojkarna och hos sjuåringar 

fick pojkarna ett högre medelvärde än flickorna, se tabell 4. Det fanns en signifikant skillnad 

mellan pojkar och flickor som var sju år gällande intervjudelen (p< .05). Det fanns inga andra 

signifikanta könskillnader i intervjudelen eller undersökningsdelen hos sex- eller sjuåringar. 

Sambandet mellan barnens ålder och totalpoäng på intervjudelen var r =-.041. Variationen i 

poängen kan förklaras av faktorn ålder till 0,1 %. Sambandet mellan barnens ålder och 

totalpoäng på undersökningsdelen var r = -.140. Variationen i poängen förklarades av 1,2 % 

av faktorn ålder.  
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Uppgiftsresultat 
 

Intervjudel 

För samtliga barn var medelvärdet 0,70 ± 0,80 på intervjudelen. Antalet barn som erhöll 0 

poäng på intervjudelen var 38/80 (47,5%). En poäng hade 30/80 (37,5%) och  2 poäng hade 

11/80 (13,8%) på intervjudelen. Inget av barnen hade 3 poäng och 1/80 (1,3%) hade 4 poäng. 

Typvärdet var 0. De frågor där flest barn fick poäng var ”Snarkar ditt barn mycket när 

hon/han sover?”, ”Suger eller biter ditt barn på naglar, fingrar eller föremål varje dag?” och 

”Har ditt barn svårt att äta vissa konsistenser av mat?”. För specifika resultat på respektive 

intervjufråga, åldersgrupp och kön, se tabell 5.  

Sensorik 

Uppgiften ”Stoppar ditt barn så mycket mat i munnen att det blir svårt att tugga?” gav 1/30 

(3,3%) av sexåringarna poäng. Inget barn uppgavs ha kväljningar. Det fanns inga signifikanta 

ålder- eller könsskillnader för respektive uppgift i avsnittet. 

Andning 

Inget av barnen uppgavs använda andningsstöd. Av sexåringarna snarkade 6/30 (20%) och av 

sjuåringarna 6/50 (12%) regelbundet.  Det fanns inga signifikanta kön- eller åldersskillnader 

för respektive uppgift i avsnittet. 

Vanor  

Av sexåringarna var det 6/30 (20%) som brukade suga, bita på naglar, fingrar eller föremål 

varje dag. Bland sjuåringarna var antalet 12/50 (24%). En av sexåringarna, 1/30 (3,3%), 

brukade suga eller bita på läppen, tungan eller kinden varje dag. Av sjuåringarna var antalet 

2/50 (4%). Varken sex- eller sjuåringar brukade bita eller gnissla tänder dagtid. Inga 

signifikanta kön- eller åldersskillnader fanns för respektive uppgift i avsnittet. 

Tuggning och sväljning 

Av sexåringarna hade 6/30 (20%) svårt med att äta vissa konsistenser och av sjuåringarna 

hade  8/50 (16%) svårigheter med uppgiften. För 4/30 (13,3%) sexåringar tog det mer än 30 

minuter att äta ett huvudmål mat, bland sjuåringarna var antalet 3/50 (6 %). Det var 1/30 

(3,3%) som brukade svälja stora bitar mat utan att tugga först. Ingen av barnen uppgavs hosta 

vid måltider eller inte äta per os. Inga signifikanta ålder- eller könsskillnader fanns för 

respektive uppgift i avsnittet. 
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Dregling 

Inget av barnen på sex- eller sju år hade problem med dregling.  

Muntorrhet 

Av sjuåringarna var det 1/50 (2%) som behövde dricka för att kunna äta ett kex. Det var 1/50 

(2%) av sjuåringarna som även hade upplevt sveda i munslemhinnan eller på tungan.  
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Tabell 5. Andel (%) sex- och sjuåringar som inte uppfyllde kriterierna för godkänt på respektive uppgift i NOT-S intervjudel. 

Resultat för flickor (♀), pojkar (♂) samt hela åldersgruppen (♀♂) redovisas. Att samtliga kunde utföra uppgiften anges med 

*. 

 Intervju 
NOT-S 
 

♀ 
6:0- 6:11 

♂ 
6:0-6:11 

♀♂  
6:0- 6:11 

♀  

7:0- 7:11 

♂  

7:0-7:11 

♀♂ 

 7:0-7:11 

S
e

n
so

ri
k

 

Får ditt barn kväljningar 
när hon/han borstar 
tänderna? 

* * 
 

* * * * 

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

* 12,5 
 

3,3 
 

* * * 

A
n

d
n

in
g

 Använder ditt barn något 
andningsstöd? 

* * 
 

* * * * 

Snarkar ditt barn mycket 
när hon/han sover? 

22,7 
 

12,5 
 
 

20 
 

3,1 

 

27,8 12 

V
a

n
o

r 

Suger eller biter ditt barn 
på naglar, fingrar eller 
föremål varje dag? 

18,2 
 

25 
 
 

20 
 
 

21,9 

 

27,8 24 

Suger eller biter ditt barn 
på läppen, tungan eller 
kinden varje dag?  

