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SAMMANFATTNING	
Sedan början av 90-talet har det på Sveriges barnavårdscentraler (BVC) utförts 
undersökning av barns språk – språkscreening – med syfte att identifiera barn som 
riskerar att få problem med sin språkutveckling. Merparten av alla BVC har använt 
antingen Westerlunds metod när barnen är 3 år eller Miniscalcos metod när de är 2,5 år. 
Socialstyrelsen inleder nu ett nationellt barnhälsovårdsprogram och föreslår i sin 
Vägledning för barnhälsovården (Socialstyrelsen, 2014b) att språkscreeningen ska 
göras vid 2,5 - 3 års ålder samt att ett teambesök med läkare och sjuksköterska ska göras 
vid 3 års ålder. Detta innebär i praktiken att språkscreeningen i Uppsala län flyttas från 
3 år till 2,5 år. Syftet med föreliggande studie var att göra en inledande utvärdering 
kring huruvida Westerlunds metod kan användas på 2,5-åringar. Utvärdering av 
tidigareläggande av Westerlunds metod gjordes bland annat eftersom sjuksköterskorna 
på BVC i Uppsala under många år använd denna metod på 3-åringar, vilket gör att 
förfarandet är väl inarbetat. Fyra BVC deltog i en utprövning där totalt 70 barn 
screenades, av vilka 16 fick positivt utfall och följdes upp igen vid 3 år. I nio av fallen 
blev resultatet fortsatt positivt medan övriga sju barn klarade uppföljningen utan 
anmärkning. Det betyder att 44 % (7/16) av barnen fick positivt resultat fast de inte 
riskerar att få problem i sin språkutveckling – de screenades falskt positivt. Samma 
siffra för Westerlunds ursprungliga metod är 4,5 % (2/44) och för Miniscalcos metod 48 
% (12/25). Det senare är intressant jämfört med denna studie då de omfattar barn i 
samma ålder. Vid en klinisk validering av Westerlunds metod på 2,5-åringar blir det 
viktigt att undersöka och jämföra såväl sant/falskt positiva som utfall per delmoment 
metoderna emellan. Om mönster liknande de i denna studie återfinns med en större 
studiepopulation kan remisskriterierna behöva ses över. Sjuksköterskorna som deltog i 
utprövningen anser att screeningen fungerar väl med 2,5-åringar, men de önskar bland 
annat mer logopedkontakt för handledning samt en lathund med varningssignaler att 
vara uppmärksam på gällande barns språkutveckling.  
Nyckelord: språkscreening, barnhälsovårdsprogram, barnavårdscentral, språkstörning, 
Westerlunds metod 
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ABSTRACT	
To identify children at risk of developing a language disability, the majority of Swedish 
Child Health Centers (CHCs) have since the early 90’s conducted language screening 
with 3-year olds using Westerlund’s method or with 2,5-year olds using Miniscalco’s 
method. The National Board of Health and Welfare has published a new national child 
healthcare program (Socialstyrelsen, 2014b) in which the language screening in Uppsala 
municipality needs to resituate to when the child is 2,5 years old. This is due to the fact 
that a team evaluation is going to be performed when the child is 3 years old. The study 
aimed to evaluate the process and screened 70 children in 4 CHCs with a revised 
version of Westerlund’s method. That method was chosen because of the fact that 
nurses at CHC’s in Uppsala already use it on 3-year olds. Out of the 70 children, 16 
failed and were followed up at 3 years of age. By then 9/16 failed again. This gives the 
screening 44% false positive results, which means that 44% of the children that 
screened positive are not actually at risk of developing a language disability. The same 
number for Westerlund’s original method is 4,5% (2/44) and Miniscalco’s is 48% 
(12/25). The later is interesting in comparison with this study due to the fact that they 
involve children of the same age. When conducting a clinical evaluation for 
Westerlund’s revised method involving 2,5-year olds, important factors to look further 
at are true/false positives and outcome per screening section. If the patterns found in this 
study are somewhat alike the patterns shown when screening a larger study population, 
the referential criteria might need a re-evaluation. The nurses involved in this study 
believe the screening works well with younger children, but they wish for more contact 
with a speech language pathologist to discuss difficult cases.  
Keywords: language screening, child healthcare program, CHC, language disability, 
Westerlund’s method 
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1. Inledning	
1.1. Screening	

Med screening menas en metod som är utformad för att identifiera personer i en 
selekterad eller icke-selekterad population med risk för att få en viss sjukdom. Syftet är 
att i ett tidigt stadium hitta tecken på att sjukdomen kan utvecklas hos individen (Baum 
et al., 2015). Hälsotillståndet som det screenas för ska – då det upptäcks i ett utvecklat 
skede – åsamka stor skada eller funktionsnedsättning för individen och kräva stora 
insatser av samhällets resurser. Genom screeningen ska de negativa konsekvenserna av 
sjukdomen eller tillståndet minska för såväl individ som samhälle (Socialstyrelsen, 
2014a).  
 
1.1.1. Bakgrund	
Den grekiske läkaren George Nicholas Papanicolaou var en av de första som utförde 
screening, då han på 20-talet insåg att han kunde upptäcka livmoderhalscancer i ett 
mycket tidigt stadium genom att ta kontinuerliga tester på kvinnor i en viss ålder. 
Papanicolaous entusiasm delades inte av forskarkollegorna på den tiden och det dröjde 
till år 1941 innan hans metod blev accepterad inom medicinpraktiken. Papanicolaou 
hade insett att med en enkel och billig undersökningsmetod, som snabbt kunde 
appliceras på de allra flesta i riskgruppen, skulle ett flertal kunna hjälpas innan 
sjukdomen brutit ut. Hans tankesätt har följt med forskningen och screeningens 
utveckling sedan dess (Michalas, 2000). 
 
På 50-talet hanterade Storbritannien sitt stora tuberkulosproblem med hjälp av screening 
och det var då världen för första gången verkligen såg nyttan med screening. Ett 
effektivt botemedel mot tuberkulos identifierades efter andra världskriget och därefter 
gjordes stora insatser med massminiatyrradiografi (MMR) för att minska spridningen av 
denna tidigare dolda infektionssjukdom. I Liverpool MMR-screenades 80 % av den 
vuxna populationen och det fungerade så väl att staden år 1966 kunde stänga sin 
”Central Chest Clinic” (Holland, 2005).  
 
Cochraine och Holland skrev år 1971 att om läkaren screenar patienter kommer hen att 
få en insikt i sjukdomen så att hen kan förändra naturhistorien och därmed också livet 
för många av de screenade patienterna. Nästan 30 år senare såg Holland tillbaka på hur 
screening hade utvecklats som undersökningsmetod och menade att screening framöver 
endast skulle planeras i de fall där den kan genomföras effektivt, humant, väl övervakat 
och utvärderat, med förbättrad prognos för de inblandade (Holland & Stewart, 1990).  
 
1.1.2. Riktlinjer	
För att screening ska utföras så säkert, jämlikt och effektivt som möjligt behövs 
riktlinjer. I Sverige efterföljs Socialstyrelsens riktlinjer, vilka i sin tur tagits fram med 
Världshälsoorganisationens kriterier för screeningmetoder som underlag 
(Socialstyrelsen, 2014a). Sjukdomen som screeningen avser att upptäcka ska vara 
identifierad som ett stort problem för samhället. Tidig intervention ska således minska 
lidande för individer som visar sig löpa risk för sjukdomen, samtidigt som det ska spara 
på samhällets resurser. Sjukdomen ska kunna upptäckas i ett presymptomatiskt stadium 
och sjukdomens naturliga förlopp måste vara känt (Wilson & Jungner, 1968).  
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Metoden för screeningen måste uppvisa stor precision gällande identifiering av avsedd 
sjukdom. Riktlinjer för proceduren efter ett positivt resultat ska vara väldefinierade och 
utprövade. Ett krav för att en screeningmetod ska få användas är att det måste finnas en 
intervention som ger bättre effekt ju tidigare sjukdomen upptäcks (Socialstyrelsen, 
2014a).   
 
En screening används av personer som i regel inte är specialister inom området och kan 
därför inte vara diagnostisk. För det hänvisas vidare till specialister inom fältet. 
Screeningen måste vara enkel att genomföra och bedöma samt vara accepterad av 
populationen den är ämnad för (Wilson & Jungner, 1968).  
 
