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Emotional and Psychosocial Well-Being in Children with 
Cleft Lip and Palate and Children with Specific 

Language Impairment  
  A parental perspective 

 

Abstract  

 
Children with cleft lip and palate (CLP) and children with specific language impairment (SLI) may 

be affected emotionally and psychosocially by their disorders. Thus, it is important to investigate 

the psychosocial risk factors that these children are exposed to. The aim of this study was to 

examine how parents assess the emotional and psychosocial well-being of children with CLP and 

children with SLI, and if the two parental groups differ in their assessments using the standardized 

instrument Child Behaviour Checklist (CBCL). Participants in the study were the parents of ten 

children with unilateral and bilateral CLP between ages 6;7-9;0 (mean age 7;5) and the parents of 

13 children between ages 6;4-8;8 (mean age 7;3) who are attending preschools and schools for 

children with SLI. These parents were asked to complete the questionnaires CBCL and Child Health 

Questionnaire (CHQ).  

 

The children with CLP had lower scores than the children with SLI in all domains of the CBCL, 

indicating that these children with CLP had better emotional and psychosocial well-being. The 

scores in the domains "withdrawn" and "delinquent behaviour" were significantly lower for the 

group of children with CLP who also had lower total mean scores of CBCL compared to the 

standardization group. The children with SLI had significantly higher mean scores for all domains 

compared to this group, indicating that these children with SLI were more emotionally and 

psychosocially affected than the other groups. Correlations between CBCL and CHQ were found 

for the children with CLP and the children with SLI. 

 

Key words: Emotional and psychosocial well-being, cleft lip and palate (CLP), specific language 

impairment (SLI), children, parental assessment. 

  



  

  

Sammanfattning 
  

Barn med läpp-käk-gomspalt (LKG) och barn med språkstörning kan påverkas emotionellt och 

psykosocialt på grund av sina avvikelser. Det föreligger därför ett behov av att undersöka vilka 

aspekter som kan utgöra psykosociala riskfaktorer hos dessa grupper. Syftet med föreliggande 

studie var att undersöka hur föräldrar skattar emotionellt och psykosocialt välbefinnande hos barn 

med LKG och barn med språkstörning samt om dessa föräldragruppers skattningar skiljer sig åt. 

Vidare var syftet att undersöka hur studiens skattningar är relaterat till skattningarna i 

standardiseringen av instrumentet Child Behaviour Checklist (CBCL). Föräldrar till tio barn med 

unilateral och bilateral spalt mellan 6;7-9;0 år (medelålder 7;5) samt föräldrar till 13 barn på 

språkförskola eller språkskola mellan 6;4-8;8 år (medelålder 7;3) fick fylla i frågeformulären CBCL 

samt Child Health Questionnaire (CHQ). 

 

Resultaten visade att gruppen barn med LKG hade lägre medelvärden än gruppen barn med 

språkstörning för samtliga domäner i CBCL, vilket indikerar att gruppen barn med LKG hade större 

emotionellt och psykosocialt välbefinnande. Medelvärdena för domänerna ”tillbakadragenhet” och 

”asocialt beteende” var signifikant lägre för gruppen barn med LKG som också hade lägre totalt 

medelvärde jämfört med aktuella normeringsvärden för CBCL. Medelvärdena för gruppen barn 

med språkstörning var högre än normeringsvärdena för samtliga domäner, vilket indikerar att 

gruppen barn med språkstörning hade sämre emotionellt och psykosocialt välbefinnande än de 

andra grupperna. Slutligen visade korrelationsberäkningar ett signifikant samband mellan CBCL 

och CHQ för båda deltagargrupperna.  

 

Nyckelord: Emotionellt och psykosocialt välbefinnande, läpp-käk-gomspalt (LKG), språkstörning, 

barn, föräldraskattning. 
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Inledning 

Barn med talstörningar utgör en heterogen grupp med olika bakomliggande faktorer till störningen. 

I många fall är orsaken uppenbar, som exempelvis hos barn som har en medfödd strukturell 

avvikelse. Barn med talavvikelser utan tydlig etiologi utgör dock en stor undergrupp (Paul & 

Norbury, 2007). Talstörningar kan vara relaterade till anatomiskt/strukturella avvikelser (Golding-

Kushner, 2001) och kan exempelvis bero på läpp-käk-gomspalt (LKG) vilken är den mest vanligt 

förekommande medfödda kraniofaciala missbildningen (Sagheri, Ravens-Sieberer, Braumann & 

Mackensen, 2009). I Sverige föds cirka 200 barn årligen med någon form av LKG (Skoog & 

Jakobsson, 1993). De talavvikelser som återfinns hos dessa barn är främst betingade av 

velofaryngeal insufficiens, palatala fistlar samt tand- och bettavvikelser (Russell & Harding, 2001). 

Talstörningar utan tydlig etiologi kan sammankopplas med språkstörning, vilken är en av de 

vanligaste diagnoserna hos barn i förskoleåldern. Mellan fem och åtta procent av alla förskolebarn 

beräknas ha någon form av språkstörning varav cirka en till två procent uppskattas ha en grav 

språkstörning (Nettelbladt & Salameh, 2007).  

 

Hälsa och välbefinnande definieras som den enskilde individens subjektiva upplevelser i samspel 

med den sociala kontexten och så väl fysiska som psykiska och sociala aspekter påverkar 

välbefinnandet (Medin & Alexandersson, 2000). Emotionellt och psykosocialt välbefinnande hos 

barn med LKG och barn med språkstörning har undersökts i flera internationella studier (Conti-

Ramsden & Botting, 2008; Fujiki & Brinton, 2002; Hunt, Burden, Hepper, Stevenson & Johnston, 

2006; Kapp-Simon, Simon & Kristovich, 1992; Sagheri et al., 2009). Barn med LKG exponeras för 

speciella förhållanden under uppväxten vilket kan påverka personligheten (Bradbury, 1996). 

Svårigheter med tal, hörsel och uppfödning, frekventa läkarbesök, operationer, terapi samt ett 

annorlunda utseende är faktorer som alla kan utgöra psykosociala riskfaktorer (Kapp-Simon, 2002). 

Språket spelar en viktig roll för utvecklandet av det sociala beteendet och en språkstörning kan 

därmed ha en negativ inverkan på utvecklingen av kognition, beteende och social kompetens (Fujiki 

& Brinton, 2002). I Sverige har emotionellt och psykosocialt välbefinnande inte undersökts hos 

barn med LKG och endast i begränsad omfattning hos barn med språkstörning (Föhrer & Ancker, 

2000). Det är därmed av intresse att studera dessa aspekter för att kunna se om resultaten 

överensstämmer med tidigare internationell forskning. Genom att kartlägga eventuella 

beteendemässiga och emotionella svårigheter hos barn med dessa diagnoser kan interventionen 

anpassas för att möta existerande behov. 
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Bakgrund 

Barnets emotionella och psykosociala utveckling 

Begreppet utveckling delas ofta in i fysisk, kognitiv, emotionell och social domän. Under barnets 

två första levnadsår sker en markant utveckling av såväl kroppen som hjärnan som bereder väg för 

motoriska, perceptuella samt intellektuella kapaciteter. Språket börjar ta form liksom skapandet av 

emotionella band. Mellan 2 och 6 års ålder expanderar tanke och språk i snabb takt. Barnet blir mer 

självständigt, en känsla för moral växer fram och band etableras med kamrater. Mellan 6 och 11 års 

ålder lär sig barnet att ta mer ansvar, det logiska tänkandet förbättras och självförståelsen ökar. När 

barnet träder in i tonåren ökar förmågan att tänka abstrakt och mognad sker på alla plan (Berk, 

2006). 

 

Under de första sju levnadsåren utsätts barnet för många olika emotionellt utmanande uppgifter. Det 

måste lära sig att handskas med många negativa känslor så som frustration, rädsla och oro. Inlärning 

är även en viktig del av utvecklingen liksom att skapa band och relationer med andra. Genom detta 

lär barnet sig att reglera sina emotioner. Barnet lär sig adekvata emotionella responser i olika 

situationer genom att observera sina vårdnadshavare, vilka spelar en viktig roll för barnets 

emotionella utveckling. Emotionell reglering innebär förmågan att hantera och reglera känslor och 

kräver en rad olika kognitiva förmågor så som uppmärksamhet, flexibilitet samt inhibering av 

tankar och beteenden (Berk, 2006). Genom att skifta fokus bort från någonting obehagligt kan 

barnet lättare reglera sina emotioner (Gilliom, Shaw, Beck, Schonberg & Lukon, 2002). Emotionell 

reglering är också viktigt för barnets sociala anpassning liksom för utveckling av kontrollen över 

motoriken och kognitionen. En del av denna emotionella reglering innebär inlärning av kulturella 

regler för när och hur känslor bäst förmedlas. När barnet blivit äldre leder detta till att färre känslor 

visas öppet och fritt (Berk, 2006).  

 

Emotionell reglering är oerhört viktigt för relationer och den socioemotionella anpassningen genom 

hela livet (Calkins & Hill, 2007). När barnet inte är förmöget att handskas med sina känslor sägs det 

ha dysfunktionell emotionell reglering, vilket kan leda till beteendeproblematik (Cole & Teti, 1994). 

Fyraåringar med typisk utveckling har ett inslag av impulsivt, argt och aggressivt beteende (Dunn, 

2002), men de hanterar sin ilska, frustration och besvikelse på ett sådant sätt att deras beteende inte 

blir destruktivt (Skuban, Shaw, Gardner, Supplee & Nichols, 2006). Barn som inte kan reglera sina 

känslor på ett adekvat sätt löper större risk att reagera med aggression och ilska i frustrerande 

situationer och har svårare att komma överens med kamrater (Shields, Ryan & Cicchetti, 2001). 

Tidig exponering för negativa omständigheter kan ha en långtgående skadlig effekt på barnets 
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fysiska och beteendemässiga funktioner (Pollak, 2005). Därför är det väldigt viktigt att barnet har 

en extern källa till emotionell reglering, så som en känslig och lyhörd vårdnadshavare (Cole, Luby 

& Sullivan, 2008). 

 

Hälsa och välbefinnande 

Hälsa har beskrivits med hjälp av olika teoretiska synsätt. Det biomedicinska synsättet grundlades 

av bland annat Descartes på 1600-talet och utgår från att hälsa är frånvaro av sjukdom och att 

kroppen är ett mekaniskt system där alla livsbetingande funktioner ska fungera. Innebörden av 

begreppet hälsa har sedan successivt skiftat fokus från kroppsliga sjukdomar till att se på människan 

som helhet i samspel i den sociala kontexten (Medin & Alexandersson, 2000). 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykisk 

och socialt välbefinnande och inte bara avsaknad av sjukdom (World Health Organisation, 1948). 

Nordenfelt, som utgår från ett holistiskt synsätt, definierar hälsa som en känsla av välbefinnande 

samt förmåga till handling. Ohälsa definieras som en känsla av lidande samt oförmåga till handling. 

Om en individ inte har förmåga att göra vad individen ämnar göra innebär detta en nedsatt 

livskvalitet (Nordenfelt, 1991). Hälsa och välbefinnande kan kopplas samman då den enskilde 

individens subjektiva upplevelse av hälsa motsvarar grad av välbefinnande (Medin & 

Alexandersson, 2000). 

 

Emotionellt och psykosocialt välbefinnande hos barn med missbildningar och sjukdomar  

Personer med synliga missbildningar kan uppleva psykologiska och sociala problem på grund av 

sitt utseende. De försöker kanske vistas bland andra människor i mindre utsträckning och undviker 

sociala situationer på grund av att andra stirrar, viskar, undviker att prata med dem och reagerar på 

deras utseende. Oavsett om missbildningen är medfödd eller traumatisk, kan såväl drabbade barn 

som vuxna vara väldigt känsliga för sitt yttre. Missbildningens omfattning överensstämmer inte 

nödvändigtvis med graden av påverkan hos individen. En mindre missbildning kan orsaka sorg och 

smärta om personen är väldigt självmedveten och föreställningar om vad andra människor tänker 

och tycker, även om dessa föreställningar inte speglar verkligheten, kan skapa många negativa 

känslor. Dessa negativa känslor tar sig uttryck i att mycket fokus läggs på det område som är 

missbildat. Individen antar att avvikelsen är det första som andra ser och att denne blir bedömd 

utifrån sitt utseende. Detta kan medföra att personen känner skam och försöker dölja den delen av 

kroppen (Bradbury, 1996). Kulturella skillnader beträffande bemötande och acceptans av individer 

med en missbildning existerar och dessa har sin grund i samhällets värderingar, ideal och även i 
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religionen. En samverkan av individens egna tankar, känslor och reaktioner till följd av sin 

missbildning och samhällets attityd gentemot människor med avvikande utseende, påverkar 

sannolikt individens psykosociala välbefinnande (Black, Girotto, Chapman & Oppenheimer, 2009; 

Thompson & Kent, 2001). 