4,5 
 

* 
 

3,3 
 
 

* 11,1 4 

Biter ditt barn ihop eller 
gnisslar tänder på dagen? 

* * * * * * 

T
u

g
g

n
in

g
 &

 s
v

ä
lj

n
in

g
 

Äter ditt barn inte via 
munnen? 

* * * 
 

* * * 

Har ditt barn svårt att äta 
vissa konsistenser av mat? 

22,7 
 

12,5 
 

20 
 

15,6 16,7 16 

Tar det 30 minuter eller 
mera för ditt barn att äta 
ett huvudmål? 

18,2 
 

* 13,3 
 

6,3 5,6 6 

Sväljer ditt barn stora bitar 
utan att tugga? 

* 12,5 
 

3,3 
 

* * * 

Hosta hon/han ofta vid 
måltiderna? 

* * * * * * 

D
re

g
li

n
g

 Får ditt barn saliv i 
mungipan eller på hakan 
nästan varje dag? 

* * * * * * 

M
u

n
to

rr
h

e
t Måste ditt barn dricka för 

att kunna äta ett kex? 
* * * * 5,6 2 

Har ditt barn sveda i 
munslemhinnan eller på 
tungan? 

* * * * 5,6 2 
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Undersökningsdel 

Medelvärdet på undersökningsdelen var 0,74 ± 0,76 för samtliga barn. Antalet barn som 

erhöll 0 poäng på undersökningsdelen var 35/80 (43,8%). En poäng hade 32/80 (40%), 2 

poäng hade 12/80 (15%) och 1/80 (1,3%) hade 3 poäng. Typvärdet var 0. De frågor där flest 

barn fick poäng var ”Visa tänderna” och ”Säg pataka, pataka, pataka”. För specifika resultat 

på respektive uppgift, åldersgrupp och kön, se tabell 6.  

Ansikte i vila 

Asymmetri i ansiktet noterades hos 1/3 (3,3%) av barnen på sex år, och hos 1/50 (2%) av 

barnen på sju år. Det var 1/30 (3,3%) av barnen på sex år som hade avvikande läpposition och 

det förekom hos 2/50 (4%) av barnen som var sju år. Varken avvikande tungposition eller 

ofrivilliga rörelser förekom hos någon av åldersgrupperna. Inga signifikanta köns- eller 

åldersskillnader noterades på uppgifterna i avsnittet.   

Näsandning 

Alla sexåringar kunde ta fem djupa andetag genom näsan, hos sjuåringarna klarade inte 1/46 

(2,2%) kriterierna för godkänt på denna uppgift. Det fanns ingen signifikant skillnad, varken 

för kön eller ålder.   

Mimik 

Bland sexåringarna var det 1/30 (3,3%) som fick poäng på uppgiften ”Blunda hårt” och bland 

sjuåringarna var antalet 2/50 (4%). I uppgiften där barnen skulle visa tänderna var det 6/30 

(20%) av sexåringarna som fick poäng på uppgiften och bland sjuåringarna var antalet 6/50 

(12%). I uppgiften där barnen skulle vissla (blåsa) med munnen hade 2/30 (6,7%) av 

sexåringarna och 3/50 (6%) av sjuåringarna svårigheter med uppgiften. Inga signifikanta 

ålders- eller könsskillnader fanns på uppgifterna i avsnittet. 

Tuggmuskel-  och käkfunktion 

Samtliga sex- och sjuåringar klarade uppgifterna ”Bit i hop hårt på de bakersta tänderna” och 

”Gapa så stort du kan”.  

Oral motorik 

Alla sex- och sjuåringar uppfyllde kriterierna för uppgiften ”Räck ut tungan så långt du kan”. 

Av sexåringarna var det 1/30 (3,3%) och av sjuåringarna 5/50 (10%) som  hade svårigheter 

med uppgiften att slicka sig runt munnen. Uppgiften ”Blås upp kinderna och håll kvar i minst 

3 sekunder” klarade alla sexåringar, 1/50 (2%) av sjuåringarna klarade inte uppgiften. Av 
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sexåringarna var det 2/30 (6,7%) som inte uppfyllde kriterierna för godkänt på uppgiften 

”Gapa stort och säga ah-ah-ah [a]”. Det fanns inga signifikanta köns- eller åldersskillnader på 

uppgifterna i avsnittet. 

Tal 

Samtliga barn i stickprovet kunde tala. Det var 2/30 (6,7%) av sexåringarna och 3/50 (6%) av 

sjuåringarna som fick anmärkning på uppgiften ”Räkna högt till 10”. För 11/30 (36,7%) 

sexåringar och 12/49 (24,5%) av barnen på sju år var det svårt att säga pa-ta-ka tre gånger i 

följd. Det fanns inga signifikanta skillnader, varken för kön eller ålder.   
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Tabell 6. Andel (%) sex- och sjuåringar som inte uppfyllde kriterierna för godkänt på respektive uppgift i NOT-S 

undersökningsdel. Resultat för flickor (♀), pojkar (♂) samt hela åldersgruppen (♀♂) redovisas. Att samtliga kunde utföra 

uppgiften anges med *. 