1.1.3. Fördelar	och	nackdelar	
Wilson och Jungner pekade redan år 1968 på att screening var en kontroversiell metod 
ur bland annat ett ekonomiskt perspektiv. Att kontrollera spridningen av en sjukdom 
eller att upptäcka den tidigt menade författarna skulle vara avgörande för ett samhälles 
positiva, ekonomiska utveckling i det långa loppet. En positiv, ekonomisk utveckling 
förutsätter att vald behandling blir mindre kostsam och mer effektiv än den hade blivit i 
ett senare sjukdomsskede. En direkt behandling av hela populationen skulle heller inte 
vara mer kostnadseffektiv i de fall där en stor andel screenas positivt. Det bör även 
framhållas att den förväntade hälsovinsten uteblir om deltagarantalet blir för lågt. Det är 
också avgörande att screeningen erbjuds till alla och att den är likvärdig i hela landet. 
Samtidigt är det en intrikat balansgång mellan att göra för mycket och att göra för lite. 
Ifall sjukvården riktar alltför omfattande resurser mot screening finns det färre resurser 
kvar till vård av dem som sedan screenas positivt och sedan diagnostiseras med 
sjukdomen det screenades för (Wilson & Jungner, 1968).    
 
Ytterligare en aspekt att ta i beaktning enligt Werkö (2003) är att en del människor 
kommer att screenas positivt, fastän de egentligen inte löper risk för att utveckla 
sjukdomen/tillståndet. De får ett så kallat falskt positivt resultat. På samma sätt kommer 
en del av dem som screenats få ett falskt negativt resultat då de screenas utan 
anmärkning trots att de löper risk att utveckla sjukdomen/tillståndet. Det är med andra 
ord viktigt att kalibrera screeningen på så vis att den inte fångar upp onödigt många 
individer, men även så att den inte missar de individer screeningen är avsedd att 
identifiera (Werkö, 2003).   
 
1.2. Barnhälsovårdsprogrammet	

1.2.1. Bakgrund	
Ett stort steg mot en nationellt likvärdig vård i Sverige togs av Socialstyrelsen år 1991. 
Då publicerades Hälsoundersökningar inom barnhälsovården: Allmänna råd från 
Socialstyrelsen vilka ämnade förbättra det tidigare Allmänna hälsoprogrammet för barn 
0-7 år. Det slogs fast att ett hälsoövervakningsprogram måste kombineras med 
organisatoriska anpassningar som kunde göra det möjligt för personalen att 
kontinuerligt vidareutveckla sin kunskap i berörda områden. Arbetssättet skulle vara 
flexibelt nog att passa alla familjer. Det skulle också ge en kontinuitet i kontakterna 
mellan vårdgivare och familj (Socialstyrelsen, 1991). 
 
Socialstyrelsens allmänna råd upphörde att gälla år 2009 med hänvisning till att 
innehållet var förlegat (Socialstyrelsen, 2009). Magnusson et al. (2011) uttryckte ett par 
år senare att det fanns stora skillnader i hur barnhälsovården bedrevs i Sverige. I 
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författarnas studie skickades frågeformulär till samtliga centrala barnhälsovårdsenheter 
och svarsfrekvensen var 100 %. I resultaten gick det till exempel att utläsa att 67 % av 
de tillfrågade vårdenheterna använde sig av någon av två tillgängliga, evidensbaserade 
metoderna för språkscreening i Sverige – Westerlunds metod för 3-åringar eller 
Miniscalcos metod för 2,5-åringar. Övriga 33 % använde egna, icke evidensbaserade 
metoder eller en lokal anpassning av någon av de båda vetenskapligt beprövade 
metoderna. Även om det år 2014 var fler landsting som använde sig av någon av de 
vetenskapligt beprövade metoderna, var det fortfarande ett antal landsting som använde 
sig av lokala anpassningar (Nayeb & Westerlund, 2014).  
 
1.2.2. Det	nya	barnhälsovårdsprogrammet	
År 2010 gav regeringen Socialstyrelsen officiellt i uppdrag att kontinuerligt uppdatera 
vägledningar inom områden kopplade till barn och Socialstyrelsen påbörjade därefter 
arbetet för att skapa ett nationellt barnhälsovårdsprogram. Då ett styrdokument för 
barnhälsovården inte längre fanns inleddes ett samarbete med Evelinagruppen, som 
består av representanter från de yrkeskategorier som ingår i barnhälsovård. Arbetet 
syftade i första hand till att ta fram en vägledning för det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetet inom svensk barnhälsovård (Socialstyrelsen, 2014b).   
 
Efter klarläggande av vad som saknats för att kunna erbjuda en nationellt likvärdig vård 
sammanställdes och publicerades Vägledning för barnhälsovården under 2014 
(Socialstyrelsen, 2014b). Som komplement till vägledningen ska även den webbaserade 
handledningen för barnhälsovårdspersonal - Rikshandboken barnhälsovård - användas, 
där vårdgivare kan fördjupa sig i arbetsprocessen inom alla områden som behandlas i 
vägledningen (Socialstyrelsen, 2014c). Vägledningen anger ramarna för det nationella 
barnhälsovårdsprogrammet och Rikshandboken anger hur arbetet ska utföras. I 
vägledningen framgår tydligt vilka undersökningar som ska erbjudas till alla barn och 
familjer samt vilka undersökningar och åtgärder som ska erbjudas om behov föreligger. 
I Rikshandboken återfinns ett översiktsschema som visar vid vilka åldrar 
undersökningarna ska genomföras och av vilka professioner (Socialstyrelsen, 2014b; 
Socialstyrelsen, 2014c). 
 
Ett viktigt inslag i barnhälsovården är kontinuerliga teambesök där sjuksköterska, läkare 
och ibland också psykolog på barnavårdscentraler (BVC) träffar barnet och familjen 
samtidigt för bedömning och samtal. Dessa teambesök kommer enligt det nationella 
barnhälsovårdsprogrammet att genomföras när barnet är 4 veckor, 6 månader, 1 år och 3 
år (Socialstyrelsen, 2014c). 
 
I Uppsala län har man sedan många år tillbaka haft språkscreening vid 3 år. Det är inte 
optimalt att teambesök och språkscreening genomförs samtidigt. Delvis på grund av 
tidsbrist under teambesöket där flera andra uppgifter skall utföras och delvis på grund 
av och överflödig resursåtgång då hela teamet inte behöver vara närvarande när 
språkscreeningen genomförs enligt M. Magnusson (Personlig kommunikation, 27 april 
2015). Dock är den kanske allra viktigaste orsaken till att språkscreeningen bör 
schemaläggs till ett separat tillfälle risken för uttröttning hos barnet, med potentiellt 
missvisande resultat som följd enligt M. Westerlund (Personlig kommunikation, 27 
april 2015). Då flera landsting redan har sin språkscreening vid 2,5 år ska det nu 
undersökas hur Uppsala läns landsting kan tidigarelägga sin ett halvår på ett 
tillfredsställande sätt enligt M. Magnusson (Personlig kommunikation, 27 april, 2015).  
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2. Om	tidig	språkutveckling	och	språkstörning	
2.1. Barns	tidiga	språkutveckling	

2.1.1. 	Språkförståelse	
Den allmänna uppfattningen och resultat från flertalet studier tyder på att barns 
språkförståelse kommer före deras språkproduktion. Bland annat återskapade Hirsh-
Pasek och Golinkoff år 1996 Spelkes kända experiment Intermodal preferential looking 
paradigm från 1979. Resultaten visade bland annat hur barn vid 1 års ålder kan förstå 
ordkombinationer trots att de själva inte producerar några ännu. Hirsh-Pasek och 
Golinkoff menar att en central del i språkförståelsen innebär att barnet måste skapa 
syntaktiska regler. Dessa regler skapar barnet bland annat genom att lära sig att 
ordningen och sammanhanget i vilken den språkliga informationen presenteras är viktig 
för dess betydelse. De menar att alla barn tillägnar sig sin språkförståelse utifrån en 
trefasmodell där barnen i början endast kan tolka vissa delar i ett yttrande medan de mot 
slutet lärt sig tolka såväl delarna i yttrandet som sammanhanget det presenteras i (Hirsh-
Pasek & Golinkoff, 1996).  
 
Första fasen omfattar tiden fram till att barnet är 9 månader. Då grundas barnets 
förståelse av ett yttrande på prosodin (intonation, betoning och tryck). Språkförståelsen 
gäller då endast ljud och händelser i ett här och nu. Mot slutet av första fasen kan barnet 
förstå vissa ord. Allteftersom barnet utvecklas kognitivt och lär sig koppla samman 
situationer och föremål med ljud kan det under sitt andra levnadsår, i fas två, urskilja 
ord ur yttrandet. Barnet förstår då också vissa satser, men en förutsättning är att alla 
språkliga signaler säger samma sak, det vill säga förståelsen är fortfarande 
kontextbunden. Den tredje fasen sker när barnet är 2-3 år. Då kan barnet tolka syntaxen, 
vilket främst betyder i vilken ordning orden kommer i den språkliga inputen (Hirsh-
Pasek & Golinkoff, 1996). Vid 2 års ålder är det passiva ordförrådet (ord barnet förstår) 
större än det aktiva (ord barnet producerar). Barnet känner nu igen målspråkets mönster 
och kan avgöra om det hör ett ord som är nytt för det (Gertner et al., 2006).  
 