 

Utveckling av självmedvetenhet är både en kognitiv och en social process. När ett barn med 

missbildning utvecklas, börjar det förstå att hans eller hennes utseende inte är som alla andras och 

barnet märker i sociala situationer att andra människor lägger märke till missbildningen. Barn 

mellan 7 och 9 års ålder blir medvetna om att missbildningen inte försvinner och att olika 

operationer inte kan förbättra missbildningen helt och hållet. Detta kan leda till att barnet sörjer för 

att han eller hon inte kan få ett normalt utseende. Sorgen kan yttra sig i form av beteendeproblem, 

sorgsenhet, sängvätning och tillbakadragande beteende. Vidare är det viktigt för barnet att bli 

accepterat av sina jämnåriga kamrater och utseende är ofta betydelsefullt för acceptans. Avvikande 

utseende kan medföra att barnet blir retat och detta kan öka känslan av hjälplöshet samt 

utanförskap. Ett avvikande utseende kan resultera i att en person tappar sin identitet och får sämre 

självkänsla och att inte se ut som sina syskon och andra familjemedlemmar kan göra att individen 

inte känner samhörighet, vilket kan orsaka oro, depression samt isolering. Tonårsperioden liksom 

barndomsåren är ett kritiskt skede då många ungdomar, även de utan missbildningar, ofta är 

missnöjda med sitt utseende. En missbildning kan göra denna period ännu svårare, framförallt då 

tonåringen sakta frigör sig från familjen och blir än mer beroende av kamratrelationer. Om personen 

är självmedveten och skäms för sitt utseende blir hans eller hennes liv negativt påverkat (Bradbury, 

1996).  

 

Det framgår i många studier att barn med någon form av funktionshinder och/eller missbildning har 

beteendeproblem och sämre hälsorelaterad livskvalitet (Arnaud et al., 2008; Schonbucher, Landolt, 

Gobet & Weber, 2008). Hälsorelaterad livskvalitet innebär hur hälsa påverkar en individs 

funktionsförmåga och dennes fysiska, mentala och sociala självupplevda välbefinnande (Hays, 

2001).  Topolski, Edwards och Patrick (2005) gjorde en självskattningsstudie där deltagargruppen 

bestod av en grupp ungdomar med medfödda eller förvärvade missbildningar, en grupp med kronisk 

sjukdom, en grupp med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) samt en grupp utan 

diagnostiserad sjukdom. De faktorer som innefattades i självskattningen var bland annat mental och 

fysisk hälsa, självförtroende, självkänsla, relationer samt miljöfaktorer. Författarna fann att 

ungdomarna med missbildningar i ansiktet liksom ungdomarna med kroniska sjukdomar samt 

ADHD upplevde en lägre grad av välbefinnande jämfört med ungdomarna utan diagnostiserad 

sjukdom (Topolski, Edwards & Patrick, 2005). Vidare har det i andra studier också framkommit att 
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barn och ungdomar med kroniska sjukdomar har rapporterat låg självkänsla samt nedsatt mental och 

emotionell hälsa (Norrby, Nordholm, Andersson-Gare & Fasth, 2006; Wake, Hesketh & Cameron, 

2000). Exempelvis löper barn med medfött diafragmabråck större risk för försämrad hälsorelaterad 

livskvalitet, subtila kognitiva svårigheter samt beteendeproblem (Peetsold et al., 2009). Förekomst 

av psykosocial missanpassning är två gånger så vanligt bland barn med kroniska sjukdomar jämfört 

med friska barn (Wallander & Varni, 1998) och det kan vara extra svårt för dessa barn och deras 

familjer att uppnå psykosocial anpassning (Coakley, Holmbeck & Bryant, 2006). Det förefaller 

finnas vissa samband mellan kroniska sjukdomar och psykosociala svårigheter hos barn men även 

hemmiljö och familjesituation kan utgöra riskfaktorer för barnet (Stein & Jessop, 1984). Nästan 

hälften av alla vårdgivare till barn med kronisk öroninflammation upplever att problem som 

sömnsvårigheter, ätsvårigheter och irritabilitet hos barnet beror på sjukdomen och att den därmed 

har negativa effekter på barnets funktionella hälsotillstånd och hälsorelaterade livskvalitet (Brouwer 

et al., 2005). 

 

Läpp-käk-gomspalt 

Läpp-käk-gomspalt (LKG) är den mest vanligt förekommande medfödda kraniofaciala 

missbildningen (Sagheri et al., 2009) och hör även till en av de vanligaste missbildningarna. I 

Sverige föds cirka 200 barn per år med någon form av LKG (Skoog & Jakobsson, 1993). En 

spaltmissbildning uppkommer på grund av en ofullständig sammanslutning av de olika delar som 

bildar fostrets ansikte under de första nio fosterveckorna (Berkowitz, 2006). Orsaken är inte helt 

känd, men spaltbildning beror troligtvis på en samverkan mellan ärftlighet och yttre faktorer 

(Hayes, 2002; Sadove & Eppley, 1998). Beroende på när i fosterutvecklingen sammansmältningen 

uteblir uppstår olika spalttyper (Skoog & Jakobsson, 1993). Utebliven eller bristande 

sammansmältning av den primära gommen leder till läpp-och/eller käkspalt antingen unilateralt 

eller bilateralt. En utebliven sammansmältning av den sekundära gommen leder till isolerad 

unilateral eller bilateral gomspalt. Missbildning av både den primära och den sekundära gommen 

benämns total läpp-käk-gomspalt och den kan vara såväl unilateral som bilateral (Berkowitz, 2006). 

Barnet får behandling i form av spaltslutande kirurgi och talträning under de två första levnadsåren 

och vid cirka 12 till 14 års ålder påbörjas tandreglering och mellan cirka 15 till 20 års ålder utförs 

käkkirurgi vid behov (LKG-teamet i Linköping, 2006a; LKG-teamet i Linköping, 2006b). 

 

LKG kan påverka utseendet och även medföra funktionsnedsättningar som exempelvis 

uppfödnings- och talsvårigheter (Russell & Harding, 2001). Spalten gör det svårt för barnet att dia 

på grund av att den öppna spalten upp mot näsan omöjliggör bildandet av ett tillräckligt negativt 
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oralt tryck i munhålan (Sadove & Eppley, 1998). Jollerutveckling och artikulationsförmåga hos barn 

med LKG kan skilja sig från barn utan missbildning (Frederickson, Chapman & Hardin-Jones, 

2006; Lohmander & Persson, 2008; Scherer, Williams & Proctor-Williams, 2008). De talavvikelser 

som kan förekomma hos barn med LKG beror främst på velofaryngeal insufficiens, palatala fistlar 

samt tand- och bettavvikelser (Russell & Harding, 2001). Frederickson et al. (2006) fann att små 

barn med LKG är mindre benägna att svara adekvat på kommentarer från vårdgivare och att de 

uppvisar osäkerhet och producerar färre långa yttranden vid samtal och interaktion med jämnåriga 

barn. Enligt ovanstående författare kan dålig talproduktion påverka barnens prestation i 

kommunikativa situationer (Frederickson et al., 2006). Kommunikationssvårigheter kan påverka på 

vilket sätt familjemedlemmar, lärare och kamrater interagerar med barnet. Detta kan på sikt påverka 

barnets generella utveckling, däribland förmågan till ömsesidig lek och utvecklandet av 

självständighet (Kapp-Simon, 2002). Frekventa episoder av otosalpingit med hörselnedsättning som 

följd är vanligt förekommande hos barn med LKG (Stool, 2006). Nedsatt hörsel kan öka risken för 

försenad tal- och språkutveckling (Habel, Sell & Mars, 1996) och en obehandlad hörselnedsättning 

kan resultera i att barnet blir isolerat från yttervärlden och ger mindre respons i sociala sammanhang 

(Bradbury, 2004). 

 

Emotionellt och psykosocialt välbefinnande hos barn med läpp-käk-gomspalt 

Barn med LKG exponeras för speciella förhållanden under uppväxten vilket kan påverka 

personligheten (Bradbury, 1996). Frekventa läkarbesök, operationer, uppfödningssvårigheter, terapi 

och ett annorlunda utseende är faktorer som alla kan utgöra psykosociala risker (Kapp-Simon, 

2002). Svårigheter med tal och hörselnedsättning kan också påverka den psykosociala situationen 

(Russell & Harding, 2001; Skoog & Jakobsson, 1993). Behandling av spalt är ofta intensiv och 

långvarig, och kan i kombination med psykosocial påverkan ha en inverkan på många aspekter av 

ett barns liv och lämna ett bestående avtryck (Sagheri et al., 2009). Familjer som har ett barn med 

spalt möter många utmaningar och stressfaktorer i vardagen. Det sätt på vilket föräldrar klarar av att 

hantera dessa varierar. Det är därför viktigt att kartlägga alla påverkande faktorer så att de 

professioner som kommer i kontakt med dessa barn och deras familjer kan ge rätt råd och stöd 

(Kapp-Simon, 2002).  

 

Eftersom LKG kan påverka barnets kommunikationsförmåga, kan missbildningen även ge en 

inverkan på relationen mellan barnet och föräldern. Vidare kan barnets utseende forma föräldrarnas 

attityd och påverka anknytningen, det vill säga bandskapandet mellan barn och förälder, samt hur de 

interagerar med sitt barn (Bradbury, 1996; Russell & Harding, 2001). Anknytningen mellan barnet 
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och föräldern är viktig då den kan påverka barnets framtida relationer (Berk, 2006). Föräldrar till 

barn med medfödda missbildningar kan känna sorg över att deras barn inte ser ut som dem och detta 

kan göra att de inte riktigt accepterar barnet som sitt eget (Bradbury, 1996; Russell & Harding, 

2001). Om barnet har uppfödningssvårigheter kan detta orsaka oro och stress hos såväl modern som 

barnet då situationen vid matning kan vara både tidskrävande och tröttsam. Vidare kan interaktionen 

mellan modern och barnet störas då barnets utseende kan göra att mamman känner en sorg. Denna 

sorg kan medföra att hon inte känner sig motiverad att kommunicera med sitt barn (Russell & 

Harding, 2001). Dock kan en missbildning även göra att föräldrarna till ett barn med LKG blir 

överbeskyddande då de ser sitt barn som väldigt sårbart (Bradbury, 1996; Russell & Harding, 2001). 

Det är av stor vikt att föräldrarna till ett barn med en missbildning har accepterat och kommit 

tillrätta med att barnet har ett avvikande utseende. Om så inte sker kan känslor av skam och skuld 

väckas hos barnet. Det är också betydelsefullt att föräldrarna förklarar för barnet på ett öppensinnat 

och rättframt sätt vad en spalt innebär så att missbildningen inte blir någonting främmande eller 

skambelagt för barnet (Bradbury, 2004). 

 

Med tanke på samhällets ökade fixering vid utseende är det troligt att individer med avvikande 

utseende upplever negativ feedback från omgivningen (Hunt, Burden, Hepper, Stevenson & 

Johnson, 2007). Stigmatiserande sociala responser på ansiktsmissbildningar kan leda till en negativ 

självuppfattning av kompetens och utseende (Kapp-Simon et al., 1992) och ett avvikande utseende 

kan påverka en individs självuppfattning redan i tidig ålder (Speltz, Endriga, Fisher & Mason, 

1997). I en studie fick föräldrar till barn med LKG samt föräldrar till barn utan spalt skatta sina 

barns psykosociala hälsa. Resultatet visade att barnen med LKG hade sämre självförtroende, mer 

oro och var mer olyckliga jämfört med kontrollgruppen. Barnen hade större beteendeproblematik 

både vad gäller externaliserande och internaliserande beteenden samt var mer missnöjda med sitt 

tal. Generellt sett ansågs att förekomst av LKG medförde nackdelar på ett psykosocialt plan och 

framförallt om barnet hade ett tydligt synligt ärr. Vidare rapporterade föräldrarna att deras barn 

oftare blev retade än de i kontrollgruppen och att detta var avgörande för barnets psykosociala 

hälsa. När barnen fick skatta sin psykosociala hälsa fann forskarna att det förekom en diskrepans 

mellan föräldrarnas och barnens skattningar, som var högre än sina föräldrars (Hunt et al., 2007). 

Enligt Broder and Strauss (1989) skulle detta kunna förklaras av att mödrar överskattar sina barns 

svårigheter då de är extra uppmärksamma på barnets problem. 