 Undersökning 
NOT-S 
 

♀ 
6:0- 6:11 

♂   
6:0-6:11 

♀♂  
6:0- 6:11 

♀  

7:0- 7:11 
♂  

7:0-7:11 
♀♂ 

 7:0-7:11 

A
n

si
k

te
 i

 v
il

a
 

Asymmetri 
4,5 

 
* 3,3 

 
* 5,6 

 
2 
 

Avvikande läpposition * 12,5 
 

3,3 
 

6,3 

 

* 4 

 

Avvikande tungposition * * 
 

* * * * 

Ofrivilliga rörelser * * 
 

* * * * 

 
N

ä
sa

n
d

n
in

g
 

 

Stäng munnen och ta 5 
djupa andetag genom 
näsan (lukta) 

* * * * 6,7 

 

2,2 

 

 
M

im
ik

 
 

Blunda hårt  * 12,5 3,3 3,1 5,6 4 

Visa tänderna 22,7 12,5 20 9,4 16,7 12 

Försök att vissla (blåsa) 4,5 12,5 6,7 6,3 5,6 6 

T
u

g
g

m
u

sk
e

l-
 

o
ch

 
k

ä
k

fu
n

k
ti

o
n

 Bit ihop hårt på de 
bakersta tänderna 

* * * * * * 

Gapa så stort du kan * * * * * * 

O
ra

l 
m

o
to

ri
k

 

Räck ut tungan så långt 
du kan 

* * * * * * 

Slicka runt munnen 4,5 * 3,3 15,6 * 10 

Blås upp kinderna och 
håll kvar minst 3 
sekunder 

* * * 3,1 

 

* 2 

 

Gapa stort och säg ah-
ah-ah [a]! 

9,1 
 

* 6,7 
 

* * * 

T
a

l 

Talar inte * * * * * * 

Räkna högt till tio 9,1 * 6,7 9,4 * 6 

Säg pataka, pataka, 
pataka. 

36,4 37,5 36,7 16,1 38,9 24,5 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Totalresultat 

En totalpoäng på 1,44 ± 1,16 observerades för de barn mellan 6:0- 8:0 som medverkade i 

normeringen av NOT-S. Det var ett högre medelvärde än den tidigare studien av Gustavsson 

et al., (2007) där medelvärdet var 1,38. Orsaken till det högre medelvärdet kan bero på att 

stickprovet hade en högre standardavvikelse, i föreliggande studie ± 1,16 jämfört med ± 0,97 

(Gustavsson et al., 2007). Det kan också bero på antalet testade personer vilket var färre i 

föreliggande studie. Det högsta observerade värdet var 4 och det lägsta 0. Typvärdet var 1 

som erhölls av 29/80 (36,3 %). Det var 18/80 (22,5 %) som inte fick någon poäng alls, vilket 

visar på att det är 62/80 (77,5 %) som inte klarade alla uppgifter på NOT-S. 

Sammanfattningsvis är takeffekten, det vill säga att samtliga barn klarar alla uppgifterna, inte 

uppnått vid sju års ålder.   

      Resultaten visade att barn i sex års ålder hade en totalpoäng på 1,63 ± 1,16 och barn i sju 

års ålder hade en totalpoäng på 1,32 ± 1,15. Medelvärdet mellan sex- och sjuåringarna skiljde 

sig åt, vilket visar på att den orofaciala funktionen utvecklades med stigande ålder. Det var 

fler barn i sju års ålder, 14/50 (28 %), som fick en totalpoäng på 0 än barnen i sex års åldern, 

4/30 (13,3 %), vilket visar att fler barn i den högre åldern klarar alla uppgifter.  En motsatt 

tendens observerades hos pojkarna, där totalpoängen ökade med stigande ålder. Antalet pojkar 

i åldersgrupperna var ojämnt vilket kan ha påverkat resultatets utfall och skillnaden var inte 

heller signifikant. Variationen i totalpoängen förklaras endast till 2,9 % av faktorn ålder vilket 

inte visar på en trend åt något håll. 

      Flickor fick i genomsnitt lägre totalpoäng än pojkar, men hos sexåringarna var 

förhållandet det motsatta. Orsaken till det kan vara att det endast var åtta pojkar i den åldern, 

jämfört med 22 flickor. 

 

Delresultat 

Barnens prestationer i undersökningsdelen jämfört med intervjudelen skilde sig marginellt åt. 

Hos sexåringarna fick barnen något högre poäng på undersökningsdelen än på intervjudelen. 

Det skulle kunna förklaras med att intervju- respektive undersökningsdelen inte innehåller 

exakt samma avsnitt. Hos barnen som var sju år fanns ingen skillnad mellan delarna. Det kan 

tyda på att de äldre barnen hade utvecklats och därför fick färre poäng, vilket gjorde att 
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skillnaden mellan de två testdelarna utjämnades. Det bör noteras att sambanden mellan 

barnens ålder och totalpoäng på respektive del var svaga, vilket kan tala för att ålder inte 

förklarar poängen i respektive del.  