2.1.2. Språkproduktion	
Det nyfödda barnet börjar tidigt möta och svara vuxna med ögonkontakt och ljudanden. 
Det kan vara skrik som signalerar att något är fel men också andra typer av ljud där 
barnet prövar att använda stämbanden eller att forma mun och läppar. Efter några 
månader jollrar barnet mer aktivt i kedjor av ljud, till exempel baba, mamama, momo, 
voiovoio. Olika ljud kan förekomma i samma sekvens och barnet testar även att göra 
ickespråkliga ljud som gurglingar, att smacka med läpparna eller liknande (Bjar, 2011). 
När barnet är nyfött kan det uppfatta och urskilja även de språkljud som inte 
förekommer i dess omgivning. Denna förmåga avtar dock snabbt eftersom det i barnets 
språkutveckling inte finns någon funktion för att kunna särskilja alla språkljud (Jusczyk, 
1985).   
 
Vid ungefär 6 månaders ålder är barnet anpassat till språkljuden i sin omgivning (Kuhl 
et al., 1992). Jollret börjar då mer och mer följa målspråkets fonologi (ljudsystem) och 
prosodi. Redan vid 10 månaders ålder använder barnet ljud och gester för att 
kommunicera (O’Neill, 2007) och då kommer också de riktiga ordens föregångare – 
protoorden. De är nonsensord som låter som riktiga ord, vilket innebär att det kan låta 
som att barnet håller en hel konversation utan att orden betyder något för lyssnaren. När 
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dessa protoord infinner sig är det inte långt kvar tills barnet producerar sina första 
riktiga ord (Söderbergh, 2009). Detta brukar vanligen ske kring 1 års ålder (Lenneberg, 
1967).  
 
De första orden som barnet vanligtvis producerar är en samling av deiktiska 
funktionsord (utpekande: den, där) och substantiv. Ju fler ord barnet lär sig, desto 
snabbare sker kopplingarna mellan ny språklig input och dess betydelse. Vid omkring 2 
års ålder inträffar ordförrådsspurten, då barnets aktiva ordförråd ökar drastiskt, från 
ungefär 50 till 200 ord (Bates et al., 1994). Den individuella variansen är emellertid 
stor. För vissa barn kan spurten komma så tidigt som vid 1 år, medan andra barn får sin 
spurt vid närmare 3 års ålder. Efter detta slutar aldrig ordförrådet att utvecklas, det växer 
och blir större genom hela livet (Bates et al., 1994). När barnet börjar närma sig 2 år 
kombineras ord till tvåordssatser. De innehåller främst substantiv, men även några verb 
och fortfarande är deiktiska uttryck frekventa. När barnet är 3 år kommer satserna ha 
utvecklats till att innehålla minst tre ord (Brown, 1973).  
 
Ett grundläggande ordförråd och en grundläggande grammatik kommer de allra flesta 
barn enligt Strömqvist (2008) att ha tillägnat sig vid 3 års ålder. De kan då inleda ett 
samtal om ett ämne, kommentera, återkoppla och ställa frågor i samtalet. De kan svara 
på frågor, följa uppmaningar och även ge egna uppmaningar till andra. Den 
grammatiska utvecklingen har dock ofta ett U-format förlopp där barnet först 
producerar vuxenlika former av ord för att därefter under en tid använda felaktiga 
former och slutligen återkomma till det som är korrekt (ex. gav/gedde/gav). Det som i 
själva verket händer initialt är att barnet inte ännu brutit ner och analyserat delarna utan 
uttrycker orden som en enhet. När barnet sedan blir mer medvetet om grammatiska 
regler går yttrandena tillbaka till en mindre vuxenlik form där barnet testar sig fram och 
övergeneraliserar reglerna. När barnet sedan förstår vilka grammatiska regler som 
appliceras på vilka ord produceras slutligen den vuxenlika formen återigen, fast då med 
förståelse för innehållet (Strömqvist, 2008).  
 
2.2. Språkstörning	

2.2.1. Definition	och	diagnoskriterier	ICD-10	
Definitionen av språkstörning, enligt det som vi i Sverige använder som riktlinje, 
International Classification of Diseases (ICD utgåva 10, svenska versionen) står att läsa 
i till exempel Nettelbladt och Salameh (2007):  
 

”Störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder i 
de tidigaste utvecklingsstadierna. Tillståndet kan inte direkt 
tillskrivas neurologisk sjukdom, abnormitet i talapparaten, 
sensoriska störningar, psykisk utvecklingsstörning eller 
miljöfaktorer.” (sid. 15) 

 
Med andra ord ska barnets utveckling följa andra åldersmatchade barns utveckling i alla 
aspekter förutom i de språkliga. Vid diagnosticering av barn med språkstörning används 
tre olika typer av kriterier: (1) Diskrepanskriteriet som innebär att det ska finnas en 
tydlig skillnad mellan barnets förväntade språkliga nivå för åldern och barnets faktiska 
språkliga nivå (Leonard, 1998). Diskrepans ska också föreligga mellan barnets icke-
verbala förmågor och dess språkliga förmågor, vilket i sak innebär att barnet endast kan 
få en språkstörningsdiagnos om dess icke-verbala förmågor är åldersadekvata (von 
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Tetzchner, 2005). (2) Inklusionskriteriet innebär att barnet ska prestera minst en 
standardavvikelse under medelvärdet på språktest gällande uttrycksförmåga eller 
språkförståelse (Hansson & Nettelbladt, 2007). (3) Exklusionskriteriet anger vad som 
inte får föreligga när en primär språkstörningsdiagnos ska ställas. Det gäller till exempel 
generell utvecklingsstörning (Hansson & Nettelbladt, 2007). 
 
2.2.2. Klinisk	bedömning	och	språkliga	områden	
Språkstörning utreds och diagnosticeras av logopeder. De flesta remisser kommer från 
BVC efter att barnet fått utfall på BVC:s språkscreening eller då föräldrarna känner oro 
för barnets språkutveckling (Hansson & Nettelbladt, 2007). Prevalensen för 
språkstörning hos barn är omdebatterad, men grav språk och/eller 
kommunikationsstörning sägs finnas hos cirka 2 % av alla 3-åringar (Law, 1994).  
 
Bedömningarna är i de allra flesta fall baserade på en språkvetenskaplig tradition och 
omfattar språkets samtliga områden och nivåer (Warren & Yoder, 2004). Den allra 
vanligaste typen av språkstörning är inom det fonologiska området, det vill säga att 
barnet har problem med språkljuden. Det kan yttra sig som svårigheter med att uttala 
vissa språkljud (till exempel [g] eller [k]), eller att barnet byter ut språkljuden i ett ord 
(katt blir ”tatt”). Det kan också innebära att barnet har svårt med ordens rytm (prosodi 
och betoning). Nästa område är det grammatiska där ordböjningar och småord som 
pronomen och prepositioner ingår. Utöver fonologi och grammatik kan barnet ha 
problem inom det semantiska området, det vill säga ordförråd och ords betydelse. Det 
pragmatiska området behandlar den övergripande kommunikationsförmågan, alltså till 
exempel blickbeteenden, mimik och samspel med samtalspartner (Nettelbladt, 2007). 
 
Exemplen ovan rör det expressiva språket, vad som syns och hörs. Det impressiva 
språket – språkförståelsen – är minst lika viktigt att bedöma, om än lite svårare. 
Förståelse är införlivat i varje språkligt område och kan yttra sig på många olika sätt, till 
exempel kanske barnets svar uteblir eller blir fel. Barnet kanske hämtar fel sak vid en 
uppmaning, eller utför något helt annat än det som efterfrågats. Ett uteblivet svar hos 
barnet behöver inte betyda bristande språkförståelse utan kan också bero på att barnet 
inte vill svara eller inte fokuserar på uppgiften (Bishop, 1997). 
 
I logopedens bedömning ingår förutom att utifrån standardiserade test undersöka 
barnets expressiva och impressiva språk också att inhämta anamnestiska uppgifter från 
föräldrarna angående barnets språkliga utveckling och aktuella språkförmåga. I 
anamnesen ingår även frågor om tidig utveckling, social situation, motorisk utveckling, 
allmän utveckling, munmotorik, hörsel, syn och ärftlighet (om någon i familjen/släkten 
har eller har haft språk- och/eller läs- och skrivsvårigheter). Barnets pragmatiska 
förmåga bedöms informellt under besöket samt genom samtal med föräldrarna (Warren 
& Yoder, 2004). 
 