 

Ett vanligt antagande är att individer med LKG upplever psykosociala problem som en följd av 

detta tillstånd. Ett flertal artiklar har publicerats som avhandlar psykosociala aspekter relaterat till 

LKG (Hunt et al., 2006). I en översiktsartikel framkom att det finns många motsägelsefulla fynd 
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gällande de psykosociala effekterna av LKG men att majoriteten av barn med någon typ av spalt 

inte har någon större psykosocial påverkan till följd av spalten (Hunt, Burden, Hepper & Johnston, 

2005). Sagheri et al. (2009) undersökte flertalet psykosociala aspekter hos barn med LKG i åldrarna 

4 till 7 genom föräldraskattning. När resultatet jämfördes med normativ data fann forskarna ingen 

signifikant skillnad. Hunt et al. (2006) å andra sidan rapporterade att barn och ungdomar med spalt i 

åldrarna 8 till 21, upplevde större beteendeproblematik samt uppvisade fler tecken på depression 

jämfört med en kontrollgrupp. Vidare framkom att barnen och ungdomarna med spalt oftare blev 

retade än andra samt att de var mindre nöjda med sitt utseende. Däremot fann författarna inga 

signifikanta skillnader mellan grupperna med avseende på oro och självkänsla. Den faktor som 

ansågs påverka det psykosociala välmåendet mest var mobbing snarare än spalten i sig (Hunt et al., 

2006).  

 

Psykosocialt välbefinnande hos barn med LKG förefaller variera beroende på typ av missbildning 

och ålder. Det framkom i en studie att barn mellan 2 och 7 års ålder med LKG hade högre 

psykosocialt välbefinnande än barn med LKG mellan 8 och 12 år. Detta kan bero på utseendets 

ökade betydelse för barn när de närmar sig tonåren (Damiano et al., 2007). I kontrast till 

ovanstående fynd beskrev Berger och Dalton (2009) i sin studie att ungdomar med LKG mellan 11 

och 16 år rapporterade mer positiva sociala erfarenheter och större belåtenhet med sitt utseende 

jämfört med en kontrollgrupp (Berger & Dalton, 2009). Vissa ungdomar med ansiktsmissbildningar 

kanske underskattar sina psykosociala svårigheter och detta är möjligen en strategi för att bibehålla 

sitt självförtroende samt en positiv självbild (Kapp-Simon et al., 1992; Leonard, Brust, Abrahams & 

Sielaff, 1991). Att underskatta sina svårigheter kan användas som en kognitiv och beteendemässig 

strategi för att upprätthålla en positiv självbild trots omgivningens påverkan (Thompson & Kent, 

2001). 

 

Språkstörning 

Språkstörning är en av de vanligaste diagnoserna hos barn i förskoleåldern (Nettelbladt & Salameh, 

2007). Mellan fem och åtta procent av alla förskolebarn beräknas ha någon form av språkstörning 

varav cirka en till två procent uppskattas ha en grav språkstörning. Språkstörning är två till tre 

gånger så vanligt hos pojkar som hos flickor (Leonard, 1998). Det är inte fullständigt klarlagt vilka 

de bakomliggande faktorerna är, men man har funnit en ärftlig komponent (Nettelbladt & Salameh, 

2007). I en svensk studie av Westerlund (1994) framkom att tolv procent av alla fyraåringar har 

någon form av språkstörning och att två procent har en grav språkstörning.  
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Språkförmåga innefattar domänerna fonologi, grammatik, lexikon och pragmatik (Nettelbladt & 

Salameh, 2007) och språkstörning kan drabba en eller flera av dessa domäner (Leonard, 1998). Ju 

fler domäner som är drabbade, desto gravare är språkstörningen (Bishop, 1997). Diagnosen 

språkstörning ställs när språkutvecklingen är avvikande och den övriga utvecklingen är typisk 

(Nettelbladt & Salameh, 2007). Ett barn med en språkstörning har en avvikande språkutveckling 

jämfört med jämnåriga barn och svårigheter med såväl språkförståelse som talproduktion är vanligt 

förekommande (Leonard, 1998). Barn med språkstörning är en mycket heterogen grupp och art och 

grad av språkstörning kan variera. Lätt språkstörning innebär uttalsproblem som ofta är övergående 

medan måttlig språkstörning innebär mer uttalade problem med fonologi och lätta till måttliga 

problem med grammatik. Omfattande problem med fonologi, grammatik, ordförråd samt 

språkförståelse kännetecknar grav språkstörning. När barnet har ett mycket begränsat tal och har 

stora svårigheter att förstå språk innebär det att barnet har en mycket grav språkstörning. 

Språkförståelseproblem medför vanligen att barnet får svårigheter att samspela med andra, det vill 

säga den pragmatiska förmågan påverkas. Vidare kan en språkstörning orsaka konsekvenser på 

många olika plan. Till exempel kan språkliga svårigheter göra att en person helt försöker undvika 

sociala situationer (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

  

Barn med språkstörning kan ha möjlighet att få gå på språkförskola. För att beredas plats på en 

sådan förskola krävs det att barnet har en specifik språkstörning, det vill säga att barnet inte har 

andra svårigheter utöver de språkliga. För att säkerställa detta får en psykolog göra en 

utvecklingsbedömning och samarbete med en barnneurolog eller barnpsykiater kan även krävas för 

att kunna utesluta att det inte föreligger andra svårigheter (Föhrer & Ancker, 2000). Vidare ska 

språkstörningen bedömas vara grav (Borgström, 2002). Remittering till språkförskola sker genom 

logoped på logopedmottagning, foniatrisk klinik eller i primärvården (Föhrer & Ancker, 2000). 

 

Emotionellt och psykosocialt välbefinnande hos barn med språkstörning 

En språkstörning kan påverka den sociala interaktionen med omgivningen, vilket i sin tur kan 

medföra problem med beteende, emotionell utveckling samt välbefinnande (Van Agt, Essink-Bot, 

Van Der Stege, De Ridder-Sluiter & De Koning, 2005). Språket spelar en viktig roll i utvecklandet 

av det sociala beteendet. Nedsatt språklig förmåga kan ha en inverkan på utvecklingen av kognition, 

beteende och social kompetens (Bruce, Thernlund & Nettelbladt, 2006; Fujiki & Brinton, 2002). 

Emellertid är detta samband komplext och kan variera från barn till barn och graden av 

språkstörning förutspår inte heller omfattningen av sociala svårigheter (Fujiki & Brinton, 2002). 

Det har i flera studier beskrivits att barn med språkstörning kan få svårigheter med sociala 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bruce%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bruce%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nettelbladt%20U%22%5BAuthor%5D
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relationer. Fujiki, Spackman, Brinton och Hall (2004) fann att barn med språkstörning har 

svårigheter att kontrollera sina känslor samt att de är mer tillbakadragna i sociala sammanhang. 

Dessa författare menar att språkliga svårigheter kan framkalla rädsla och nervositet i social 

interaktion och även påverka den emotionella utvecklingen (Fujiki, Spackman, Brinton & Hall, 

2004). 

 

I sociala sammanhang lär sig barn att reglera sina emotioner samt hur man ger passande respons på 

kamraters emotionella reaktioner (Denham, Von Salisch, Olthof, Kochanoff & Caverty, 2002). Att 

diskutera och dela emotionella upplevelser ökar barns medvetenhet om sina egna och andras 

emotionella signaler och därför bidrar språket till utvecklandet av emotionell och beteendemässig 

reglering (Fujiki, Brinton & Clarke, 2002). Språkliga svårigheter kan därmed medföra felaktigt 

socialt beteende och påverka självregleringen negativt (Barkley, 1997). Vidare associeras 

språkstörning med nedsatt mentaliseringsförmåga, det vill säga förmågan att förstå hur andra tänker 

och känner i olika situationer (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009), vilket kan påverka 

utvecklandet av sociala färdigheter. Detta samband är dock ännu inte helt klarlagt utan kräver vidare 

forskning (Durkin & Conti-Ramsden, 2007). Spackman, Fujiki och Brinton (2006) undersökte hur 

barn med språkstörning samt barn med typisk språkutveckling klarar av att förstå samt beskriva 

känslor i olika sociala kontexter. De noterade att barnen med språkstörning inte presterade lika bra 

som de typiskt utvecklade barnen. Författarna anser att svårigheter att förstå emotioner potentiellt 

kan underminera social interaktion med andra barn samt hämma vänskapsrelationer. Förståelse för 

hur kamrater reagerar och känner i olika situationer, hjälper barnet att känna empati samt gynnar 

vänskap. Vidare skulle oförmågan att förstå emotioner i olika kontexter kunna orsaka konsekvenser 

i interaktionen (Spackman et al., 2006).  Denna brist kan möjligen förklara några av de sociala 

svårigheter som barn med språkstörning upplever (Ford & Milosky, 2003).  

 

I en långtidsstudie undersöktes förekomst av emotionella problem hos barn med konstaterad 

språkstörning. Vid 16 års ålder befanns dessa barn generellt sett ha sämre skolprestationer jämfört 

med en kontrollgrupp bestående av ungdomar utan en bakgrund med språkstörning. Vidare hade 

ungdomarna med språkstörning större svårigheter med vänskapsrelationer och de led av oro och 

depression i större utsträckning. Slutsatsen som drogs i studien var att språkstörning förefaller vara 

associerat med sociala problem i barndomen och i ungdomsåren (Conti-Ramsden & Botting, 2008). 

Hur stor del av denna problematik som kan förklaras av barnens språkliga svårigheter är dock inte 

helt klarlagt. Det är viktigt att beakta att individer med språkstörning är en heterogen grupp och 

frågan kvarstår om språkstörning är en isolerad företeelse eller om det även förekommer svårigheter 

inom andra domäner utöver den språkliga (Conti-Ramsden & Botting, 2008; Conti-Ramsden, 
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2008).  

 

Sambandet mellan språkliga svårigheter och sociala problem hos barn med språkstörning 

undersöktes av Fujiki, Brinton och Todd (1996). Resultatet visade, i jämförelse med en 

åldersmatchad kontrollgrupp, att barnen med språkstörning hade sämre social kompetens, färre 

relationer sinsemellan samt var mindre nöjda med sina relationer med klasskamrater (Fujiki, 

Brinton & Todd, 1996). Detta stödjer tidigare forskning som visat att barn med språkstörning har 

både färre och sämre sociala kontakter eftersom de saknar de språkkunskaper som krävs för en 

effektiv kommunikation med jämnåriga kamrater (Gertner, Rice & Hadley, 1994; Hadley & Rice, 

1991; Rice, Sell & Hadley, 1991). I skolmiljön uppvisar många barn med språkstörning sociala 

svårigheter som kännetecknas av ett tillbakadraget beteende. Dessa barn har också problem med 

uppgifter som kräver socialt språk (Fujiki et al., 2002). Lärare har rapporterat att barn med 

språkstörning är mer tillbakadragna än barn med typisk språkutveckling (Redmond & Rice, 1998). 

Social interaktion skapar möjligheter att utveckla det sociala beteendet och ger chansen att etablera 

kamratrelationer. Social interaktion ger också tillfällen att öva på och utveckla språk, beteende och 

sociala färdigheter, inkluderat strategier för att lösa konflikter. I en studie undersöktes förmågan till 

konflikthantering bland pojkar i förskoleåldern med språkstörning samt åldersmatchade pojkar med 

typisk språkutveckling. Pojkarna med språkstörning använde sig av försoningsstrategier i lägre grad 

än deltagarna i den andra gruppen och skapade även fler konflikter genom socialt opassande 

beteende. Konflikterna var också i högre utsträckning fysiskt orsakade. Vidare använde pojkarna 

med språkstörning färre verbala strategier för att försonas med sina kamrater (Horowitz et al., 

2005). 

 

Barn med språkstörning, framförallt de med receptiva svårigheter, har ofta sämre kamratrelationer 

än barn utan språkstörning. Språk utgör en viktig aspekt i social interaktion och andra barn kanske 

undviker kamrater med språkstörning då dessa barn kan uppfattas som förbryllande och avvikande. 

Negativa sociala konsekvenser till följd av språkliga svårigheter visar sig redan under 

förskoleåldern då kamrater tenderar att undvika konversationer med barn som har språkstörning 

(Durkin & Conti-Ramsden, 2007; Rice et al., 1991). Barn med språkstörning har många olika 

problem med interaktionen med kamrater och är ofta inte aktiva deltagare i sociala situationer i 

skolan. De löper större risk att drabbas av social fobi och depression i ungdomen jämfört med barn 

med typisk språkutveckling. Sambandet mellan språkstörning och social fobi skulle kunna förklaras 

med att språkliga svårigheter ofta kan leda till oro och nervositet i sociala sammanhang. En känsla 

av utanförskap och avvisande från kamraters sida främjar en överkänslighet hos dessa ungdomar i 

olika sociala situationer. Dessa tidiga negativa erfarenheter kan påverka ungdomarnas beteende och 
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skapa rädsla inför sociala samspel (Voci, Beitchman, Brownlie & Wilson, 2006). Även förekomst 

av beteendeproblematik så som aggressivitet och hyperaktivitet samt kognitiva svårigheter har 

rapporterats hos barn med språkstörning, framförallt hos de med receptiva svårigheter (Beitchman 

et al., 1996). Cohen, Barwick, Horodezky, Vallance och Im (1998) rapporterade att 40 procent av 

barn i åldrarna 7 till 14 som blivit remitterade till psykiatriska kliniker visade sig ha en 

språkstörning (Cohen et al., 1998a). Barn med språkstörning löper större risk att få symtom som är 

associerade med diagnosen ADHD jämfört med barn utan språkliga svårigheter samt de har också 

en tendens att få andra beteendemässiga och psykiatriska problem (Cohen et al., 1998b). 