      I intervjudelen fanns en signifikant skillnad mellan sjuåriga flickor och pojkar, där 

pojkarna presterade sämre. Det kan bero på att flickor utvecklar oralmotoriska färdigheter 

tidigare än pojkar (Miller et al., 2006).  

Uppgiftsresultat 

Ett barn på sex år stoppade så mycket mat i munnen att det blev svårt att tugga. Att det enbart 

var ett barn som fick poäng på denna uppgift och att inget av barnen i den tidigare 

normeringen fick poäng på uppgiften (Gustavsson et al., 2007) tyder på att takeffekt i princip 

är uppnådd för uppgiften.  

      Sexåringarna snarkade mer än sjuåringarna enligt föreliggande resultat. Detta kan 

eventuellt förklaras med att snarkning kan tyda på förstorade tonsiller och adenoid är som 

störst mellan två och fem år (Sama, 2008; Lundeborg Hammarström, 2010). Ingen signifikant 

skillnad uppmättes mellan könen vad gäller snarkning vilket är samma resultat som i en studie 

av Liukkonen et al., (2008).  

      Olika sugvanor visade sig vara vanligt förekommande hos såväl sex- som sjuåringar. Det 

skulle kunna förklaras med att barnet fortfarande får en känsla av trygghet vid sugande samt 

att en del vanor kan fortsätta fram till cirka sju års ålder (Duncan et al., 2008). Inga 

könsskillnader uppmättes i avsnittet vanor. En studie av Bishara (2006) uppmätte inte heller 

några könsskillnader gällande sugvanor.  

      För 72 barn i stickprovet tog det mindre tid än 30 minuter att äta en måltid. Enligt 

MacDonald et al, (1997) är medelvärdet för typiskt utvecklade barn 16 minuter, vilket 

stämmer överens med föreliggande resultat. För åtta barn tog det längre tid än 30 minuter att 

äta en måltid. Enligt MacDonald et al, (1997) kan tiden för att äta en måltid ta upp till 35 

minuter, vilket kan tyda på normalvariation. Ett av barnen i sex års ålder svalde stora bitar 

utan att tugga. Liknande resultat har setts i tidigare studie av Gustavsson et al., (2007) där en 

treåring och en femåring hade svårigheter med uppgiften. Det skulle kunna tyda på 

normalvariation i uppgiften. Ett av barnen i sjuårsgruppen upplevde sveda i munnen. 

Resultaten liknar därför NOT-S tidigare normering där alla barn klarade uppgiften 

(Gustavsson et al., 2007).  

      Resultaten i de avsnitt som testade dregling och muntorrhet tyder på uppnådd takeffekt 

eftersom inget av barnen dreglade och endast två sjuåringar hade problem med muntorrhet. 
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      Ett av de tre barn som hade öppen mun vid uppgiften ”Avvikande läpposition” var 

förkyld, vilket sannolikt påverkade prestationen i uppgiften. Då förkylning inte fanns med 

bland uppgiftens exklusionskriterier valdes barnets resultat att inkluderas i studien. 

      Enligt den tidigare normeringen var uppgiften ” Försök att vissla (blåsa)” en av de 

svåraste uppgifterna, i föreliggande studie var uppgiften inte den svåraste i 

undersökningsdelen vilket visar på att en utveckling har skett (Gustavsson et al., 2007).  

      Alla barn i sex- och sju års ålder klarade avsnittet tuggmuskel- och käkfunktion, vilket 

innebär takeffekt. Vad gäller uppgiften att slicka sig runt munnen uppnåddes takeffekt hos 

alla pojkar, men inte hos flickorna. Könsskillnaden var inte signifikant, vilket en studie av 

Hartstein & Heinonen (1995) också visade. Då det inte observerades i föreliggande studie om 

barnen hade kort tungband eller ej, går det inte säga om det påverkade resultatet.  

      Alla barn i sjuårsåldern klarade uppgiften ”Gapa stort och säga ah-ah-ah [a]”, vilket 

innebär att takeffekt på uppgiften är uppnådd. Ålderskillnaden mellan sex- och sjuåringar i 

uppgiften var inte signifikant. Resultatet förstärks av en studie som visade att det inte fanns 

någon märkbar åldersskillnad mellan barn i ålder tre till 12 år vad gäller mjuka gommens 

funktion, som testades genom mätning av läckage via näsan (Leeper, Tissington, & Munhall, 

1998). Yttligare en förklaring till att den uppmätta skillnaden ej var signifikant skulle kunna 

vara att det endast var två barn som inte uppfyllde kriterierna för godkänt. 

     De barn som fick poäng på uppgiften ”Räkna högt till 10” noterades producera försvagat/r/ 

och framförallt interdentalt/s/. /R/ etableras efter sex års ålder, vilket kan förklara 

svårigheterna hos barnen (Nettelbladt, 2007). För att kunna producera ett korrekt/s/-ljud krävs 

det att tungan är formad som en smal ränna som för utandningsluften mot framkanten av 

tänderna (Rudberg & Söderpalm, 1992). En del av barnen i studien var inne i en period då de 

tappade tänder, men vilka av barnen som inte hade framtänder noterades inte vid testning. 