Förutom att bedöma inom vilket språkligt område svårigheterna ligger behöver 
logopeden bedöma graden av språkstörning. Denna bedömning är beroende av vilket 
eller vilka områden som är drabbade, hur omfattningen av språkstörningen inom 
området/områdena ser ut och även barnets ålder. En språkstörning bedöms till exempel 
vara lätt om ett barn har expressiva svårigheter kring något enstaka språkljud, medan 
språkstörningen kan vara måttlig till grav ifall barnet har både expressiva och främst 
impressiva svårigheter. Mycket grav språkstörning innebär oftast, men inte alltid, att 
alla områden är drabbade, inklusive den pragmatiska (Hansson & Nettelbladt, 2002).  
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2.2.3. Intervention		
Syftet med att utreda och diagnosticera språkstörningen är att avgöra dess art och grad 
för att sedan kunna planera vilka åtgärder som behöver vidtas. Alla barns 
språkutveckling är beroende av språklig stimulans, men barn med språkstörning 
behöver mer riktad input – intervention – för att deras språkliga förmågor ska utvecklas 
ordentligt (Nettelbladt et al., 2007).  
 
Interventionen kan ges antingen direkt eller indirekt. Direkt intervention innebär att 
barnet får individuell, språklig träning av en logoped. Vid indirekt intervention 
handleder logopeden barnets nätverk – föräldrar och/eller förskolepersonal – för att 
vardagen ska bli så språkligt stimulerande som möjligt för barnet. Det kan innebära att 
logopeden instruerar nätverket i hur deras sätt att prata kan anpassas till barnet på bästa 
sätt eller anger vilka grupper av ord som de bör fokusera på i olika situationer. Med 
korrekt riktad, indirekt intervention kan barnets språkliga problem - i de fall där de inte 
är för omfattande - normaliseras utan att direkta åtgärder behövs sättas in (Warren & 
Yoder, 2004).  
 
Idag finns god kunskap om barns språkutveckling med bakgrund i bland annat Piagets 
utvecklingsteori, Vygotskys teori kring den proximala utvecklingszonen (Lourenco, 
2012), men också tack vare Pienemanns processbarhetsteori som beskriver i vilka steg 
ett andraspråk utvecklas (Pienemann, 1999). Dessa teorier som beskriver språkets 
utvecklingsordning kan även appliceras exempelvis gällande barn med språkstörning 
även om utvecklingstakten kan vara mycket långsam. Salameh (2003) använder sig av 
processbarhetsteorin för att bedöma vilken språklig nivå ett barn befinner sig på. 
Eftersom teorin inte tillåter att någon språklig nivå överses i utvecklingen går det att på 
så sätt analysera vad nästa fokus för intervention bör vara (Salameh, 2003). 
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3. Språkscreening	i	nationella	barnhälsovårdsprogrammet		
I Sverige används idag två vetenskapligt utvärderade metoder för språkscreening på 
BVC. Den ena, framöver kallad Miniscalcos metod (Miniscalco Mattsson et al., 2001), 
är utarbetad efter en engelsk screeningmetod (Dixon et al., 1988; Law, 1994) och 
används på 2,5-åringar. Den andra metoden, Westerlunds metod, utformades i Sverige 
genom samarbete med BVC-sjuksköterskor och är utvärderad på 3-åringar (Westerlund 
& Sundelin, 2000). Vilken metod som används varierar landsting emellan, men i 
Uppsala läns landsting screenas barnen på BVC sedan en lång tid tillbaka med 
Westerlunds metod (Nayeb & Westerlund, 2014).  
 
Såväl Miniscalcos som Westerlunds metod bygger på sjuksköterskans direktobservation 
samt föräldrafrågor gällande barnets språkförståelse och språkanvändning. Även barnets 
medverkande i screeningen bedöms. Tillvägagångssättet skiljer sig åt och för att få en 
bättre förståelse för de båda metoderna beskrivs de nedan (Primärvården Bohuslän, 
2008; Stålhammar & Westerlund, 2005).  
 
3.1.1. Miniscalcos	metod	
Denna metod avser att identifiera såväl barn med misstänkt måttlig som misstänkt grav 
språk- och/eller kommunikationsstörning. Materialet består av föräldrafrågor (som fylls 
i innan besöket) samt nio leksaker. Utifrån leksakerna formulerar sjuksköterskan själv 
ett antal frågor för att bedöma om barnet använder prepositionerna i eller på, förstår 
begreppen stor eller liten samt om barnet kan följa en en-ledad eller två-ledad 
uppmaning. Avsikten är också att leksakerna ska stimulera till spontantal och lek 
(Manual: Primärvården Bohuslän, 2008).  
 
Remiss till logoped skall alltid erbjudas om föräldrarna uttrycker oro kring barnets tal-, 
språk- och/eller kommunikationsutveckling. Utöver det skall remiss erbjudas om barnet 
använder färre än 25 ord (antalet uppskattas av föräldrarna i frågeformuläret), om barnet 
inte uttrycker sig i tvåordssatser, om barnet enligt sjuksköterskans observation har 
bristande språkförståelse, om barnet har tugg-/sväljsvårigheter eller om det dreglar så 
mycket att tröjan blir blöt. Om barnet har fler än 25, men färre än 50 ord i aktivt 
ordförråd, eller om det av något skäl inte medverkar i hela bedömningen skall en 
uppföljning göras vid 3 år (Manual: Primärvården Bohuslän, 2008).  
 
3.1.2. Westerlunds	metod	
Denna metod avser att enbart identifiera barn med misstänkt grava språk- och/eller 
kommunikationsstörningar och huvudsakligt fokus ligger vid att undersöka barnens 
språkförståelse. Materialet består av föräldrafrågor (som fylls i innan besöket), två 
exempelbilder och sex testbilder föreställande leksaker och vardagsföremål. 
Bedömningen görs i tre delmoment. I delmoment A lägger sjuksköterskan ut alla åtta 
bilderna i läsriktning och i två rader. Efter två övningsuppgifter med exempelbilderna 
baseras observationen på fem givna frågor kring testbilderna. Delmoment B innefattar 
huruvida sjuksköterskan – under besöket eller i väntrummet – har hört barnet uttrycka 
sig i minst treordssatser. Delmoment C är en så kallad visuell analogskala där 
sjuksköterskan gör en subjektiv bedömning av barnets uttal och sätt att tala genom att 
sätta ett kryss på skalan (Manual: Stålhammar & Westerlund, 2005).  
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Utfall på delmoment A sker vid felaktigt/uteblivet svar på tre eller fler av frågorna. 
Barnet får utfall på delmoment B om sjuksköterskan under besöket/i väntrummet inte 
hör barnet tala i någon treordssats. Utfall på delmoment C sker om barnet visar stora 
uttalssvårigheter. Utfall sker också om barnet, efter två observationsförsök, inte 
medverkar. Remiss till logoped skall alltid erbjudas om föräldrarna uttrycker oro, om 
föräldrarna uppger att barnet inte förstår en muntligt given uppmaning utan att de 
använder gester eller om de berättar att barnet inte talar i satser om tre ord. Remiss 
erbjuds också om barnet fått positivt utfall på delmoment A eller B. Om barnet endast 
får utfall på delmoment C eller om det efter två observationsförsök inte medverkar i 
screeningen sker en uppföljning vid 4 år (Manual: Stålhammar & Westerlund, 2005). 
 
3.1.3. Jämförelse	
Enligt Nayeb (2010) är Miniscalcos och Westerlunds metoder svåra att jämföra då de 
använt sig av olika valideringsmetoder, men vissa jämförelsepunkter finns. Enligt 
Nayeb identifierar båda metoderna grav språkstörning (Nayeb, 2010). Uppföljning har 
gjorts av både Miniscalcos och Westerlunds metod med avseende att undersöka 
neuropsykiatrisk problematik barn som screenade positivt vid 2,5 respektive 3 års ålder. 
Resultaten i båda studierna visade att två tredjedelar av barnen som screenats positivt 
hade någon form av neuropsykiatrisk problematik vid 6 års ålder (Miniscalco et al., 
2006; Westerlund et al., 2002).    
 
Ett sätt att utvärdera screeningmetoder är att undersöka antalet sant och falskt positiva 
jämfört med resultaten från en referenstestning av specialister som använt sig av samma 
undersökningsmetod – en så kallad Gold Standard (Bring & Taube, 2006). Vid 
validering av såväl Miniscalcos som Westerlunds metod har det gjorts referenstestning 
av logopeder i anslutning till screeningen där sant respektive falskt positiva resultat 
sedan redovisats (Miniscalco Mattsson et al., 2001; Westerlund & Sundelin, 2000).  
 