Samförekomst av beteendeproblematik visar att språkstörning kan medföra långvariga svårigheter 

inom ett flertal områden (Beitchman et al., 1996). 

 

Barn med språkstörning har visat sig prestera sämre än typiskt utvecklade barn inom områden som 

täcker in sociala färdigheter, sociala kognitiva färdigheter, emotionell reglering samt 

beteendemässig självreglering (Fujiki et al., 2002). Föräldrarna till en grupp treåringar med 

språkstörning samt föräldrarna till en kontrollgrupp fick uppskatta sina barns beteende och 

hälsorelaterade livskvalitet. Det framkom att barnen med språkstörning hade mer svårigheter att 

kommunicera och interagera med andra barn. Svårigheter med den sociala interaktionen kan ha en 

negativ påverkan på den kognitiva och socioemotionella utvecklingen samt välbefinnandet. I ett 

senare skede kan dessa svårigheter leda till beteendeproblematik och inlärningssvårigheter (Van Agt 

et al., 2005). I en undersökning av ungdomar med språkstörning framkom att välbefinnandet var 

relativt högt men att de språkliga svårigheterna skapade vissa psykosociala problem (Arkkila et al., 

2009). Det är angeläget att närmare undersöka sambandet mellan sociala färdigheter, sociala 

kognitiva färdigheter, emotionell reglering, beteendemässig självreglering samt sociala problem hos 

barn med språkstörning (Fujiki et al., 2002).  

 

Undersökning av emotionellt och psykosocialt välbefinnande samt hälsa    

Det finns många olika skattningsinstrument som mäter barns emotionella och psykosociala 

välbefinnande och det finns så väl föräldraskattningsenkäter som självskattningsenkäter. Då 

föräldrar och barn sannolikt har olika syn på välbefinnande vore det optimalt att båda parter får göra 

skattningar. Dock kan ålder, kognitiv utveckling och språklig förmåga begränsa barnets möjlighet 

att förstå skattningsskalors utformning samt tolka språket i instrumenten. Detta medför att det är 

osäkert huruvida det är möjligt att få tillförlitlig information genom självskattning och det är därför 

befogat att föräldrarna i dessa fall får skatta sina barns välbefinnande (Eiser & Morse, 2001; Föhrer 

& Ancker, 2000). Vid enkätundersökningar är det viktigt att frågorna är korta och precisa, att 
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svarsalternativen är klara samt att frågorna framstår som relevanta. Frågorna får heller inte vara för 

många och om dessa rör känsliga områden är det viktigt att svarsdeltagarna får anonymiteten 

säkrad. För att få hög reliabilitet är det viktigt att det finns fasta svarsalternativ med tydliga 

instruktioner. Dock bör både öppna och slutna svarsmöjligheter finnas med för att få en helhetsbild 

(Befring, 1994).  

 

Child Behaviour Check List (CBCL) är ett standardiserat instrument vilket syftar till att inhämta 

föräldrars syn på barnets färdigheter och beteende- och känslomässiga svårigheter (Achenbach & 

Edelbrock, 1981). Instrumentet har översatts till olika språk och har normerats och validerats i 

många länder, däribland också i Sverige, för barn i åldrarna 6 till 11 samt ungdomar i åldrarna 12 

till 16 (Larsson & Frisk, 1999). CBCL används i många sammanhang för att kartlägga sociala, 

emotionella och beteendemässiga aspekter hos barn (Ackerman, Newton, McPherson, Jones & 

Dykman, 1998; Clausen, Landsverk, Ganger, Chadwick & Litrownik, 1998; Geller, Warner, 

Williams & Zimerman, 1998; McGee, Wolfe, Yuen, Wilson & Carnochan, 1995; Sourander, 1998). 

Instrumentet finns i två versioner, en för barn mellan 18 månader och 5 år och en för barn mellan 6 

och 18 år. Varje version består av två delar: social kompetens och beteende- och emotionella 

problem. I versionen för de yngre barnen består den sistnämnda delen av 110 påståenden och frågor 

och i versionen för de äldre barnen består delen av 113 frågor och påståenden. Föräldrarna får ta 

ställning till och besvara dessa frågor och påståenden genom att välja mellan alternativen: stämmer 

ej (= 0 poäng), stämmer någorlunda eller ibland (= 1 poäng) eller stämmer mycket bra eller oftast (= 

2 poäng). Påståendena och frågorna är indelade i tre dimensioner: internalisering, externalisering 

samt en kombination av dessa. Internalisering behandlar frågor som rör tillbakadragenhet, 

oro/nedstämdhet samt kroppsliga besvär. Dimensionen externalisering består av frågor som rör 

asocialt beteende och aggression. Den sista dimensionen innehåller frågor som behandlar tanke- och 

uppmärksamhetssvårigheter samt sociala problem. Testet har validerats och normerats på svenska 

(Larsson & Frisk, 1999).  

 

Child Health Questionnaire (CHQ) är en flerdimensionell hälsoundersökning. Formuläret har 

översatts till många språk, däribland svenska. CHQ har använts i många olika sammanhang och har 

visat sig ha både god validitet och reliabilitet (Andersson Gäre et al., 2001; Norrby, Nordholm & 

Fasth, 2003; Norrby et al., 2006; Waters, Salmon & Wake, 2000). CHQ är normerat och utformat 

till barn och ungdomar mellan 5 och 18 år. Föräldraformuläret finns i två olika versioner, en med 50 

respektive en med 28 frågor och påståenden. Den svenska versionen av CHQ för föräldrar 

innehåller 54 frågor och påståenden och den version som besvaras av barn och ungdomar innehåller 

87 frågor och påståenden med följande hälsobegrepp: fysisk funktion, kroppslig smärta och obehag, 
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begränsningar i skolarbete och aktiviteter med vänner på grund av fysisk hälsa, allmänna 

uppfattningar om hälsa, förändringar i hälsa, begränsningar i skolarbetet och aktiviteter med vänner 

på grund av emotionella och beteendemässiga problem, psykisk hälsa, allmänt beteende och 

självkänsla. Det finns även frågor som riktas till föräldrarna och hur de påverkas. Frågorna inhämtar 

information om huruvida barnets hälsotillstånd begränsar föräldrarnas egentid, vilken inverkan detta 

hälsotillstånd har på föräldrarna känslomässigt, familjeaktiviteter samt familjens sammanhållning. 

Dessa faktorer erkänns som viktiga delar av barns hälsorelaterade livskvalitet. Alla skalor har 

konstruerats och värderats med hjälp av Likert's metod av summerade skattningar och högre poäng 

visar på bättre funktion och välbefinnande (Landgraf et al., 1998). 

 

Det finns ingen tidigare forskning om emotionellt och psykosocialt välbefinnande hos svenska barn 

med LKG och endast en begränsad mängd forskning inom detta område gällande svenska barn med 

språkstörning (Föhrer & Ancker, 2000). Genom att undersöka potentiella riskfaktorer kan de 

professioner som har kontakt med dessa barn och deras familjer ges bättre möjlighet att bidra med 

nödvändiga resurser.   

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur föräldrar skattar emotionellt och psykosocialt 

välbefinnande hos barn med LKG och hos barn med språkstörning samt om dessa föräldragruppers 

skattningar skiljer sig åt. Vidare är syftet att undersöka hur studiens skattningar är relaterat till 

skattningarna i standardiseringen av instrumentet CBCL.  

 

Metod 

Procedur 

Kontakt togs med logopeder och övrig personal på LKG-team, språkförskolor och språkklasser runt 

om i landet via e-post och telefon. Dessa tillfrågades om de kunde tänka sig att distribuera 

frågeformulär, informationsbrev samt samtyckestalong till föräldrar till barn med unilateral och 

bilateral total LKG i åldrarna 5 till 8 år samt föräldrar till barn med språkstörning i samma åldrar. 

Frågeformulären kodades med ett bestämt siffersystem som åsyftade gruppen barn med 

språkstörning eller barn med LKG, språkförskolans eller LKG-teamets ort samt typ av formulär. 

Brev med allt material skickades sedan till de tidigare kontaktade logopederna och övriga 

personalen. Dessa fick även ett informationsbrev innehållande uppgifter om studien samt skriftliga 
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instruktioner. Logoped eller ansvarig personal mottog också en kodlista där de noterade vilka koder 

som lämnats ut och uppgifter gällande om barnet var adopterat eller hade annat modersmål än 

svenska. Dessa uppgifter inhämtades då författarna ansåg att de möjligtvis kunde påverka resultatet. 

Informationen vidarebefordrades sedan via e-post till studiens författare. Föräldrarna kontaktades 

sedan via ansvariga logopeder eller övrig personal och tillfrågades om deltagande i studien. Berörda 

föräldrar mottog via den ansvariga logopeden och övriga personalen breven innehållandes allt 

material samt svarskuvert adresserat till Linköpings universitet. Föräldrarna skickade sedan tillbaka 

påskriven samtyckestalong samt ifyllda frågeformulär med information om barnets kön och ålder. 

Totalt skickades 59 brev till LKG-teamen och 42 brev till språkförskolor och språkskolor. I mån av 

tid hjälpte logopederna och den övriga personalen till med påminnelser till berörda föräldrar om 

svar inte inkommit efter en viss tid. Dock hade flertalet logopeder inte möjlighet att hjälpa till med 

påminnelser. Enkäterna sammanställdes sedan och resultaten för CBCL jämfördes med svensk 

normativ data för barn i åldrarna 6 till 11 (Larsson & Frisk, 1999).  

 

Material 

I föreliggande studie användes CBCL för att inhämta föräldrars syn på barnets färdigheter och 

beteende- och känslomässiga svårigheter. Instrumentet mäter även social kompetens men i denna 

studie användes enbart den del som berör beteende och emotioner. CHQ användes för att undersöka 

föräldrars skattningar av barnets allmänna hälsotillstånd där aspekter så som fysisk funktion, 

kroppslig smärta och obehag, begränsningar i skolarbete och aktiviteter med vänner på grund av 

fysisk hälsa ingår. Det ingår även frågor som handlar om hur föräldern påverkas av barnets 

allmänna hälsotillstånd. Poängsättning i CHQ har utformats så att högre poäng indikerar bättre 

funktion och högre välbefinnande. Frågorna i domänerna består av sex, fem eller fyra 

svarsalternativ och den högsta skattningen ger lika många poäng som antalet svarsalternativ. 

Exempelvis genererar en fråga med fem svarsalternativ som mest fem poäng. 

 

Statistisk analys 

Demografiska data analyserades med deskriptiv statistik i form av medelvärden och 

standardavvikelser. Resultaten analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences®) 17.0 för Windows. P-värden <,05 betraktades som statistiskt 

signifikanta.  Då stickproven i studien var små utfördes ett Kolmogorov-Smirnov test med hjälp av 

SPSS för var och en av grupperna. Resultaten var ej signifikanta och därmed kunde det antas att 

data kommer från en normalfördelad population och att det därför var lämpligt att genomföra 
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oberoende tvåsidigt t-test för att jämföra stickprovens medelvärden. Enkelt t-test genomfördes för 

att undersöka om medelvärdena i de två grupperna skilde sig från medelvärdena i normativ data. 

För att ta reda på om ett samband föreligger mellan de två deltagargruppernas värden för CBCL och 

CHQ genomfördes korrelationsberäkningar med Pearson´s r. 

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden är i enlighet med Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 

2008). Informationsbreven till föräldrarna och logopederna samt övrig personal innehöll 

information om studiens syfte, tillvägagångssätt, hantering av insamlade data, 

påminnelseförfarande, försäkran om garanti av anonymitet samt att alla data presenteras på 

gruppnivå och att inga enskilda resultat pekas ut. Samtyckestalong för påskrift delades också ut till 

föräldrarna. Vid sammanställningen av enkäterna tilldelades varje barn en kod för att garantera 

anonymiteten. Endast uppgifter om barnets kön, ålder och diagnos registrerades. Även uppgifter om 

att barnet var adopterat eller hade annat modersmål än svenska inhämtades då dessa faktorer i 

förväg ansågs ha en potentiell påverkan på resultatet. Studien godkändes innan genomförandet av 

ett internt etiskt råd vid Linköpings universitet. 
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Resultat 

Resultaten för gruppen barn med LKG och gruppen barn med språkstörning redovisas för 

frågeformulären CBCL och CHQ. Inledningsvis presenteras bortfall av deltagare och därefter 

ålders- och könsfördelning över de deltagare som slutligen inkluderades i studien. En översiktlig 

tabell över värden för CBCL redovisas också för gruppen barn med LKG, gruppen barn med 

språkstörning samt standardiseringsgruppen. Därefter följer tabeller där de två grupperna jämförs 

med varandra och med normativa värden. Slutligen redovisas resultaten för frågeformuläret CHQ 

samt korrelationsberäkningar mellan CBCL och CHQ.  