Den svåraste uppgiften i hela NOT-S för alla barn var oral diadochokinesis som mättes genom 

att barnen uppmanades att repetera ”pa-ta-ka”. Många barn tyckte att det var en svår uppgift. 

De kunde ofta säga stavelsesekvensen tre gånger i följd, men blandade ihop den dentala och 

velara klusilen. Resultaten i föreliggande studie kan kanske förklaras av att barnen bara var 

mellan 6:1- 7:11 år och ännu inte har uppnått en vuxenlik oral diadockokinesis, som nås först 

vid 9-15 års ålder (Seifpanahi et al., 2008).    

 

Metoddiskussion 

Målsättningen för föreliggande studie var att testa NOT-S på cirka 80 barn, varav 40 stycken 
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sexåringar och 40 stycken sjuåringar. Stickprovet kom visserligen att bestå av 80 barn, men 

fördelningen mellan de båda åldersgrupperna var 30 stycken barn i sex års ålder och 50 

stycken barn i sju års ålder. Skillnaden i antal barn mellan åldersgrupperna kan bero på fler 

godkännande från lärare och föräldrar i årskurs ett jämfört med förskoleklass. En anledning 

till att förskolelärare tackade nej, var att barnen redan var i kontakt med andra studenter. En 

annan orsak till att åldersgrupperna blev olika stora var att många av barnen som inte testades 

på testdagen på grund av frånvaro, var sex år. Antalet flickor som medverkade i studien var 

fler än antalet pojkar både bland sex- och sjuåringar. Eftersom föräldrarna avgjorde huruvida 

deras barn skulle medverka, kunde inte könsfördelningen påverkas.  

      I informationsbrevet till föräldrarna framgick att barnet kunde avbryta testningen när 

denne ville. Ett av de barn som fått godkännande av förälder, ville inte låta sig testas. Det var 

45 föräldrar som tackade nej till att delta i studien. Tänkbara orsaker till detta skulle kunna 

vara att föräldrarna följde inklusions- och exklusionskriterierna eller att de själva eller deras 

barn inte ville delta. Hur resultatet skulle ha påverkats om de barnen skulle ha deltagit är svårt 

att säga. Det var 103 föräldrar som tackade ja. Det kan tänkas att det fanns föräldrar som 

tackade ja av anledningen att de själva hade misstankar om sitt barns svårigheter och därför 

ville att deras barn skulle bli undersökt. Orofacial förmåga torde inte påverkas av 

socioekonomiska förhållanden, varför det sannolikt inte påverkade resultatet att barnen kom 

från olika geografiska områden och olika typer av skolor.        

     Under testkalibreringen för undersökningsdelen kunde vissa uppgifter inte bedömas. Då 

ingen diskussion skedde kring hur de uppgifterna skulle bedömas, med undantag för ”Bit ihop 

på de bakersta tänderna” kan det ha påverkat hur testledarna bedömde uppgifterna i 

testsituationen. Vi bedömde dock den risken som liten. 

      Under kontaktförandet var det av vikt att få godkännande från föräldrar, lärare, rektorer 

eller enhetschefer. I kontakten med rektorer och lärare kunde förfrågningar ha gått ut till fler 

skolor direkt, då responsen var mindre än väntat. Om godkännande från rektorer och lärare 

hade inkommit tidigare, hade eventuell tid funnits till att jämna ut skillnaden i antal barn 

bland kön och åldersgrupperna. En annan aspekt som skulle ha ökat antal godkännande från 

lärare kunde ha varit ett annat kontaktförfarande. Kontakt med skolorna kunde ha skett genom 

fysiskt möte, istället för kontakt via mail eller telefon.  

      Under intervjudelen med föräldrar hade ett fåtal föräldrar svårigheter med det svenska 

språket, vilket skulle kunna ha lett till att barnet fick en felaktig bedömning. Föräldrarna 

förstod ändå frågorna, ibland med hjälp av förtydligande, vilket ledde till att deras barns 

resultat inkluderades i studien.  
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      Då föräldrar fick ange en tid på svarsblanketten då de helst mottog samtal för intervjun 

underlättade det att få kontakt med dem. Det medförde att arbetet med telefonintervjuerna 

förlöpte smidigt. 

Allmän diskussion 

Poängsättningen vid bedömning av uppgifter på NOT-S underlättades av att en uppgift endast 

kunde ge noll eller ett poäng. För vissa uppgifter angavs även extra kriterier för hur de skulle 

bedömas. Det vore önskvärt att fler uppgifter skulle ha kriterier för bedömning, då 

bedömningen hade underlättats. En uppgift där kriterierna var angivna var ”Använder ditt 

barn något andningsstöd?” med kriterierna CPAP, respirator, syrgas eller annat. Kriterierna 

var till användning då behov fanns för förtydligande av frågan. Exempel på en uppgift där 

ytterligare kriterier skulle kunna vara användbara var ”Tar det 30 minuter eller mera för ditt 

barn att äta ett huvudmål?”. I NOT-S fanns inga specifika kriterier för hur uppgiften ska 

bedömas. En del föräldrar angav att deras barn tar lång tid på sig att äta, då oftast för att de 

inte tycker om maten eller pratar mycket, i de fallen har ingen poäng givits för uppgiften. 