Vid diagnostisk undersökning av logopeder i nära anslutning till Miniscalcos 2,5-
årsscreening visade det sig att metoden screenat falskt positivt för 12 av de 25 barnen. 
Fem barn hade screenats som gravt avvikande (vilket ger direkt remiss) och 20 som 
måttligt avvikande (uppföljning vid 3 år). Som Gold Standard användes 
språkförståelsedelen i Reynell Developmental Language Scales och en bedömning av 
antalet ord i barnets uttalade satser (Miniscalco Mattsson et al., 2001).  
 
Vid diagnostisk undersökning av logopeder direkt efter Westerlunds 3-årsscreening 
bedömdes 44 barn varav två hade fått ett falskt positivt resultat. Logopederna som 
utförde referenstestningen gjorde ett hembesök och ett testbesök. Gold Standard bestod 
av språkförståelse på ord- och satsnivå ur Sofiatestet, Peabody Picture Vocabulary Test 
– Revised samt en bedömning av antalet ord i barnets uttalade satser (Westerlund & 
Sundelin, 2000). 
 
3.1.4. Problemformulering	
I och med det nationella barnhälsovårdsprogrammet och införandet av 
teamundersökning vid 3-årsbesöket på BVC har barnhälsovården i Uppsala län enligt 
M. Magnusson (Personlig kommunikation, 27 april 2015) beslutat att språkscreeningen 
på BVC i Uppsala tidigareläggs ett halvår. I Socialstyrelsens vägledning från 2014 tas 
inte ställning till huruvida någon av de idag existerande, evidensbaserade 
språkscreeningsmetoderna skulle vara att föredra (Socialstyrelsen, 2014b).  
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Det finns dock flera för- och nackdelar kring metoderna att ta hänsyn till inför ett 
ställningstagande för den ena eller den andra metoden. Om Uppsala läns landsting bytte 
metod till Miniscalcos skulle det innebära stor tids- och resursåtgång för att utbilda alla 
inblandade samt för att införskaffa nytt material. En fördel med att behålla Westerlunds 
metod i de landsting som redan använder den, är att den är väl inarbetad. En annan 
fördel, som gäller landsting där den idag inte används, är att materialet är förhållandevis 
billigt och lätt att distribuera (åtta bilder). Dessutom är metoden framtagen i samråd 
med sjuksköterskor på BVC i Sverige för att fungera på bästa sätt i verksamheten 
(Westerlund & Sundelin, 2000). 
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4. Syfte		
Syftet med denna studie är att utföra en inledande utvärdering kring hur Westerlunds 
metod, i något reviderad form, fungerar att använda på 2,5-åringar. Resultaten från 
denna studie kommer sedan att användas som utgångspunkt för en klinisk validering av 
den reviderade metoden.  
 
4.1. Frågeställningar	

• Vilka observationer görs vid jämförelse av sant/falskt positiva resultat efter 
uppföljning av Westerlunds reviderade metod, Westerlunds ursprungliga metod 
samt Miniscalcos metod? 

• Hur ser en jämförelse av resultat per delmoment ut och går det att hitta en 
överrepresentation gällande falskt positiva resultat för något av momenten?  

• Hur upplever sjuksköterskorna att det fungerar att utföra språkscreeningen, att 
bedöma barnens resultat och att remittera till logoped när barnen är 2,5 år istället 
för 3 år? 

• Skulle sjuksköterskorna önska något mer av barnhälsovården i samband med 
språkscreening av 2,5-åringar? 
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5. Metod	
5.1. Procedur	

5.1.1. 2,5-årsscreening	på	fyra	barnavårdscentraler	med	reviderade	remisskrav	
I oktober 2014 fick sjuksköterskorna på fyra BVC i Uppsala läns ytterområden i 
uppdrag att under en utprövningsperiod om sex månader (oktober 2014- mars 2015) 
utföra språkscreening på samtliga av deras inskrivna 2,5-åringar, med en reviderad 
version av Westerlunds metod. Sjuksköterskorna ombads att skicka in sammanställda 
bedömningsprotokoll från språkscreeningen till barnhälsovården. Deltagande BVC 
valdes ut av barnhälsovården i Uppsala län för att fungera med verksamheten då 
flertalet BVC centralt i Uppsala ingick i andra forskningsstudier vid tillfället för 
utprövningsperioden. Två BVC var offentliga och två BVC var privatägda. 
 
Revideringen av metoden innebar ett tillägg till delmoment B med en fråga kring 
huruvida sjuksköterskan hörde barnet uttrycka sig i tvåordssatser under besöket/i 
väntrummet. Om sjuksköterskan inte observerade någon tvåordssats skulle det räknas 
som utfall på delmoment B och föräldrarna till barnet skulle erbjudas remiss till 
logoped. Om sjuksköterskan observerade en tvåordssats men inte treordssats skulle det 
också räknas som utfall, men barnet skulle följas upp på BVC vid 3 år och remiss till 
logoped skulle inte erbjudas.  
 
De barn som fick utfall på delmoment A erbjöds remiss till logoped. Om föräldrarna 
avböjde remiss vid 2,5 år följdes barnen upp på BVC vid 3 år. De barn som fick utfall 
på delmoment C eller inte medverkade efter två observationsbesök följdes upp på BVC 
vid 3 år utan erbjudande om remiss till logoped. Uppföljningen skedde med samma 
screeningmetod som ett halvår tidigare, med det ursprungliga kravet på treordssatser i 
delmoment B.  
 
5.1.2. Godkännande	från	primärvårdsdirektör	och	verksamhetschefer	
Under mars 2015 skickades ansökan om godkännande till primärvårdsdirektören i 
Uppsala läns landsting om att få tillgång till information från journaler och remissvar 
tillhandahållna av de två deltagande offentliga BVC (bilaga 1). Det skickades även 
informationsbrev och samtyckesblanketter till verksamhetscheferna för såväl de privata 
som de offentliga BVC som deltog i studien (bilaga 2).  
 
5.1.3. Inhämtande	av	resultat	
Under maj 2015 inhämtades resultat från 2,5-årsscreeningen via inskickade 
bedömningsprotokoll. Under oktober 2015, då uppföljning av samtliga barn var klar, 
informerades undertecknad om resultatet av uppföljning via telefonsamtal med berörda 
sjuksköterskor. Under samma månad inhämtades även resultat av logopedbedömning 
för de direktremitterade barnen via remissvar skickade till BVC. Därefter 
sammanställdes resultaten.  
 
Under perioden mellan maj till och med oktober sparades uppgifter om för- och 
efternamn för de barn som screenats positivt i ett lösenordsskyddat dokument på 
författarens dator. Efter inhämtande av uppföljningsresultat avidentifierades samtliga 
resultat och tilldelades löpnummer. Resultat som inhämtades via bedömningsprotokoll 
samt genom kontakt med sjuksköterskorna var:  
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• Positivt/negativt utfall vid språkscreening samt uppföljning på BVC 
• Vilket/vilka delmoment barnen inte hade klarat  
• Logopedens bedömning gällande positivt/negativt utfall för språkstörning 

 
5.1.4. Intervjuer	med	sjuksköterskor	på	BVC	
Intervjuer gjordes dels på BVC och dels via telefonsamtal med sju av de åtta 
sjuksköterskor som deltog i utprövningen. Intervju med den åttonde sjuksköterskan 
hann aldrig genomföras då hens anställning på BVC upphörde. Intervjusvaren 
transkriberades ord för ord och presenteras sammanfattat i denna studie.  
 
Frågorna i intervjun löd:  

• Hur genomför ni språkscreeningen vid 2,5 år?  
• Hur lång tid tar screeningen att genomföra vid 2,5 år?  
• Är det någon skillnad i tidsåtgång i förhållande till 3-årsscreeningen? 
• Hur upplever ni att språkscreeningen fungerar att genomföra på ett halvår yngre 

barn? 
• Varför tror ni föräldrar väljer att avvakta med remiss trots utfall på screeningen?  
• Upplever ni att föräldrarna oftare avböjer remiss vid 2,5 år än vid 3 år? 
• Vad har ni för tankar kring ifall screeningen skulle genomföras vid 3 år, 

samtidigt som teambesöket? 
• Har ni några övriga frågor eller önskemål gällande språkscreeningen? 

 
5.2. Barn	omfattade	av	studien	

Berörda av studien var barn som screenades positivt för misstänkt kommunikations- 
och/eller språkstörning under utprövningen av Westerlunds reviderade metod vid 2,5 års 
ålder. Föräldrarna informerades muntligen av sjuksköterska vid besöket att 2,5-
årsscreeningen var del i utvecklingsarbetet med språkscreeningmetoden. 
 