Deltagare 

Totalt inkom 13 brev från föräldrar till barn med LKG och 20 brev från föräldrar till barn med 

språkstörning. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 22 respektive 48 procent. Åtta enkäter 

rekryterades från en annan studie där samma frågeformulär användes för att inhämta 

föräldraskattningar från föräldrar till barn som går på språkförskola eller språkskola (se Figur 1). På 

grund av att fel version av CBCL delades ut till vissa föräldrar kunde dessa enkäter inte inkluderas i 

analysen. Vidare analyserades endast de enkäter som blivit ifyllda av föräldrar till barn i åldrarna 6 

till 9, det vill säga endast versionen för äldre barn. Detta beroende på att endast två enkäter för 

yngre barn inkom från föräldrar till barn med LKG.  Då de två CBCL-versionerna skiljer sig åt både 

vad gäller innehåll och antal poäng krävdes en enskild analys för de yngre barnen i de två 

grupperna. Med anledning av att det endast fanns två deltagare bland de yngre barnen med LKG 

ansågs inte detta antal vara tillräckligt för att göra en statistisk jämförelse mellan de yngre 

deltagarna i de två grupperna.  

 

       

Figur 1 Flödesschema över bortfall av deltagare. *Åtta enkäter rekryterades från en annan studie 

Totalt antal 
deltagare

Totalt antal 
inkomna enkäter

Enkäter som 
skickades ut

LKG, n=59

Språkstörning, n=50*

LKG, n=13

(22%)
n=10

Språkstörning, n=28

(48%) 
n=13
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Totalt antal deltagare var 23 barn varav tio ingick i gruppen barn med LKG och 13 ingick i gruppen 

barn med språkstörning. Gällande könsfördelningen av deltagarna var det tre flickor och sju pojkar i 

gruppen barn med LKG samt tre flickor och tio pojkar i den andra gruppen. Medelålder för barnen 

med LKG var 7;5 år och för barn med språkstörning var den 7;3 år. Totalt två barn var adopterade 

och två barn hade ett annat modersmål än svenska (se Tabell 1). 

 

Tabell 1 Ålders- och könsfördelning för samtliga deltagare 

 

Könsfördelning Annat 

modersmål 

än svenska 

Adopterad 
Åldersfördelning 

(år;månader) 

Medelålder 

(år;månader) Flickor Pojkar 

Barn med 

LKG 
3 7 - 1 6;7-9;0  7;5 

Barn med 

språkstörning 
3 10 2 1 6;4-8;8 7;3 

 

CBCL  

Resultaten presenteras för föräldraskattningarna för CBCL. Medelvärden och standardavvikelser för 

varje domän presenteras för gruppen barn med LKG, gruppen barn med språkstörning samt 

standardiseringsgruppen. Höga poäng i CBCL indikerar stora beteende- och känslomässiga 

svårigheter. 

 

Tabell 2 Medelvärden och standardavvikelser för frågeformuläret CBCL. Gruppen barn med LKG 

n=10, gruppen barn med språkstörning n=13 samt standardiseringsgruppen n=662 

 

Domän 
LKG Språkstörning Normeringsvärde 

M SD M SD M SD 

Tillbakadragenhet 0,8 0,8 2,4 2,2 1,1 1,3 

Kroppsliga besvär 0,7 0,8 1,1 1,2 0,8 1,3 

Oro/nedstämdhet 1,4 2,1 4,1 4,8 2,0 2,6 

Sociala problem 0,8 1,6 2,8 3,5 0,8 1,3 

Tankesvårigheter 0,2 0,4 1,2 1,9 0,1 0,6 

Uppmärksamhetssvårigheter 1,8 2,0 4,8 4,9 1,6 2,0 

Asocialt beteende 0,4 0,5 1,6 1,6 0,9 1,2 

Aggressivt beteende 4,0 4,1 6,9 5,0 4,8 4,3 

Internalisering 2,9 3,1 7,5 6,9 3,9 3,9 

Externalisering 4,4 4,4 8,5 6,3 5,7 5,2 

Total 12,4 11,2 30,9 26,5 14,5 11,8 
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Resultatet visar att gruppen barn med LKG hade lägre totalt medelvärde än gruppen barn med 

språkstörning och även i förhållande till normeringsvärdet. Vidare framkommer att gruppen barn 

med språkstörning hade det högsta totala medelvärdet jämfört med gruppen barn med LKG och 

normeringsvärdet (se Tabell 2). En mer utförlig genomgång av resultaten för grupperna presenteras 

i följande tabeller. 

 

Skillnader mellan gruppen barn med LKG och gruppen barn med språkstörning 

Medelvärden och standardavvikelser för frågeformuläret CBCL för gruppen barn med LKG och 

gruppen barn med språkstörning redovisas i Tabell 3. 

 

Tabell 3 Medelvärden och standardavvikelser (inom parentes) för frågeformuläret CBCL. Gruppen 

barn med LKG n=10 och gruppen barn med språkstörning n=13. *p <,05  **p <,01 

 

Domän 
LKG 

M(SD) 

Språkstörning 

M(SD) 

   tobs 

 

Tillbakadragenhet 0,8(0,8)  2,4(2,2) -2,181** 

Kroppsliga besvär 0,7(0,8) 1,1(1,2) -0,856 

Oro/nedstämdhet 1,4(2,1) 4,1(4,8) -1,627 

Sociala problem 0,8(1,6) 2,8(3,5) -1,646 

Tankesvårigheter 0,2(0,4) 1,2(1,9) -1,579 

Uppmärksamhetssvårigheter 1,8(2,0) 4,8(4,9) -1,829 

Asocialt beteende 0,4(0,5) 1,6(1,6) -2,360* 

Aggressivt beteende 4,0(4,1) 6,9(5,0) -1,506 

Internalisering 2,9(3,1) 7,5(6,9) -1,952 

Externalisering 4,4(4,4) 8,5(6,3) -1,766 

Total 12,4(11,2) 30,9(26,5) -2,065 

 

 

Medelvärdena inom varje domän samt det totala medelvärdet för CBCL skilde sig åt mellan 

grupperna, där medelvärdena i gruppen barn med språkstörning var högre. Denna grupps totala 

medelvärde var mer än två gånger så högt jämfört med gruppen barn med LKG. Spridningen av 

resultaten inom gruppen barn med språkstörning var också större än den inom den andra gruppen då 

SD var 26,5 jämfört med 11,2 i gruppen barn med LKG. Signifikanta skillnader påträffades för 

domänerna tillbakadragenhet, t= -2,181 (p <,01) och asocialt beteende t= -2,360 (p <,05), där 

gruppen barn med språkstörning hade högre medelvärden inom båda domänerna. Det framkom 

ingen signifikant skillnad vid statistisk jämförelse av gruppernas totala medelvärden. 

 

  



   

20 

 

 

 

Skillnader mellan gruppen barn med LKG och standardiseringsgruppen 

Medelvärden och standardavvikelser för frågeformuläret CBCL för gruppen barn med LKG och 

standardiseringsgruppen presenteras i Tabell 4. 

 

Tabell 4 Medelvärden och standardavvikelser (inom parentes) för frågeformuläret CBCL. Gruppen 

barn med LKG n=10 och standardiseringsgruppen n=662 . *p < ,05 

 

Domän 
LKG 

M(SD) 

Normeringsvärde 

M(SD) 

tobs 

 

Tillbakadragenhet 0,8(0,8) 1,1(1,3) -1,203 

Kroppsliga besvär 0,7(0,8) 0,8(1,3) -0,384 

Oro/nedstämdhet 1,4(2,1) 2,0(2,6) -0,896 

Sociala problem 0,8(1,6) 0,8(1,3) 0,000 

Tankesvårigheter 0,2(0,4) 0,1(0,6) 0,750 

Uppmärksamhetssvårigheter 1,8(2,0) 1,6(2,0) 0,318 

Asocialt beteende 0,4(0,5) 0,9(1,2)  -3,062* 

Aggressivt beteende 4,0(4,1) 4,8(4,3) -0,616 

Internalisering 2,9(3,1) 3,9(3,9) -1,030 

Externalisering 4,4(4,4) 5,7(5,2) -0,934 

Total 12,4(11,2) 14,5(11,8) -0,590 

 

 

Resultatet visar att gruppen barn med LKG hade lägre medelvärden inom alla domäner i CBCL 

utom ”sociala problem”, ”tankesvårigheter” och ”uppmärksamhetssvårigheter” jämfört med 

standardiseringsgruppen som hade ett något högre totalt medelvärde än den förstnämnda gruppen. 

Den totala spridningen inom standardiseringsgruppen var större än den inom gruppen barn med 

LKG då SD var 11,8 i den förra gruppen jämfört med 11,2 i den andra gruppen. Signifikant skillnad 

påträffades endast för domänen ”asocialt beteende”, t= -3,062 (p <,05), där gruppen barn med LKG 

hade lägre medelvärde än standardiseringsgruppen. 

 

Skillnader mellan gruppen barn med språkstörning och standardiseringsgruppen 

Observerade medelvärden för gruppen barn med språkstörning och standardiseringsgruppen inom 

varje domän i CBCL, gruppernas totala medelvärden samt standardavvikelser redovisas i Tabell 5. 
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Tabell 5 Medelvärden och standardavvikelser (inom parentes) för frågeformuläret CBCL. Gruppen 

barn med språkstörning n=13 och standardiseringsgruppen n=662 . *p <,05 

 

Domän 
Språkstörning Normeringsvärde tobs 

M(SD) M(SD)   

Tillbakadragenhet 2,4(2,2) 1,1(1,3) 2,124 

Kroppsliga besvär 1,1(1,2) 0,8(1,3) 0,841 

Oro/nedstämdhet 4,1(4,8) 2,0(2,6) 1,548 

Sociala problem 2,8(3,5) 0,8(1,3) 2,033 

Tankesvårigheter 1,2(1,9) 0,1(0,6) 2,039 

Uppmärksamhetssvårigheter 4,8(4,9) 1,6(2,0)   2,366* 

Asocialt beteende 1,6(1,6) 0,9(1,2) 1,657 

Aggressivt beteende 6,9(5,0) 4,8(4,3) 1,544 

Internalisering 7,5(6,9) 3,9(3,9) 1,874 

Externalisering 8,5(6,3) 5,7(5,2) 1,623 

Total 30,9(26,5) 14,5(11,8)   2,237* 

 

 

Resultatet i Tabell 5 visar att gruppen barn med språkstörning hade ett högre medelvärde än 

standardiseringsgruppen både vad gäller värdena inom varje domän för CBCL samt det totala 

medelvärdet. Den totala spridningen var också större inom gruppen barn med språkstörning då SD 

var 26,5 i jämförelse med den totala variansen inom standardiseringsgruppen där SD var 11,8. 

Signifikant skillnad påträffades inom domänen ”uppmärksamhetssvårigheter”, t=2,366 (p <,05), där 

gruppen barn med språkstörning hade högre medelvärde än standardiseringsgruppen. Det totala 

medelvärdet visades skilja sig signifikant åt mellan grupperna, t=2,237 (p <,05), där gruppen barn 

med språkstörning hade mer än två gånger så högt medelvärde.  