      I den första uppgiften i undersökningsdelen ska barnen sitta stilla och titta på en bild i en 

minut. Erfarenheten från studiens testsituationer är att barnen tittade i några sekunder och 

sedan var redo att berätta om vad de sett på bilden. I de fall tiden var tillräcklig för säker 

bedömning fortsatte testningen vidare till andra uppgifter. I de enstaka fall där osäkerhet fanns 

hos testledaren fick barnet titta på bilden hela tiden ut. Bilden behöver eventuellt mer innehåll 

för att intressera barn i de studerade  åldersgrupperna under en hel minut.   

      Vid otillräcklig information för bedömning av uppgifter fick barnen ibland göra om 

uppgiften, antingen direkt i anslutning till samma uppgift eller efter att hela delen avslutats. 

De uppgifter där problemet uppstod var när de skulle gapa och säga ah-ah-ah-[a] eller vid 

talproduktion av pataka, pataka, pataka. Vid första uppgiften berodde svårigheterna på att det 

var otillräckligt med ljus eller att tungan var i vägen.  

      NOT-S är ett bra test för att testet är kort och problem inom området kan synliggöras. 

Innan testningen påbörjades studerades litteratur inom testmetodik. En del av kunskaperna 

användes medvetet vid testningen, som att berätta vad som skulle ske, vilket är viktigt för 

barn i sex till 12 års ålder (Williams, 2004). Testningen skedde i skolmiljö och barnet fick gå 

ifrån sin klass. Testresultaten kan ha påverkats av att det var en annorlunda situation för dem, 

men samtidigt så var de i en miljö som de kände sig bekväma i. Eftersom barn är beroende av 

kontexten på ett annat sätt än vuxna bör försiktighet med att bedöma testresultat generellt tas 

hänsyn till (Smedler & Tideman, 2009).  
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      Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur typiskt utvecklade barn mellan 6:0- 

8:0 år presterar på NOT-S. Föreliggande resultat visar att takeffekt uppnåtts i vissa uppgifter. 

Vid utprovningen av NOT-S fick en kontrollgrupp som bestod av friska personer i åldrarna 3-

78 år ett medelvärde på 0,4 ± 0,6 i totalpoäng. De uppgifter som kontrollgruppen hade mest 

problem med var avsnitten vanor och andning (Bakke et al., 2007). Resultaten i föreliggande 

studie visar att samma uppgifter vållade svårigheter även för barn i 6:0- 8:0 års ålder. Det kan 

tyda på att takeffekt aldrig kommer nås för samtliga uppgifter. Samtidigt antyder resultaten att 

totalpoängen sjunker med ålder, men skillnaden var inte signifikant. I den tidigare 

normeringen av NOT-S minskade totalpoängen med ålder, men inte heller där var 

skillnaderna signifikanta (Gustavsson et al., 2007). Resultaten i föreliggande studie följer inte 

trenden av minskad totalpoäng från den tidigare studien. I den föregående normeringen för 

barn mellan 3:0- 6:0 år exkluderades två av taluppgifterna i NOT-S för tre och fyraåringarna. 

I föreliggande normeringen testades barnen på fler taluppgifter vilket kan förklara att 

talpoängen blir högre. Andra orsaker kan vara att varken föreliggande resultat eller studien av 

Gustavsson et al., (2007) hade signifikanta ålderskillnader. Studierna bestod av olika antal 

testade personer vilket också kan ha påverkat resultatets utfall. I normeringen av barn i 

åldrarna 3:0- 6:0 var antalet cirka 40 i respektive åldersgrupp (Gustavsson et al., 2007). 

Samtidigt bör försiktighet iakttas i jämförandet av studiernas trend av minskad totalpoäng då 

testledarna i de olika studierna inte är testkalibrerade mellan varandra.  

      Förhoppningen är att resultaten av föreliggande studie ska kunna användas av logopeder 

och andra yrkesgrupper som är involverade i bedömning av oralmotorik, för att få en 

uppfattning om vad barn mellan 6:0- 8:0 år bör prestera på NOT-S. 

Slutsatser 

Barn i åldersgrupperna 6:0- 8:0 förväntas prestera 1,44 ± 1,16 på NOT-S. Sexåringar fick en 

totalpoäng på 1,63 ± 1,16 och sjuåringar fick en totalpoäng på 1,32 ± 1,15. Det fanns ingen 

signifikant åldersskillnad mellan hur sex- och sjuåringar presterade på testet. En signifikant 

könsskillnad observerades hos sjuåringar där pojkar fick en högre totalpoäng än flickorna på 

intervjudelen. Inga andra signifikanta könsskillnader återfanns i studien. 