5.2.1. Antal	
Totalt screenades 76 barn med Westerlunds reviderade metod. Fem barn exkluderades 
enligt kriterier nedan. Ytterligare ett barn bytte BVC och någon uppföljning under 
utprövningsperioden genomfördes aldrig. Studien omfattade således totalt 70 barn.  
 
5.2.2. Exklusionskriterier	
Barn med känd funktionsnedsättning med inverkan på kommunikations- och 
språkutvecklingen samt konstaterat nedsatt hörsel eller neuropsykiatrisk problematik 
ingår inte i materialet. Vidare exkluderades barn med flerspråkig uppväxtmiljö och 
utlandsadopterade barn. Exkludering gjordes efter information från kommentarsfältet i 
resultatsammanställningarna från språkscreeningen och efter inhämtning av resultat 
genom telefonsamtal med sjuksköterskorna.  
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6. Resultat	
6.1. Språkscreening	vid	2,5	år	samt	uppföljning	vid	3	år		

6.1.1. Resultat	språkscreening	vid	2,5	år	
Totalt omfattades 70 barn av studien varav 22,9 % screenades med positivt utfall 
(16/70). Alla barn som fick utfall språkscreenades inom intervallet från 2 år och 6 
månaders ålder till och med 2 år och 8 månaders ålder. Av de 16 barn som fått positivt 
utfall på screeningen erbjöds föräldrarna till åtta att få remiss till logoped. Två remisser 
skickades och i övriga sex fall valde föräldrarna att avvakta, vilket innebar att de barnen 
följdes upp på BVC vid 3 år. Resterande åtta barn med utfall fick resultat som innebar 
uppföljning på BVC vid 3 år utan erbjudande om remiss till logoped.  
 
6.1.2. Resultat	uppföljning	vid	3	år	
Av de 16 barn som språkscreenades med positivt resultat vid 2,5 års ålder följdes 14 
upp med samma språkscreening på BVC vid 3 år. Övriga två barn bedömdes av logoped 
vid 3 års ålder, efter remiss vid 2,5 år. Uppföljning skedde då barnen var mellan 2 år 
och 10 månader och 3 år och 3 månader. Resultat av denna bedömning framgår av 
Tabell 1.  
 

  

Tabell 1. Resultat språkscreening, remittering samt uppföljning  

   
Barn Utfall 2,5 år Remiss logoped 2,5 år Utfall 3 år Remiss logoped 3 år 
1 A Nej - Fld avvaktar UA - 
2 A Nej - Fld avvaktar UA - 
3 A Nej - Fld avvaktar UA  - 
4 A Nej - Fld avvaktar Utfall Ja 
5 B Uppföljning 3 år UA - 
6 B Uppföljning 3 år Utfall Nej – Fld avvaktar 
7 C Uppföljning 3 år Utfall Nej – Fld avvaktar 
8 AB Nej - Fld avvaktar UA  - 
9 BC Uppföljning 3 år Utfall  Nej – Fld avvaktar 
10 ABC Ja Utfall* Fortsatt kontakt 
11 ABC Ja Utfall  Fortsatt kontakt 
12 ABC Nej - Fld avvaktar Utfall Ja 
13 Medverkar ej Uppföljning 3 år UA - 
14 Medverkar ej Uppföljning 3 år UA - 
15 Medverkar ej Uppföljning 3 år Utfall Nej – Fld avvaktar 
16 Medverkar ej Uppföljning 3 år Utfall  Ja 
UA= utan anmärkning, Fld= föräldrar, *=barnet har fortsatt kontakt med logoped för vidare bedömning 

A= impressiv del med frågor om att peka på/ge bild/-er. Utfall och remiss om fel/uteblivet svar på tre eller fler 

B= expressiv del med antal ord/sats, om två ord/sats men ej tre görs uppföljning, om färre än två erbjuds remiss 

C= expressiv del, sjuksköterska bedömer uttalet. Uppföljning om barnet bedöms ha stora uttalssvårigheter 
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Sju av de 16 barnen (44 %) klarade uppföljningen utan anmärkning, medan nio barn 
fick ett fortsatt positivt utfall. Två av de nio barnen (barn nummer 10 och 11) hade 
redan logopedkontakt sedan remiss vid 2,5-årsscreeningen och dessa kontakter fortlöper 
efter studiens slutförande. För tre av de resterande sju barnen accepterade föräldrarna 
remiss till logoped. Övriga fyra barns föräldrar valde att avvakta logopedremiss.  
 
Av tabellen framgår vidare att åtta av de 16 barnen hade fått utfall i delmoment som 
innebar erbjudande om direkt remiss till logoped: A, AB, ABC. För övriga åtta barn 
innebar utfallet uppföljning på BVC vid 3 år: B, C, BC, medverkar ej.  
 
Tabell 2 visar jämförelse i utfall per delmoment mellan screening och uppföljning. 
Resultaten visar att samtliga barn som fick utfall i delmoment ABC fick fortsatt utfall 
vid uppföljning. Hälften av barnen som fick utfall på grund av icke-medverkan vid 2,5 
år fick fortsatt utfall vid uppföljning. Totalt fick 44 % (7/16) falskt positivt resultat vid 
2,5-årsscreeningen. 
 
Tabell 2. Jämförelse utfall per delmoment 
   
Delmoment Utfall 2,5 år Fortsatt utfall 3 år 
A 4 1 
B 2 1 
C 1 1 
AB 1 0 
BC 1 1 
ABC 3 3 
Medverkar ej 4 2 
A= impressiv del med frågor om att peka på/ge bild/-er. Utfall och 
remiss om fel/uteblivet svar på tre eller fler 
B= expressiv del med antal ord/sats, om två ord/sats men ej tre görs 
uppföljning, om färre än två erbjuds remiss 
C= expressiv del, sjuksköterska bedömer uttalet. Uppföljning om 
barnet bedöms ha stora uttalssvårigheter 
	
 
6.2. Intervjuer	med	sjuksköterskor	på	barnavårdscentralerna	

6.2.1. Hur	genomför	ni	språkscreeningen	vid	2,5	år?	
Sjuksköterskorna beskrev metoden steg för steg enligt manualen (Stålhammar & 
Westerlund, 2005) eller svarade att de utförde momenten i screeningen likadant som de 
gjorde när barnen var 3 år.  
 
6.2.2. Hur	lång	tid	i	snitt	tar	screeningen	vid	2,5	år?	Tar	det	längre	tid	än	vid	3	år?	
Alla sjuksköterskor bedömde att tidsåtgången är densamma oavsett ålder på barnet. En 
sjuksköterska uttryckte explicit att det brukar ta cirka 15 minuter.  
 
6.2.3. Hur	tycker	ni	det	fungerar	vid	2,5	år?	
Samtliga sjuksköterskor utom en upplevde att det fungerade lika bra som vid 3 år och en 
av sjuksköterskorna upplevde att det ibland kunde vara svårare att få med barnen. 
Samma sjuksköterska poängterade på samma fråga att det är olika med olika barn och 
att det egentligen inte är så stor skillnad.  
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6.2.4. Varför	tror	ni	föräldrarna	väljer	att	avvakta	vid	2,5	år?	Gör	de	det	oftare	vid	2,5	
år?	

Sjuksköterskornas svar på dessa frågor delas upp i tre teman:  
• Täta återbesök, gör att föräldrarna känner att de kan vänta ifall barnet får utfall 

vid 2,5 års språkscreening. Tidigare har det gått längre tid mellan besöken.  
• Avstånd till logoped. Föräldrarna uttrycker att det är jobbigt och/eller krångligt 

att ta sig till logopeden i Uppsala. Sjuksköterskorna beskriver att det hade varit 
enklare att remittera barn ifall det fanns logopeder på BVC.  

• Ingen föräldraoro. Föräldrarna är säkra på att deras barn egentligen klarar 
uppgifterna i språkscreeningen. Föräldrarna uttrycker enligt sjuksköterskorna 
också att de inte är oroliga eftersom barnen är så små eller för att de vet att 
barnet inte medverkade för att det är blygt. 

 
6.2.5. Vad	har	ni	för	tankar	kring	ifall	man	skulle	ha	screeningen	vid	3	år	i	samband	

med	teambesöket?	
Alla sjuksköterskor utom en bedömde att det inte skulle fungera att genomföra 
språkscreening samtidigt som ett teambesök. En sjuksköterska bedömde att det 
eventuellt skulle fungera om sjuksköterskan fokuserade på språkscreeningen med barnet 
och läkaren samtalade med föräldern under tiden. Samma sjuksköterska kommenterade 
samtidigt att teambesöket vid 3 år kan bli en naturlig uppföljning till språkscreeningen. 
 