 

CBCL och CHQ 

Föräldraskattningarna för CBCL och CHQ presenteras för samtliga deltagare i gruppen barn med 

LKG (se Tabell 6) och för samtliga deltagare i gruppen barn med språkstörning (se Tabell 7). Höga 

poäng i CBCL indikerar stora beteende- och känslomässiga svårigheter medan höga poäng i CHQ 

visar på ett bra allmänt hälsotillstånd hos barnet. Poängen under ”förälderns upplevelse” visar 

huruvida föräldern påverkas negativt av barnets hälsotillstånd där låga poäng indikerar stor negativ 

påverkan. Den totala poängen för CBCL och CHQ anges för varje deltagare i gruppen barn med 

LKG och i gruppen barn med språkstörning. De två gruppernas totala medelvärden anges också för 

varje formulär. 
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Tabell 6 Total poäng för CBCL och CHQ samt totalt medelvärde för samtliga deltagare i gruppen 

barn med LKG 

 

Deltagare 
CBCL 

(238)
a
 

CHQ 

Barnets 

hälsotillstånd (192)
b
 

Förälderns 

upplevelse (65)
c
 

A 9 166 52 

B 3 181 64 

C 34 140 37 

D 2 180 65 

E 1 174 64 

F 8 179 63 

G 12 163 59 

H 14 168 60 

I 30 177 55 

J 11 168 51 

Medelvärde 12,4 169,6 57 

a, b, c= maximal poäng 

 

Tabell 7 Total poäng för CBCL och CHQ samt totalt medelvärde för samtliga deltagare i gruppen 

barn med språkstörning 

 

Deltagare 
CBCL 

(238)
a
 

CHQ 

Barnets 

hälsotillstånd (192)
b
 

Förälderns 

upplevelse (65)
c
 

A 28 175 64 

B 21 169 46 

C 102 98 35 

D 8 179 64 

E 6 179 63 

F 24 165 58 

G 15 170 57 

H 19 166 54 

I 40 168 44 

J 44 149 44 

K 20 160 55 

L 62 158 38 

M 13 176 49 

Medelvärde 30,9 162,5 51,6 

a, b, c= maximal poäng 

 

Resultaten i Tabell 6 och 7 visar att de deltagare som hade störst beteende- och känslomässiga 

svårigheter även hade sämre hälsotillstånd jämfört med de deltagare som enligt CBCL hade mindre 
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beteende- och känslomässiga svårigheter. De föräldrar som skattade att deras barn hade större 

beteende- och känslomässiga svårigheter samt sämre hälsotillstånd angav också att de hade mer 

negativa upplevelser relaterat till barnets hälsotillstånd samt emotionella och psykosociala 

svårigheter. Vidare framgår att gruppen barn med språkstörning hade sämre föräldraskattningar för 

så väl CBCL som båda delarna i CHQ. 

 

Korrelationer mellan CBCL och CHQ 

Korrelationsberäkningar med Pearson´s r mellan CBCL, barnets hälsotillstånd och förälderns 

upplevelse för gruppen barn med LKG och gruppen barn med språkstörning redovisas i Tabell 8 och 

9. Signifikanta korrelationer påträffades mellan CBCL, barnets hälsotillstånd och förälderns 

upplevelse för båda deltagargrupperna. 

 

Tabell 8 Korrelationer mellan CBCL, barnets hälsotillstånd och förälderns upplevelse för gruppen 

barn med LKG. *p <,05  **p <,01 

 

 CBCL Barnets hälsotillstånd Förälderns upplevelse 

CBCL 1 -,649* -,790** 

Barnets hälsotillstånd -,649* 1 -,880** 

Förälderns upplevelse ,790** ,880** 1 

 

Tabell 9 Korrelationer mellan CBCL, barnets hälsotillstånd och förälderns upplevelse för gruppen 

barn med språkstörning. *p <,05  **p <,01 

 

 CBCL Barnets hälsotillstånd Förälderns upplevelse 

CBCL 1 -,910** -,798** 

Barnets hälsotillstånd -,910** 1 -,696** 

Förälderns upplevelse ,798** ,696** 1 

 

 

Andra aspekter 

Adoption och annat modersmål än svenska 

För att värna om anonymiteten pekas inga enskilda resultat ut för de barn som var adopterade eller 

hade annat modersmål än svenska. Dock noterades att föräldraskattningen för ett barn som var 

adopterat och ett barn som hade ett annat modersmål än svenska var högre, det vill säga bättre än 

samtliga deltagares föräldraskattningar för så väl CBCL som CHQ. Föräldraskattningen för ett barn 
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som var adopterat och ett barn som hade ett annat modersmål än svenska var lägre, det vill säga 

sämre än för samtliga deltagare för så väl CBCL som CHQ. Totalt var det fyra barn i studien som 

var adopterade eller hade ett annat modersmål. 

Föräldrars svar på öppna frågor i CBCL 

De öppna frågorna i CBCL berör aspekter så som talsvårigheter, tvångstankar, sömnproblem och 

avvikande beteende. Hälften av föräldrarna till barnen med LKG angav att deras barn antingen hade 

artikulationssvårigheter, språkförsening, ordmobiliseringssvårigheter eller en kombination av dessa. 

Föräldrarna till barnen med språkstörning angav att deras barn hade varierande svårigheter med 

ordförråd, grammatik samt artikulation. Ett fåtal av dessa föräldrar angav att deras barn hade 

sömnsvårigheter, tvångstankar och tvångshandlingar, att barnet var bråkigt och blev retad. 

Svarsutrymme lämnades även till övriga kommentarer och denna del ifylldes endast av ett fåtal 

föräldrar till barnen med språkstörning. Dessa föräldrar beskrev att de var oroliga för att deras barn 

inte ska få samma förutsättningar som andra barn och de uttryckte också en oro för att barnet inte 

ska kunna göra sig förstådd, att det inte finns tillräckligt med resurser i skolan för att möta barnens 

behov samt att språkstörningen ska påverka barnets skolgång. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultat för frågeformuläret CBCL 

I föreliggande studie undersöktes och jämfördes emotionellt och psykosocialt välbefinnande hos 

barn med LKG och barn med språkstörning med hjälp av föräldraskattning. Slutligen utfördes en 

jämförelse av de två gruppernas skattningar med svenska normeringsvärden. Resultaten i 

föreliggande studien indikerar att gruppen barn med språkstörning hade större emotionella och 

psykosociala svårigheter än både gruppen barn med LKG och standardiseringsgruppen. Den 

förstnämnda gruppen hade högre medelvärden inom varje domän samt högre totalt medelvärde 

jämfört med gruppen barn med LKG (se Tabell 3). Gruppen barn med språkstörning hade också 

högre medelvärden inom varje domän samt statistiskt signifikant högre totalt medelvärde (p <,05) 

än standardiseringsgruppen (se Tabell 5). Dessa fynd är i linje med tidigare forskning där det 

framkommit att barn med språkstörning har vissa svårigheter inom olika områden så som sociala 

färdigheter, sociala kognitiva färdigheter, emotionell reglering samt beteendemässig självreglering 

(Fujiki et al., 2002; Bruce, Thernlund & Nettelbladt, 2006).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bruce%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bruce%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nettelbladt%20U%22%5BAuthor%5D
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Gruppen barn med LKG hade lägre totalt medelvärde än både gruppen barn med språkstörning och 

standardiseringsgruppen. Barnen med LKG hade därutöver lägre medelvärden för alla domäner 

utom ”tankesvårigheter” och ”uppmärksamhetssvårigheter” i jämförelse med 

standardiseringsgruppen där skillnaderna endast var marginella (se Tabell 2). Dessa resultat 

överensstämmer med fynd i en studie av Sagheri et al. (2009) där det framkom att barn med LKG 

har ett högt emotionellt och psykosocialt välbefinnande. Det har också beskrivits att majoriteten av 

barn med någon typ av spalt inte har någon större psykosocial påverkan till följd av spalten (Hunt et 

al., 2005). Trots detta är de påträffade positiva resultaten i denna studie är något överraskande då 

författarna funnit ett flertal studier (Bradbury, 2004; Hunt et al., 2007; Kapp-Simon, 2002) i vilka 

det har beskrivits att barn med LKG har vissa emotionella och psykosociala svårigheter. Måhända 

har föräldrarna som deltagit i denna studie ett positivt förhållningssätt till sina barn och denna 

positiva inställning och stöttning gynnar sannolikt barnets välbefinnande och påverkar troligtvis 

barnets självkänsla. De föräldrar som valde att fylla i frågeformulären i denna studie representerar 

kanske den andel föräldrar som har accepterat barnets missbildning och som har kommit så långt i 

sin bearbetning att de har förmåga att se det positiva med barnets situation. De föräldrar som valde 

att inte delta kanske inte har bearbetat och accepterat barnets avvikande utseende och tycker att 

deras barn och de själva har många svårigheter som de helst inte vill prata om. Att behöva fundera 

kring frågorna i frågeformulären och att fylla i dessa väcker sannolikt många känslor hos föräldern 

och att besvara frågorna skulle bli en bekräftelse på att barnet faktiskt har svårigheter. Av dessa 

anledningar valde möjligen vissa föräldrar att avstå. Hur föräldrar hanterar utmaningar som uppstår 

på grund av barnets missbildning kan vara avgörande för hur barnet mår (Kapp-Simon, 2002). Om 

föräldrarna inte har pratat med barnet om missbildningen och inte har visat att de accepterar barnets 

avvikande utseende skulle detta kunna skapa känslor av skam och skuld hos barnet och i 

förlängningen påverka barnets psykosociala hälsa (Bradbury, 2004). 

 

Beträffande den totala standardavvikelsen påträffades stora variationer inom gruppen barn med 

språkstörning där den totala standardavvikelsen för denna grupp var mer än två gånger så stor i 

jämförelse med gruppen barn med LKG samt standardiseringsgruppen (se Tabell 2). Det har i 

tidigare forskning beskrivits att barn med språkstörning är en heterogen grupp och att det 

fortfarande är oklart huruvida språkstörning är en isolerad företeelse eller om det även förekommer 

svårigheter inom andra domäner utöver den språkliga (Conti-Ramsden & Botting, 2008; Conti-

Ramsden, 2008). Dessutom förutspår inte graden av språkstörning i vilken omfattning olika 

kognitiva, sociala och beteendemässiga processer påverkas, eftersom detta samband är komplext 

och kan variera från barn till barn (Fujiki & Brinton, 2002). På grund av ovan nämnda faktorer är 

kanske de höga medelvärdena något missvisande och därmed inte representativa för den totala 
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populationen. Även om ett Kolmogorov-Smirnov test visade att data kunde antas komma från en 

normalfördelad population, är det viktigt att ha i åtanke att deltagarantalet var lågt och att resultaten 

inte nödvändigtvis är generaliserbara.  

 

Som tidigare nämnts framkom i denna studie att barnen med LKG hade ett högt emotionellt och 

psykosocialt välbefinnande. En intressant aspekt att reflektera över emellertid är ålderns inverkan 

på den psykosociala hälsan hos dessa barn och det vore intressant att göra en uppföljande studie av 

barnen i föreliggande studie när de nått tonåren. Tidigare forskning har visat att yngre barn med 

LKG har bättre psykosocialt välbefinnande än ungdomar med LKG och detta skulle kunna förklaras 

med utseendets ökade betydelse under tonårsperioden. Missbildningen kan orsaka psykologiska och 

sociala problem då individen drar sig undan från omgivningen och detta påverkar i sin tur så väl 

kamratrelationer som självkänsla (Bradbury, 1996). En potentiell förklaring till att barnen med LKG 

i denna studie hade ett högt välbefinnande är att barn i dessa åldrar redan har genomgått de största 

kirurgiska ingreppen och de har även fått talträning men ännu inte påbörjat tandreglering (LKG-

teamet i Linköping, 2006a; LKG-teamet i Linköping, 2006b). De befinner sig med andra ord i en 

lugn behandlingsperiod med färre påfrestningar.  

 

De statistiska jämförelserna mellan gruppen barn med LKG och gruppen barn med språkstörning 

visade att det fanns signifikanta skillnader inom domänerna ”tillbakadragenhet” (p <,01) och 

”asocialt beteende” (p <,05), där gruppen barn med språkstörning hade högre medelvärden inom 

båda domänerna (se Tabell 3). Det har tidigare rapporterats att barn med språkstörning uppvisar ett 

tillbakadraget beteende i skolmiljön och i andra sociala sammanhang (Fujiki et al., 2002). En möjlig 

förklaring till detta beteende kan vara att dessa barn känner en frustration i att inte kunna göra sig 

förstådda samt att inte själva kunna förstå vad som förmedlas i olika sociala kontexter. Detta skulle 

kunna skapa en osäkerhet i social interaktion vilket kan framkalla ett undvikandebeteende. Gällande 

”asocialt beteende” har tidigare forskning visat att de språkliga svårigheterna hos barn med 

språkstörning kan leda till felaktigt socialt beteende och påverka självregleringen negativt (Barkley, 

1997). Horowitz et al. (2005) beskrev att pojkar med språkstörning i förskoleåldern uppvisar ett 

socialt opassande beteende och att de har svårigheter att hantera konflikter samt att dessa ofta är 

fysiskt orsakade. Till skillnad från gruppen barn med språkstörning konstaterades det att gruppen 

barn med LKG hade signifikant lägre medelvärde för domänen ”asocialt beteende” (p <,05) i 

förhållande till standardiseringsgruppen. Det skulle kunna ha sin förklaring i att missbildningen har 

gjort att föräldrarna sett sina barn som extra sårbara och därför varit väldigt lyhörda samt stöttande 

inför barnets behov. En känslig och lyhörd vårdnadshavare kan hjälpa barnet att lära sig emotionell 

reglering vilket skapar goda förutsättningar för ett balanserat socialt beteende (Cole et al., 2008). 
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Fortsättningsvis visade resultaten att gruppen barn med LKG hade mindre problem med oro och 

nedstämdhet än både gruppen barn med språkstörning och standardiseringsgruppen. Detta är inte i 

linje med det Bradbury (1996) beskriver, att en synlig missbildning kan leda till oro inför sociala 

situationer samt depression som en följd av att ha ett avvikande utseende. Hunt et al. (2007) har 

också beskrivit att barn med LKG uppvisar oro och nedstämdhet framförallt om barnet har ett 

synligt ärr och om barnet blir mobbat på grund av det avvikande utseendet. Det är betydelsefullt att 

fundera kring hur kulturen och samhället i stort kan påverka en individ med en synlig missbildning. 