Framtida studier 

Då takeffekt inte uppnåddes i föreliggande studie vore det intressant att fortsätta testa typiskt 

utvecklade barn i högre åldrar. Det skulle även vara av intresse att undersöka hur särskilda 

grupper skulle prestera på NOT-S, exempelvis barn med Downs syndrom eller Cerebral pares. 
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   Logopedprogrammet 

Hej!  

 

Vi är två studenter på termin fem på logopedutbildningen vid Linköpings universitet. Under 

första delen av vårterminen kommer vi att skriva en kandidatuppsats och det är därför vi 

kontaktar dig. För att som logoped kunna göra bra bedömningar av barn med munmotoriska 

svårigheter är det viktigt att veta vad friska barn i olika åldrar klarar av. Logopedstudenter har 

tidigare undersökt hur friska förskolebarn presterar oralmotoriskt. Syftet med vårt 

uppsatsarbete är nu att undersöka hur barn i tidig skolålder (6:0-8:0 år)presterar.  

Vi behöver för vårt arbete komma i kontakt med barn i de aktuella åldrarna via deras 

målsmän. Vi behöver målsmännens tillstånd att få genomföra undersökningen på deras barn 

och också få möjlighet att ställa några frågor till målsmännen. Vi hoppas också på att få 

möjlighet att träffa barnen i skolan/fritidsverksamheten.  

Vi undrar nu i detta första skede om vi får tillstånd att kontakta rektorer inom ditt område?  

 

Vi är tacksamma för din hjälp, vilken gör det möjligt för oss att genomföra vår studie. Om du  

har några frågor är du välkommen att ringa eller maila någon av oss.  

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Marie Andersson  Elin Nordin  

Logopedstudent  Logopedstudent  

maran248@student.liu.se  eliso742@student.liu.se   

070 - 36 08 576  070 - 58 89 634  

 

Handledare:  

Inger Lundeborg  

Universitetsadjunkt  

inger.lundeborghammarstrom@liu.se 
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   Logopedprogrammet 

Hej!  

 

Vi är två studenter på termin fem på logopedutbildningen vid Linköpings universitet. Under 

första delen av vårterminen kommer vi att skriva en kandidatuppsats och det är därför vi 

kontaktar dig. För att som logoped kunna göra bra bedömningar av barn med munmotoriska 

svårigheter är det viktigt att veta vad friska barn i olika åldrar klarar av. Logopedstudenter har 

tidigare undersökt hur friska förskolebarn presterar oralmotoriskt. Syftet med vårt 

uppsatsarbete är nu att undersöka hur barn i tidig skolålder (6:0-8:0 år)presterar.  

 

Vi behöver för vårt arbete komma i kontakt med 80 barn i de aktuella åldrarna via deras 

målsmän. Vi behöver målsmännens tillstånd att få genomföra undersökningen på deras barn 

och också få möjlighet att ställa några frågor till målsmännen. Vi hoppas också på att få 

möjlighet att träffa barnen i skolan/fritidsverksamheten. Testnigen innebär en 

undersökningsdel och en intervju del. Undersökningsdelen sker i skolmiljön och tar ca 30 min 

per barn. Intervju delen görs via telefon med föräldrar. Vi har fått godkännande från 

enhetschefen i ert område att kontakta er och undrar nu om vi får kontakta lärarna i din skola 

för att där finna barn och föräldrar som vill delta?  

 

Vi är tacksamma för din hjälp, vilken gör det möjligt för oss att genomföra vår studie. Om du  

har några frågor är du välkommen att ringa eller maila någon av oss.  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Marie Andersson  Elin Nordin  

Logopedstudent  Logopedstudent  

maran248@student.liu.se  eliso742@student.liu.se  

070 - 36 08 576  070 - 58 89 634  

 

Handledare:  

Inger Lundeborg  

Universitetsadjunkt  

inger.lundeborghammarstrom@liu.se 
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   Logopedprogrammet 

Hej!  

 
Vi är två studenter på termin fem på logopedutbildningen vid Linköpings universitet. Under första 

delen av vårterminen kommer vi att skriva en kandidatuppsats och det är därför vi kontaktar dig. För 

att som logoped kunna göra bra bedömningar av barn med munmotoriska svårigheter är det viktigt att 
veta vad friska barn i den aktuella åldern klarar av. Logopedstudenter har tidigare undersökt hur friska 

förskolebarn presterar oralmotoriskt. Syftet med vårt uppsatsarbete är nu att undersöka hur barn i tidig 

skolålder (6:0-8:0 år)presterar. Barnen kommer vara anonyma i uppsatsen, endast uppgifter om kön 
och ålder kommer finnas med. Alla resultat visas på gruppnivå.  

 

Testningen innebär en undersökningsdel och en intervju del. Undersökningsdelen sker i skolmiljön 

och tar ca 30 min per barn. Den innebär att barnet får benämna ett antal bilder och imitera 
munmotoriska rörelser. Intervju delen görs via telefon med föräldrar vilket beräknas ta ca 5 min. Vissa 

delar av testningen kommer spelas in så att vi efter behov kan lyssna på materialet igen. Denna 

inspelning kommer enbart hanteras inom logopedprogrammet.  
 