6.2.6. Önskemål	till	barnhälsovården	inför	språkscreening	vid	2,5	år	
Samtliga sjuksköterskor uttryckte att de önskar tätare kontakt med en logoped som är 
kopplad till BVC och de jämförde detta med att psykologer är nära kopplade till BVC. 
Vid utfall på språkscreening erbjuds remiss såväl till psykolog som till logoped. I 
kontakten med logopeden skulle sjuksköterskorna vilja uppdatera sin kunskap kring 
språk/kommunikationsproblem kontinuerligt och få handledning i särskilda fall där de 
känner sig tveksamma.  
 
Ytterligare önskemål sjuksköterskorna uttryckte var att få en lathund eller något 
liknande, med konkreta tecken som sjuksköterskorna ska vara uppmärksamma på 
gällande språkliga/kommunikativa problem. De önskade att lathunden skulle finnas 
tillgänglig i Rikshandboken, där de hittar sina övriga rutiner kring arbetet på BVC.  
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7. Diskussion	
7.1. Slutsatser	

Syftet med studien var att utföra en inledande utvärdering kring hur Westerlunds metod, 
i något reviderad form, fungerar att använda på 2,5-åringar. De viktigaste fynden, som 
observerats i denna studie, listas nedan och diskuteras vidare i kommande sektioner.  
 

• Westerlunds reviderade metod uppvisade i denna utvärdering inte samma låga 
andel falskt positiva resultat som den ursprungliga metoden. Däremot 
uppvisades något lägre andel falskt positiva än Miniscalcos metod, vilken är 
utformad för barn i samma ålder som Westerlunds reviderade metod. Det 
rekommenderas att vid en klinisk validering av Westerlunds reviderade metod 
använda valideringsmetoder som underlättar jämförelse med både validering av 
Miniscalcos metods och Westerlunds ursprungliga metod. Detta för att tydligare 
åskådliggöra fördelar och nackdelar metoderna emellan. 

• Mest samstämmiga var resultaten mellan språkscreening och uppföljning där 
barnen screenats med utfall i alla delmoment (ABC) där samtliga barn återigen 
fick utfall vid 3 år. Trots att störst vikt i Westerlunds metod ligger vid att 
bedöma språkförståelse, överensstämde utfallsresultaten där barnen enbart fått 
utfall i delmoment A endast i ett av fyra fall. Mer avgränsade eller 
omformulerade remisskriterier bör vara något som undersöks vid en kommande 
klinisk validering. 

• Sjuksköterskorna upplevde att det fungerar väl att genomföra språkscreeningen 
med 2,5-åringar. De menade att det bästa är att inte ha språkscreeningen 
samtidigt som teambesöket vid 3 år utan att flytta den till 2,5 år och ha 
teambesöket vid 3 år som en naturlig uppföljning.  

• Sjuksköterskorna önskade mer kontakt med logoped för handledning i svåra fall 
samt för löpande kompetensutveckling. De önskade också en lathund kring 
viktiga tecken på språkliga eller kommunikativa svårigheter. Denna lathund kan 
eventuellt inkorporeras som stöd till delmoment C i språkscreeningen.  

 
7.2. Jämförelse	Westerlunds	och	Miniscalcos	metod	

När Westerlunds metod utvärderades på 3-åringar hade den en låg andel falskt positiva 
om 4,5 % (2/44). Lika låg andel uppnås inte i denna studie, där resultatet blev 44 % 
(7/16). Något som däremot är anmärkningsvärt är likheten i andel falskt positiva med 
Miniscalcos metod som redovisade 48 % (12/25). Miniscalco Mattsson et al. skriver i 
sin rapport från 2001 att 48 % falskt positiva är acceptabelt och satt i relation till den 
metodens höga värde för sant negativa räknas metoden som effektiv och väl applicerbar 
på 2,5-åringar. Därför fanns det i denna studie inte några tecken på att Westerlunds 
reviderade metod inte skulle gå att använda på 2,5-åringar. 
 
Eftersom Socialstyrelsen inte tar ställning till huruvida Westerlunds eller Miniscalcos 
metod är att föredra (Socialstyrelsen, 2014b), skulle det vara fördelaktigt att utforma en 
kommande validering av Westerlunds reviderade metod på ett sätt som möjliggör 
jämförelse mellan både Miniscalcos metod och Westerlunds ursprungliga metod. På så 
sätt skapas ett underlag som tydliggör vilken, om någon, av metoderna som bäst fångar 
upp 2,5-åriga barn som löper risk att få problem i sin språkutveckling.  
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Antalet alternativa förklaringar till det förhöjda antalet falskt positiva i denna studie, i 
jämförelse med Westerlunds ursprungliga metod vid 3 år, är flera. Eftersom barnen 
följts upp efter ett halvår i denna studie kan barnens eventuella språkliga problem ha 
fångats upp av dess nätverk (förskola/familj) och en indirekt intervention, det vill säga 
en anpassning av den språkliga miljön kan ha skett. Det skulle delvis kunna förklara de 
förbättrade resultaten vid uppföljningen och delvis indikera att andelen falskt positiva 
kan vara lägre vid en klinisk validering med referenstestning i direkt anslutning till 
screeningen. Ytterligare förklaringar till förbättrade resultat vid uppföljning skulle 
exempelvis vara förbättrat allmäntillstånd, att barnet var piggare och mer alert under 
uppföljningen eller hade mer förtroende för sjuksköterskan vid uppföljningen. 
 
7.3. Utfall	per	delmoment	

Kärnan i Westerlunds metod är att undersöka barnens språkförståelse, vilket alltså 
främst motsvarar delmoment A i språkscreeningen. Dock omfattar även delmoment B 
språkförståelse eftersom barnen till viss del måste förstå regler för ordföljd och 
böjningar för att kunna yttra sig i flerordssatser. I denna studie föll det sig så att bara ett 
av de fyra barnen med utfall endast på delmoment A fick utfall återigen vid 3 år. 
Samtidigt fick alla tre barn med utfall på samtliga delmoment (ABC) fortsatt utfall vid 
uppföljning. Detta indikerar att den reviderade metoden fungerar bäst i de fall där den 
ger utfall på samtliga delmoment. Det rekommenderas att undersöka om samma 
mönster uppvisas vid en klinisk validering med en större population. Om så sker kan det 
vara fog för att ändra remisskriterierna till att endast skicka remiss i de fall där barnen 
får utfall i alla tre delmoment och att följa upp resterande barn vid 3 år. Som 
sjuksköterskorna nämner kan teambesöket vid 3 år bli en naturlig uppföljning av 
språkscreeningen, men då är det att föredra att det läggs in som en ordinarie 
arbetsuppgift under teambesöket för att minimera oväntad arbetsbelastning för 
sjuksköterskorna på BVC.  
 
Ett annat fynd är att föräldrar genomgående förklarar barnets icke medverkan i 
språkscreeningen som att barnet är blygt och att det egentligen kan. De fyra barn som 
fick utfall på grund av vägrad medverkan i den här studien fick i hälften av fallen utfall 
även vid uppföljningen. Kanske beror barnens icke-medverkan inte alls på deras 
personlighet, utan på en bristande språkförståelse. Detta faller tillbaka på svårigheterna i 
att bedöma språkförståelse (Bishop, 1997). Det är tydligt att barnets förståelse brister 
om svaren blir fel. Då kan man vid en utökad bedömning även se inom vilka områden 
språkförståelse behöver förbättras. Om svaren istället uteblir helt är det lätt för 
föräldrarna att avfärda resultaten med att barnet bara är blygt, trots att det kanske är så 
att språkförståelsen brister.  
 
Ett ifrågasättande kring sjuksköterskornas bedömning eller kanske språkscreeningens 
utformning, bör göras kring huruvida det går att bedöma stora uttalssvårigheter när 
barnet endast yttrar sig i enstaka ord. Om barnet är så pass fåordigt borde en 
uttalsbedömning inte vara genomförbar och utfall i kombinationen B och C inte synas i 
resultaten. Gällande expressivt språk för 2,5-åringar förekommer det i typisk 
språkutveckling många förenklingar/uttalsprocesser vid den åldern. Fler än vid 3 år 
(Nettelbladt, 2007). För ett otränat öra kan skillnaderna mellan typiska och atypiska 
förenklingar/processer hos en 2,5-åring vara svåra att höra och delmoment C bör därför 
ses över. Eftersom sjuksköterskorna önskade en lathund kring vilka tecken som de bör 
vara uppmärksamma på är det en ypperlig möjlighet att kombinera denna lathund med 
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delmoment C. Utfall på delmoment C skulle då till exempel endast ske om någon av 
listade varningssignaler finns. Det förutsätter att sjuksköterskan har en kontinuerlig 
kontakt med och fortbildning av en logoped, eftersom det – som tidigare nämnt – kan 
vara svårt för ett otränat öra att utan stöd urskilja förenklingar/processer i språket som 
inte bör förekomma i typisk utveckling.  
 