Det förefaller finnas kulturella skillnader vad gäller bemötande och acceptans av ett barn med en 

missbildning. Dessa skillnader kan relateras till religion, värderingar och ideal i samhället (Black, 

Girotto, Chapman & Oppenheimer, 2009; Thompson & Kent, 2001). Det kan även tänkas att andra 

kulturella faktorer, så som grad av utbildning, samhällets syn på avvikande utseende samt i vilken 

omfattning information ges ut till allmänheten, kan påverka bemötandet av en person med en 

missbildning. Exempelvis i Sverige är människor ofta välinformerade och vet att en missbildning 

kan ha en medicinsk orsak medan man i kulturer med vissa religioner tror att missbildningen är 

orsakad av andra faktorer än medicinska. Ytterligare involveras föräldrarna i Sverige i barnets 

vårdprocess och får tydlig information om det utarbetade vårdprogram som finns för barn med 

spalt. De får också själva vara med och ta beslut om barnets vård. Denna delaktighet skapar troligen 

en trygghet hos föräldrarna vilket skapar goda förutsättningar för barnet. 

 

Ett samspel mellan kulturella aspekter, förälderns inställning och barnets egna tankar, känslor och 

reaktioner till följd av sin missbildning har troligtvis en inverkan på barnets psykosociala 

välbefinnande. Ovan nämnda aspekter skulle delvis kunna förklara de positiva föräldraskattningarna 

i denna studie för gruppen barn med LKG. Något att reflektera över är om barnen hade skattat sitt 

psykosociala välbefinnande annorlunda än sina föräldrar eftersom de troligtvis ser sin situation ur 

ett annat perspektiv. Det hade varit värdefullt att även barnen hade fått skatta sitt mående men på 

grund av barnens ringa ålder föreligger vissa begränsningar i att fundera kring och ta till sig 

frågorna i enkäterna. 

 

Gällande domänen ”sociala problem” förelåg inga skillnader mellan grupper barn med LKG och 

standardiseringsgruppen. Däremot hade gruppen barn med språkstörning ett högre medelvärde i 

förhållande till de andra grupperna. Dessa problem kan härledas till att språket spelar en viktig roll 

för utvecklandet av sociala färdigheter och förståelsen för hur andra tänker och känner i olika 

situationer. Nedsatt språklig förmåga kan därmed hämma denna utveckling och leda till svårigheter 

i sociala sammanhang och även skapa problem med kamratrelationer (Spackman et al., 2006). En 
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potentiell förklaring till att barnen med LKG i föreliggande studie hade mindre sociala problem än 

gruppen barn med språkstörning, är att deras språkliga svårigheter främst karaktäriseras av 

talavvikelser, även om problem med nedsatt hörsel kan öka risken för försenad tal- och 

språkutveckling (Habel et al., 1996). Gruppen barn med språkstörning hade grava språkliga 

problem, det vill säga så väl receptiva som expressiva svårigheter. Det framgår i tidigare forskning 

att barn med framförallt receptiva språkliga svårigheter har sociala problem (Durkin & Conti-

Ramsden, 2007). Troligtvis kan sociala problem medföra färre sociala kontakter och därmed ges 

mindre språklig stimulans och även begränsad interaktion med omgivningen. Ovanstående faktorer 

skapar möjligtvis en negativ spiral som resulterar i ökade psykosociala svårigheter. Kunskapen om 

att barn med språkstörning och barn med LKG kan ha olika psykosociala svårigheter, ger möjlighet 

att i klinisk verksamhet specifikt träna på till exempel social interaktion och att försöka forma ett 

balanserat beteende hos barnet. Vidare är det viktigt att ha kännedom om att heterogenitet sannolikt 

förekommer inom dessa grupper och att intervention därmed bör individanpassas. 

 

Vidare visade resultaten att gruppen barn med språkstörning hade de högsta medelvärdena av alla 

grupperna för domänerna ”tankesvårigheter”, ”aggressivt beteende” samt 

”uppmärksamhetssvårigheter”. En signifikant skillnad mellan gruppen barn med språkstörning och 

standardiseringsgruppen påträffades för den sistnämnda domänen (p <,05). Enligt tidigare forskning 

är förekomst av symtom som är associerade med diagnosen ADHD är vanligare hos barn med 

språkstörning än hos barn utan språkliga svårigheter. Beteendeproblematik så som aggressivitet och 

hyperaktivitet, kognitiva svårigheter samt andra psykiatriska problem förekommer hos barn med 

språkstörning (Beitchman et al., 1996). De höga medelvärdena i ovan nämnda domäner skulle 

kunna förklaras av att vissa av barnen kanske hade svårigheter som är sammankopplade med 

diagnosen ADHD och detta kan alltså ha bidragit till de höga poängen. Medelvärdet inom domänen 

”aggressivitet” visar på förekomst av aggressivt beteende hos barnen i standardiseringsgruppen. 

Emellertid är en viss grad av impulsivt och aggressivt beteende helt normalt för typiskt utvecklade 

barn (Dunn, 2002), men barn som inte kan reglera sina känslor på ett adekvat sätt kan bli 

utåtagerande och har svårare att komma överens med sina kamrater (Shields et al., 2001).  

 

Gruppen barn med LKG hade något högre medelvärden än standardiseringsgruppen inom 

domänerna ”tankesvårigheter” och ”uppmärksamhetssvårigheter” medan de enligt resultatet 

uppvisade en lägre grad av aggressivt beteende. Hunt et al. (2007) fann att barn med LKG uppvisar 

så väl externaliserande som internaliserande beteendeproblematik vilket styrker resultatet för ovan 

nämnda domäner. Det ska dock betonas att medelvärdena inte var signifikant högre än 

standardiseringsgruppens och detta indikerar att gruppen barn med LKG inte hade några större 
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beteendeproblem. Sammanfattningsvis hade gruppen barn med språkstörning högre medelvärden 

för båda dimensionerna ”internalisering” och ”externalisering” jämfört med både gruppen barn med 

LKG och standardiseringsgruppen, medan gruppen barn med LKG hade de lägsta medelvärdena av 

alla grupper (se Tabell 2).  

Resultat för frågeformuläret CHQ 

Frågeformuläret CHQ användes i denna studie med syftet att inhämta en helhetsbild av barnets 

välbefinnande och även som ett komplement till CBCL för att kunna se om eventuella emotionella 

och psykosociala svårigheter kan ha sin förklaring i barnets allmänna hälsotillstånd. Hälsa och 

välbefinnande innefattar nämligen så väl fysiska som psykiska och sociala faktorer och 

inskränkningar inom något eller några av dessa områden kan påverka individens hälsa och 

välbefinnande (Medin & Alexandersson, 2000). Resultaten visade att de deltagare som hade störst 

beteende- och känslomässiga svårigheter även hade sämre hälsotillstånd jämfört med de deltagare 

som enligt CBCL hade mindre beteende- och känslomässiga svårigheter (se Tabell 6 och 7). 

Statistiskt signifikanta korrelationer mellan CBCL, barnets hälsotillstånd och förälderns upplevelse 

påträffades för båda deltagargrupperna i föreliggande studie (se Tabell 8 och 9). Detta 

överensstämmer med tidigare forskning som visat att välbefinnandet kan påverkas negativt hos barn 

med psykosociala svårigheter (Topolski, Edwards & Patrick, 2005; Van Agt et al., 2005). Vidare 

framgår det också i många andra studier att barn med någon form av funktionshinder och/eller 

missbildning har sämre hälsorelaterad livskvalitet (Arnaud et al., 2008; Schonbucher et al., 2008). 

Som tidigare nämnts påträffades ett statistiskt samband mellan omfattningen av beteende- och 

känslomässiga svårigheter, allmänt hälsotillstånd och graden av negativ påverkan på föräldern 

relaterat till barnets svårigheter. Föräldrar till barn som har en diagnos utsätts för många utmaningar 

och stressfaktorer (Kapp-Simon, 2002) och detta kan troligtvis påverka familjemedlemmarna 

negativt och inte minst barnet. Slutligen framkom att gruppen barn med LKG hade bättre 

föräldraskattningar för så väl CBCL som båda delarna i CHQ i jämförelse med gruppen barn med 

språkstörning. Detta belyser ytterligare sambandet mellan allmänt hälsotillstånd och emotionellt och 

beteendemässigt tillstånd. 

Allmän diskussion 

Föräldrarna som fyllde i frågeformulären fick möjlighet att svara på öppna frågor i CBCL och dessa 

frågor berörde aspekter som till exempel talsvårigheter, tvångstankar, oro och avvikande beteende. 

Några föräldrar beskrev att deras barn bland annat hade sömnsvårigheter, tvångstankar och att 

barnet var bråkigt. Detta är i linje med flera studier där det har beskrivits att emotionella och 

psykosociala svårigheter förekommer hos barn med LKG och barn med språkstörning (Conti-
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Ramsden & Botting, 2008; Fujiki & Brinton, 2002; Horowitz et al., 2005; Hunt et al., 2006; Kapp-

Simon et al., 1992; Sagheri et al., 2009). Några av föräldrarna till barnen med språkstörning 

uttryckte en oro över att deras barn inte ska få samma förutsättningar som andra barn och att barnet 

inte ska kunna göra sig förstådd i olika situationer, exempelvis i skolan. Däremot besvarade vissa 

föräldrar inte de öppna frågorna och skrev inte heller några övriga kommentarer och detta skulle 

kunna tolkas som att de ansåg att deras barn inte hade några större emotionella och psykosociala 

svårigheter. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att barnet inte hade några problem utan kan ha 

sin förklaring i att föräldrar hanterar stress och utmaningar på olika sätt (Kapp-Simon, 2002). 

Omvänt förhållande kan också råda då föräldrar kanske överskattar sina barns svårigheter då de är 

extra uppmärksamma på barnets problem (Broder & Strauss, 1989). Oavsett är det viktigt att de 

professioner som har kontakt med barnet och barnets familj tar hänsyn till föräldrarnas oro och att 

de är lyhörda så att föräldrarna och barnet kan få tillgång till de resurser de behöver.  

 

I följande studie inhämtades uppgifter gällande om barnet var adopterat eller hade annat modersmål 

än svenska då dessa faktorer ansågs kunna påverka resultaten. På grund av att endast ett fåtal barn i 

denna studie var adopterade eller hade ett annat modersmål än svenska och med anledning av att 

resultaten för dessa barn inte visade någon entydig trend, togs beslutet att inte vidare diskutera 

dessa resultat.  

 

Något att ha i åtanke är att det finns olika faktorer som kan ha påverkat resultatet. Deltagarantalet i 

föreliggande studie var relativt lågt och med anledning av detta bör resultaten betraktas som en 

indikation på de två populationernas emotionella och psykosociala välbefinnande snarare än som 

generaliserbara fakta. Vidare är skattning någonting subjektivt och hur föräldrar upplever sitt barns 

emotionella och psykosociala situation behöver inte nödvändigtvis överensstämma med barnets syn 

på sina svårigheter. 

Kliniska implikationer 

Med anledning av att det i tidigare forskning har beskrivits att barn med LKG och barn med 

språkstörning utsätts för flertalet olika psykosociala risker (Sagheri et al., 2009; Van Agt et al., 

2005) bör dessa kartläggas i ett samarbete mellan olika professioner (Bruce, Thernlund & 

Nettelbladt, 2006) för att säkerställa barnets emotionella och psykosociala välbefinnande. Vidare är 

det av stor betydelse att undersöka hur föräldrarna påverkas av och även hur de upplever barnets 

svårigheter då föräldrarna ofta är de personer som står barnet närmast och troligtvis har god 

kännedom om barnets svårigheter och behov.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bruce%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bruce%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nettelbladt%20U%22%5BAuthor%5D
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Metoddiskussion 

De frågeformulär som användes i föreliggande studie var CHQ och CBCL. CHQ användes dels för 

att undersöka föräldrars skattningar av barnets allmänna hälsotillstånd men framförallt för att kunna 

se om barnets hälsotillstånd skulle kunna förklara skattningarna i CBCL. Exempelvis skulle ett 

dåligt hälsotillstånd kunna förklara vissa emotionella och beteendemässiga problem som berörs i 

CBCL. Vad gäller poängsättningen hade författarna inte tillgång till CHQ-manualen och därför 

skapades ett annat poängsystem för att räkna ut skattningarna. Principen att högre poäng visar på 

bättre funktion och högre välbefinnande efterföljdes (Landgraf et al., 1998).  