Vi vill nu be om er hjälp att lämna ut information till föräldrar vars är mellan 6:0-8:0 år. Vi bifogar 

informationsbrev och svarsblankett. Svarsblanketten önskar vi att föräldrarna lämnar in till er senast 

___. Vi skickar även med en påminnelselapp som vi ber er dela ut _____ till de föräldrar som då ännu 
inte lämnat in svarsblanketten. De barn vars föräldrar godkänt deltagande i studien kommer vi att 

testa.  

 
Vi kommer komma ut till skolan och skulle då behöva tillgång till ett eller två enskilda rum där vi kan 

utföra testningen.  

 
Vi är tacksamma för din hjälp, vilken gör det möjligt för oss att genomföra vår studie. Om du  

har några frågor är du välkommen att ringa eller maila någon av oss.  

 

 
Med vänliga hälsningar  

 

Marie Andersson  Elin Nordin  
Logopedstudent  Logopedstudent  

maran248@student.liu.se  eliso742@student.liu.se  

070 - 36 08 576  070 - 58 89 634  
 

Handledare:  

Inger Lundeborg  

Universitetsadjunkt  
inger.lundeborghammarstrom@liu.se 
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   Logopedprogrammet 

Hej!  
 

Vi är två studenter på termin fem på logopedutbildningen vid Linköpings universitet. Under 
första delen av vårterminen kommer vi att skriva en kandidatuppsats och det är därför vi har 
tagit kontakt med ert barns skola. För att som logoped kunna göra bra bedömningar av barn 
med munmotoriska svårigheter är det viktigt att veta vad friska barn i den aktuella åldern 
klarar av. Logopedstudenter har tidigare undersökt hur friska förskolebarn presterar 
oralmotoriskt. Syftet med vårt uppsatsarbete är nu att undersöka hur barn i tidig skolålder 
(6:0-8:0 år)presterar.  

Testningen innebär en undersökningsdel och en intervju del. Undersökningsdelen sker i 
skolmiljön och tar ca 30 min per barn. Det innebär att ert barn kommer få imitera 
munmotoriska rörelser och benämna ett antal bilder . Om barnet inte vill delta är denne fri 
att avbryta testningen. Vissa delar av testningen kommer spelas in så att vi efter behov kan 
lyssna på materialet igen. Vi garanterar ert barns anonymitet, endast kön och ålder kommer 
finnas med i uppsatsen. Alla resultat visas på gruppnivå. Inspelning kommer enbart hanteras 
inom logopedprogrammet. Intervju delen görs via telefon med er föräldrar på en tid som 
passar er och det kommer ta ungefär 5 minuter.  

För att få den data som fyller syftet med studien ska barnet:  
- vara mellan 6:0-8:0 år.  
- ha psykiskt och fysisk utveckling i nivå med sina jämnåriga. 
- tala och förstå vardaglig svenska. 
- inte ha kontakt med logoped eller talpedagog. 
 
För att kunna genomföra undersökningen behöver vi naturligtvis ert tillstånd och ber er fylla 
i den bifogade svarsblanketten. Lämna in den till ert barns klasslärare senast________. Vi 
kommer senare ut till skolan och testar de barn vars föräldrar godkänt deltagande i studien.  
 
Vi är på förhand tacksamma för ert och ert barns hjälp. Om ni har frågor är ni välkomna att 
ringa eller maila oss.  
 
Med vänliga hälsningar  
 
Marie Andersson  Elin Nordin  
Logopedstudent  Logopedstudent  
maran248@student.liu.se  eliso742@student.liu.se  
070 - 36 08 576  070 - 58 89 634  
 
Handledare:  
Inger Lundeborg  
Universitetsadjunkt  
inger.lundeborghammarstrom@liu.se  
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   Logopedprogrammet                      Svarsblankett 

 

Ja, mitt barn kan/får delta i studien. 

 

Nej, mitt barn kan/får inte delta i studien.  

 

Mitt barn är_____år och ______månader. 

För telefonintervjun tar jag helst emot samtal: 

 

 Förmiddag     Önskemål om tid:_________________ 

  

Eftermiddag     Önskemål om tid:_________________ 

  

Kväll     Önskemål om tid:_________________ 

 

Ni kan nå mig på: 

Hem:_____________________ 

Mobil:____________________ 

Jobb:_____________________ 

 

_________________________________ 

Målsmans underskrift 

 

_________________________________ 

Namnförtydligande 

Lämna till klassläraren senast_______________  
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   Logopedprogrammet  

 

Påminnelse 

 

Vi vill påminna om att__________ är sista inlämningsdagen för svarsblanketten angående 

ert barns deltagande i den logopediska testningen vi informerat om.  

Svarsblanketten lämnas till förskolan. 

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Marie Andersson  Elin Nordin  

Logopedstudent  Logopedstudent  

maran248@student.liu.se  eliso742@student.liu.se  

070 - 36 08 576  070 - 58 89 634  

 

Handledare:  

Inger Lundeborg  

Universitetsadjunkt  

inger.lundeborghammarstrom@liu.se  
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