7.4. Intervjuer	med	sjuksköterskor	

7.4.1. Tankar	kring	utförande,	bedömning	och	remittering	
Sammantaget ansåg sjuksköterskorna att språkscreeningen bör flyttas till 2,5 år och de 
ansåg att Westerlunds reviderade metod fungerade väl att använda då. De problem 
sjuksköterskorna uppmärksammade gällde föräldrars benägenhet att avböja remiss till 
logoped samt brist på löpande kompetensutveckling kring screeningmetoden. Det 
senare problemet går att avhjälpa genom tätare kontakt mellan BVC och logopeder eller 
genom att logopeder anställs för att arbeta på BVC. Kanske går även det förstnämnda 
problemet att lösa på samma sätt, då föräldrar kan uppleva det lättare att godta ett 
logopedbesök om logopeden arbetar precis intill sjuksköterskan.  
 
Remisser avböjs enligt sjuksköterskorna på grund av att föräldrarna har en annan 
uppfattning om barnets kommunikativa och språkliga kompetens än den som 
sjuksköterskan kommer fram till. Det kan till exempel vara så att föräldrarna vet att 
barnet är blygt och egentligen kan, eller att det inte är någon fara om barnet har 
språkliga svårigheter eftersom det är så litet vid tidpunkten för språkscreeningen. Även 
Miniscalco Mattsson et al. (2001) nämner i sin studie att ”vänta och se”-fenomenet är 
en vanlig orsak till att föräldrar avböjer remiss. Detta blir en fallgrop för screeningen 
eftersom dess syfte är att se till att undvika de problem en språkstörning skulle kunna 
innebära.  
 
Det finns utrymme för ifrågasättande kring språkscreeningens funktion när så många 
föräldrar väljer att avvakta remiss vid positivt utfall. Syftet med screening är att 
identifiering och intervention ska ske innan tillståndet hunnit bryta ut för att minimera 
individens lidande samt den påverkan hälsotillståndet orsakar individens liv, men också 
för att minska den samhälleliga resursåtgången. Om föräldrar väljer att avvakta remiss 
till logoped kan det blir så att samhällets resurser istället för att besparas, belastas ännu 
mer på grund av uppföljning och sen identifiering som kan leda till intensivare 
intervention om problemen hunnit breda ut sig. Kanske skulle det, som tidigare nämnts, 
bli enklare för föräldrarna att ta emot en remiss till logoped ifall logopeden arbetar på 
BVC, en plats föräldrarna är väl bekant med och förhoppningsvis känner sig trygga på.  
 
7.4.2. Förbättringsförslag	från	sjuksköterskorna	

• Tätare kontakt med logoped, exempelvis att en logoped är kopplad BVC och 
kommer för handledningsmöte en gång i månaden eller arbetar på plats på BVC  

• Kontinuerlig uppdatering av kunskap kring språkscreeningen 
• Lathund eller liknande i Rikshandboken barnhälsovård, där de viktigaste 

varningssignalerna för språk och/eller kommunikationsstörning kan listas 
 
Då språk- och kommunikationsutveckling utgör grunden för hur en individ klarar att 
navigera sig genom skolvärlden och samhället i stort har sjuksköterskorna belägg för 
sina önskemål. Tätare kontakt med logoped för handledning i svårare fall blir en 
indirekt lösning på den andra punkten där sjuksköterskorna önskar kontinuerlig 
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kompetensutveckling. Genom en etablerad kontakt med logoped skulle verksamhetens 
effektivitet aldrig drabbas på grund av långt tidsspann mellan utbildningar. Då 
logopederna som idag är anställda inom barnhälsovården med all säkerhet redan har 
underlag för att samordna en lathund syns inget hinder för att en sådan publiceras i 
Rikshandboken eller på annat sätt distribueras till barnhälsovårdsenheterna.  
 
7.5. Begränsningar	

Eftersom det i studien inte har gjorts någon uppföljande undersökning av barnen som 
klarade språkscreeningen vid 2,5 år finns ingen information om sant/falskt negativa, 
vilket är en begränsning. Den höga totala andelen barn (22,9 %) som i denna studie 
screenades positivt vid 2,5 års ålder, jämfört med prevalensen för grav språkstörning vid 
samma ålder (ca 2 % enligt Law, 1994) indikerar dels att testet har låg statistisk styrka 
på grund av liten studiepopulation och dels att utfallskriterierna behöver stramas åt. 
Även om de barn som fick positivt utfall också vid uppföljningen borträknas blir 
andelen 13 % (9/70), vilket fortfarande är långt över prevalensen för grav språkstörning. 
En longitudinell uppföljning av samtliga barn, såväl positivt som negativt screenade 
skulle tydliggöra hur väl Westerlunds reviderade metod fungerar för att fånga upp barn 
med risk för grav språk- och/eller kommunikationsstörning.   
 
Miniscalco och Westerlunds metoder validerades (delvis) genom uppföljning i direkt 
anslutning till språkscreeningen. Barnen som omfattats av denna studie undersöktes ett 
halvår senare. Den diagnostiska undersökningen är i de båda tidigare nämnda metoderna 
utförd med Gold Standard av logopeder som är vana att träffa och bedöma barn med 
språkliga och/eller kommunikativa svårigheter. I denna studie är uppföljningen utförd 
av både sjuksköterskor och logopeder och testningen är dessutom inte blind, det vill 
säga samtliga personer som testade barnen under uppföljning visste att barnen hade fått 
ett positivt utfall på 2,5-årsscreeningen vilket skulle kunna påverka 
uppföljningsresultatet. Dessa parametrar behöver optimeras för att en rättvis jämförelse 
metoderna emellan ska kunna göras. 
 
Det har inte gjorts någon kontroll för interbedömarreliabilitet bland sjuksköterskorna 
gällande screeningen och därför kan inga slutsatser kring det dras. Information finns 
endast angående sjuksköterskornas intervjusvar där de svarade att de utförde den enligt 
manualen av Westerlund och Stålhammar (2005). Ytterligare ovidkommande variabler 
är testmiljö, språklig miljö, barnens allmäntillstånd, grad av vakenhet och hunger vid 
såväl screening som uppföljning. Mått för screeningmetodens sensitivitet och 
specificitet kan inte tas fram på grund av begränsningarna i data.  
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7.6. Konklusion	

Sammanfattningsvis når Westerlunds metod i den här studien inte samma låga andel 
falskt positiva som när den utvärderades för 3-åringar. Däremot uppvisas tecken på att 
metoden kan fungera lika bra som Miniscalcos metod. En fortsatt utvärdering behövs 
där goda förutsättningar för jämförelse metoderna emellan ges.  
 
Inför fortsatt arbete med Westerlunds reviderade metod föreslås följande: 

• Utforma valideringen med en större population och på ett sätt som möjliggör 
jämförelse mellan både Westerlunds och Miniscalcos metoder 

• Se över remisskriterierna och eventuellt tillägg av lathund till delmoment C 
• Förmå barnhälsovården att anställa logopeder på BVC alternativt koppla dem 

som konsulter till BVC på regelbunden basis 
• Följ upp samtliga screenade barn under lång tid för att se metodens prediktiva 

effekt för språk- och/eller kommunikationsstörning  
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9. Bilagor	
Bilaga 1. Ansökan om godkännande från primärvårdsdirektör 
 

Bilaga 2. Samtyckesblanketter skickade till deltagande BVC 
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Blankett för samtycke från verksamhetschef 

 

 

Samtyckesblankett  

Härmed ger jag, i egenskap av verksamhetschef för xxx vårdcentral, mitt 
godkännande till att Angelica Pennerdahl, logopedprogrammet vid Uppsala 
universitet får tillåtelse att handhava de sammanställningsformulär med 
språkscreeningsresultat som BVC-sjuksköterskor skickat till barnhälsovården under 
språkscreeningens utprövningsperiod, det vill säga oktober 2014 till och med oktober 
2015. Alla resultat avidentifieras i processen och inget barn kommer att kunna 
identifieras i examensarbetet. 

I egenskap av verksamhetschef godkänner jag även att Angelica Pennerdahl inhämtar 
sammanställningar via telefon där det är nödvändigt, efter överenskommelse med 
BVC-sjuksköterska.  

 

Underskrift 
_____________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande  

_____________________________________________________________ 

 

Ort & datum 
_____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Blanketten återsänds underskriven till: 
Att: Margaretha Magnusson 
Angelica Pennerdahl 
Akademiska sjukhuset 
Barnhälsovården 
751 85 UPPSALA 