 

Med anledning av att CBCL används i många olika sammanhang för barn med olika diagnoser 

(Ackerman et al., 1998; Clausen et al., 1998; Geller et al., 1998; McGee et al., 1995; Sourander, 

1998) var detta frågeformulär inte specifikt anpassat för studiens målgrupper. Följaktligen kan vissa 

frågor ha upplevts som irrelevanta och inte alls stämma in med föräldrarnas uppfattning om sina 

barn. En förklaring om formulärets utformning gavs i så väl informationsbrevet till föräldrarna som 

till den ansvariga logopeden och övriga personalen. Befring (1994) anser att det vid 

enkätundersökningar är mycket viktigt att svarsalternativen är klara, precisa och att frågorna 

framstår som relevanta. I föreliggande studie inkom endast en relativt liten andel av det totala 

antalet utdelade enkäter. Denna problematik skulle kunna förklaras av att frågorna i CBCL, som 

nämnts ovan, kanske uppfattades som irrelevanta och att de även väckte många negativa känslor då 

de berörde barnets beteende- och känslomässiga svårigheter. En annan aspekt som skulle kunna 

förklara det låga antalet inkomna enkäter är om föräldrarna till barnen med språkstörning själva 

kanske hade en kvarstående språkstörning eller läs- och skrivsvårigheter. Det är inom forskningen 

känt att språkstörning kan vara relaterat till ärftlighet (Nettelbladt & Salameh, 2007).  

 

Gruppen barn med unilateral eller bilateral total spalt är en liten population och det var därför svårt 

att få ett stort deltagarantal i denna studie. Därutöver kunde författarna inte själva kontakta 

föräldrarna för tillfrågan om deltagande i studien på grund av anonymitetsskäl. Med anledning av 

detta var författarna beroende av yrkesverksamma logopeders hjälp. Dessa hade ofta begränsade 

möjligheter och resurser till att bistå med sin hjälp och i kombination med den relativt korta 

insamlingsperioden ledde dessa faktorer till att deltagarantalet blev begränsat. Detta låga 

deltagarantal kunde ha medfört att det med hjälp av stickproven blev svårt att dra slutsatser om 

populationen. För att eliminera detta förhållande utfördes ett Kolmogorov-Smirnov test som 

undersöker om insamlad data kommer från en normalfördelad population. Om detta test är 

signifikant innebär detta att data inte kan antas vara representativ för populationen. Testet visades i 

detta fall vara ej signifikant och därmed ansågs det vara befogat att göra de valda statistiska 
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analysmetoderna.  

 

Beträffande distributionen av frågeformulären så kodades kuverten på ett sätt som skulle säkerställa 

att rätt formulär delades ut till rätt barn och dessutom bifogades även distribueringsinstruktioner. 

Trots detta delades ett antal CBCL-formulär ut till barn i fel ålder. Dessa enkäter exkluderades från 

analysen vilket ledde till vissa bortfall och oundvikligen till mindre stickprov. Problemet hade 

kanske kunnat undvikas om breven märkts tydligare, exempelvis genom att den avsedda åldern 

hade stått på kuverten istället för de koder som användes. 

 

I denna studie användes föräldraskattning i form av enkätsvar som insamlingsmetod. Det vore 

optimalt att såväl barnen som föräldrarna hade fått utföra skattningarna då deras syn på emotionella 

och psykosociala aspekter kanske hade skilt sig åt. Dock kan barnens ålder, kognitiva och språkliga 

förmåga begränsa deras möjlighet att tillgodogöra sig frågorna i enkäterna. Dessa begränsningar 

kan påverka resultatets tillförlitlighet och det är därför befogat att föräldrarna i dessa fall får skatta 

sina barns välbefinnande (Eiser & Morse, 2001; Föhrer & Ancker, 2000). 

Slutsatser 

 Gruppen barn med LKG hade lägre medelvärden än gruppen barn med språkstörning för 

samtliga domäner i CBCL. Statistiska jämförelser visade signifikanta skillnader för 

domänerna ”tillbakadragenhet” (p <,01) och ”asocialt beteende” (p <,05). Ingen signifikant 

skillnad påträffades för gruppernas totala medelvärden. Resultaten indikerar dock att 

gruppen barn med språkstörning hade större emotionella och psykosociala svårigheter än 

gruppen barn med LKG.  

 Gruppen barn med LKG hade lägre totalt medelvärde än standardiseringsgruppen men 

signifikant skillnad mellan  grupperna  påträffades endast för domänen ”asocialt beteende” 

(p <,05) där studiens deltagare hade mindre tecken på asocialt beteende. Resultaten 

indikerar att gruppen barn med LKG hade högre emotionellt och psykosocialt välbefinnande 

än standardiseringsgruppen. 

 Jämförelsen mellan gruppen barn med språkstörning och standardiseringsgruppen visade att 

den förstnämnda gruppen hade högre medelvärden för samtliga domäner. Signifikanta 

skillnader kunde påvisas för så väl domänen ”uppmärksamhetssvårigheter” (p <,05) som 

gruppernas totala medelvärden (p <,05). 

 Standardavvikelsen var mer än dubbelt så stor inom gruppen barn med språkstörning i 

jämförelse med gruppen barn med LKG och normeringsvärdet. Detta tyder på att barn med 

språkstörning är en heterogen grupp där svårigheterna varierar från barn till barn. 
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 Statistiskt signifikanta korrelationer mellan CBCL, barnets hälsotillstånd och förälderns 

upplevelse påträffades för båda deltagargrupperna. Detta tyder på ett samband mellan 

barnets emotionella och psykosociala svårigheter, allmänna hälsotillstånd samt graden av 

negativa upplevelser hos föräldern. 

 

Framtida studier  

Det vore värdefullt att utföra samma studie på ett betydligt större antal barn med LKG och barn 

med språkstörning. Då hade resultaten kunnat generaliseras till populationen i större utsträckning. 

Vidare hade det varit intressant att göra en uppföljningsstudie när deltagarna kommer upp i tonåren 

för att undersöka om det emotionella och psykosociala välbefinnandet har förändrats hos dessa 

individer. En ökad självmedvetenhet hos en tonåring som har till exempel ett avvikande utseende 

eller en nedsatt språklig förmåga skulle troligtvis kunna skapa negativa tankar och känslor hos 

denna individ. Slutligen vore det av intresse att specifikt studera hur föräldrar till barn som är 

adopterade eller har ett annat modersmål än svenska och som har någon form av LKG eller 

språkstörning skattar sina barns emotionella och psykosociala välbefinnande för att se om dessa 

grupper är utsatta för psykosociala risker. 
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Bilaga 1 

 

Information till ansvarig logoped/ansvarig personal:  

 

Hej! 

 

Vi är två studenter, Caroline Lindström och Sara Sepehri Rad, som studerar på logopedprogrammet 

vid Hälsouniversitetet i Linköping. Denna, vår åttonde och sista termin kommer vi att skriva vår 

magisteruppsats och det är med anledning av detta vi kontaktar dig. Syftet med vår uppsats är att 

studera hur föräldrar skattar hälsa, livskvalitet och beteende hos barn med läpp-käk-gomspalt 

respektive barn med språkstörning samt att jämföra föräldragruppernas skattningar med varandra 

och med standardiserade instrument. Syftet är också att undersöka om föräldragruppernas 

skattningar skiljer sig åt och hur skattningarna är jämfört med varandra. Erhållna resultat av vår 

studie kan komma att användas som underlag för planering av stödresurser. 

 

Vi vill att föräldrar till barn med språkstörning/barn med unilateral och bilateral total läpp-käk-

gomspalt i åldrarna 5-8 som du har kontakt med ska fylla i två frågeformulär, dels Child Behaviour 

Checklist som inhämtar information om barnets beteende och stämningsläge, och dels Child Health 

Questionnaire som inhämtar information om fysisk och psykosocial hälsa. Vi behöver därför din 

hjälp att få kontakt med föräldrar, att distribuera informationsbrev, formulär samt svarskuvert till 

dem som samtycker till att delta. Vi kommer även att behöva hjälp med att påminna föräldrar om 

svar dröjer. Då frågeformulären används i många olika sammanhang kan vissa frågor verka 

irrelevanta för föräldrarna och därför ges en förklaring till detta i deras informationsbrev. 

 

Vid sammanställningen av enkäterna kommer varje barn att tilldelas en kod för att garantera 

anonymiteten och endast uppgifter om kön, ålder och diagnos registreras. Om barnet är adopterat 

eller har annat modersmål än svenska ber vi om tillåtelse från föräldrarna att få ta del av dessa 

uppgifter genom dig då dessa faktorer eventuellt kan påverka vårt resultat.  

 

Alla resultat kommer att presenteras på gruppnivå och inga enskilda resultat kommer att pekas ut. 

Därmed föreligger inga risker för de föräldrar som deltar i studien.  Testresultaten utgör grunden för 

vår magisteruppsats, men kan också komma att användas som jämförelsematerial i framtida studier 

av barn med andra diagnoser. Allt material kommer därför att arkiveras av logopedprogrammet i 

Linköping i minst fem år. Vid frågor och funderingar är Ni välkomna att kontakta någon av oss eller 

vår handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Caroline Lindström             Mail: XXX, Mob: XXX 

Sara Sepehri Rad                 Mail: XXX, Mob: XXX 

 

Handledare:  

Inger Lundeborg Hammarström Mail: XXX 
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Bilaga 2 

 

Information till dig som är förälder: 

Hej! 

 

Vi är två studenter, Caroline Lindström och Sara Sepehri Rad, som studerar på logopedprogrammet 

vid Hälsouniversitetet i Linköping. Vi går vår åttonde och sista termin som vi skall ägna åt att skriva 

ett magisterarbete. Det är med anledning av detta som vi kontaktar er.  

 

Syftet med vår uppsats är att studera hur föräldrar skattar hälsa, livskvalitet och beteende hos barn 

med läpp-käk-gomspalt respektive barn med språkstörning samt att jämföra föräldragruppernas 

skattningar med varandra och med skattningar gjorda i studier med andra barn. Vi vill också 

undersöka om föräldragruppernas skattningar skiljer sig åt och om så är fallet, på vilket sätt. 

Erhållna resultat av vår studie kan användas som underlag för planering av stödresurser. 

 

Vi kommer att använda oss av två olika skattningsformulär i vår undersökning, dels Child 

Behaviour Checklist som inhämtar information om barnets beteende och stämningsläge, och dels 

Child Health Questionnaire som inhämtar information om fysisk och psykosocial hälsa. Ni har 

blivit tillfrågade om medverkan i studien av den logoped ert barn närmast har kontakt med och har 

av denna/denne fått de två frågeformulär som vi ber er fylla i. Då dessa formulär används i många 

olika sammanhang kan vissa frågor verka irrelevanta och kanske inte alls stämma in på ert barn, 

men vi ber er ändå att vänligen fylla i varje fråga. Ni har också fått ett frankerat svarskuvert som vi 

ber er att stoppa i de ifyllda formulären tillsammans med den påskrivna samtyckestalongen och 

posta till oss.  

 

Anonymitet garanteras genom att varje ifyllt formulär kodas och inga personuppgifter anges. Alla 

resultat kommer att behandlas och rapporteras på gruppnivå och inga enskilda resultat pekas ut. 

Endast uppgifter om ålder, kön och diagnos kommer att registreras för ert barn. Om ert barn är 

adopterat eller har annat modersmål än svenska ber vi om tillåtelse att få ta del av dessa uppgifter 

genom er logoped då dessa faktorer eventuellt kan påverka vårt resultat. Resultaten kommer att 

utgöra grunden för vårt magisterarbete, men kan också komma att användas som jämförelsematerial 

i kommande studier av barn med andra diagnoser. Allt avidentifierat material kommer därför att 

arkiveras av logopedprogrammet i Linköping i minst fem år. 

 

Deltagande i studien är helt frivilligt och om ni inte deltar påverkar detta naturligtvis inte kontakten 

med er logoped på något sätt. Vi vänder oss till många föräldrar och barn och skulle uppskatta om 

så många som möjligt vill delta. Vi har önskemål om att få in alla ifyllda formulär innan slutet av 

mars då vår uppsats ska vara färdig i maj. Vid frågor och funderingar eller om Ni i framtiden är 

intresserade av att ta del av studiens resultat är Ni välkomna att kontakta någon av oss eller vår 

handledare.  

 

Med vänliga hälsningar 

Caroline Lindström             Mail: XXX, Mob: XXX 

Sara Sepehri Rad                 Mail: XXX, Mob: XXX 

 

Handledare:  

Inger Lundeborg Hammarström Mail: XXX 
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Bilaga 3 
 
 

Samtyckestalong 

 
 

Ja, jag samtycker till att ta emot information om studien och enkäter. 

 

 

____________________________________________________ 

Ort och datum 

 

____________________________________________________ 

Vårdnadshavare förnamn 

 

____________________________________________________  

Barnets förnamn 


