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Sammanfattning 

Grav språkstörning hos barn kan orsaka beteendeproblem. För barn med primärt grava 

språksvårigheter finns specialskola att tillgå, så kallad språkskola. Syftet med föreliggande 

studie var att mäta beteende hos barn på språkskola med hjälp av föräldraenkäten Child 

Behavior Checklist, CBCL, samt Child Health Questionnaire, CHQ, för att utesluta 

hälsopåverkan på svarsresultaten. 

   En specifik språkskola valdes ut och målsmännen till barnen kontaktades. Elva av dessa 

godkände deltagande i studien. Barnen var i åldrarna 6:11 till 15:5 år. Svaren från enkäterna 

sammanställdes, analyserades och jämfördes med normaldata. Problemområden och dess 

underkategorier som redovisades var inåtagerande och utåtagerande beteende samt en blandad 

kategori innehållande bland annat social problematik.  Resultatet redovisades deskriptivt. 

   Resultatet i föreliggande studie visade att fem barn av elva överskred normvärdet av 

totalpoängen i CBCL. Vissa av barnen föreföll ha social problematik samt 

uppmärksamhetssvårigheter. Ingen generell beteendemässig problematik kunde dock påvisas. 
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Förord 

Först och främst vill vi tacka vår handledare Inger Lundeborg för alla råd samt hjälpen och 

stödet hon givit oss. Vi vill även tacka studierektor Anita McAllister som kom med 

ämnesförslaget till denna kandidatuppsats samt vår kurshandledare Janna Ferreira.  

   Ett stort tack vill vi även rikta till personal, föräldrar och barn på den aktuella språkskolan, 

utan Er hade denna studie inte varit möjlig. Ett speciellt tack vill vi rikta till den logoped på 

språkskolan vi hade kontakt med för hjälp och stöd hon gav oss med bland annat förmedling 

av enkäter till de aktuella barnens föräldrar. 

 

Linköping, mars 2010 

Arlene Eriksson och Anna-Karin Oscarsson
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Inledning 

Ungefär fem till åtta procent av barn i förskoleålder har någon grad av språkstörning, där 

språkstörningen beräknas vara grav hos en till två procent av dessa barn. Prevalensen är högst 

bland pojkar (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008). Barnets omgivning samt tidigt 

insatt behandling av de språkliga problemen har betydelse för barnets fortsatta 

språkutveckling (Nettelbladt & Salameh, 2007). Barn med svåra språkliga problem behöver 

därför mycket språklig stimulans och stöd. För dem kan språkskola vara ett nödvändigt 

alternativ (Sjöberg, 2007). Det har visat sig att barn med grav språkstörning är i riskzon för att 

utveckla beteendemässiga och sociala problem (Beitchman, Wilson, Brownlie, Walter, Inglis 

& Lancee [a], 1996; Botting & Conti-Ramsden, 2006). Därav är det av intresse att undersöka 

beteende hos barn som vistas i språkskola. 

Bakgrund 

Typisk språkutveckling 

Språket utvecklas mycket snabbt under barnets första levnadsår (Arnqvist, 1993). Det är 

mycket barnet ska lära sig att behärska, både för att själv kunna producera språk samt för att 

förstå vad andra uttrycker. Detta ska även kunna ske inom en mycket kort tidsperiod 

(Hansson, 1998). 

   Man talar ofta om fyra aspekter av barnets språkutveckling, den fonologiska, den 

grammatiska, den lexikala/semantiska samt den pragmatiska (Arnqvist, 1993). Den 

fonologiska utvecklingen innebär att lära sig använda språkljuden enligt rådande språkregler 

samt att använda dessa ljud på ett kontrastivt sätt. Att använda rätt ljud på rätt plats i orden är 

också en viktig del (Nettelbladt [a], 2007). Då barnets förmåga att producera flera ord i följd 

utvecklas börjar också den grammatiska utvecklingen (Håkansson & Hansson, 2007). 

Lexikal/semantisk utveckling beskriver tillägnandet av betydelsen av ord och språkliga satser 

och pragmatisk utveckling behandlar hur barnet använder sitt språk i samspel och hur det 

kommunicerar verbalt och icke-verbalt (Arnqvist, 1993; Nettelbladt et al., 2008). 

   Miljön är betydande för barnets språkliga utveckling, då det är i samspel med andra 

människor som barnet lär sig språket. Brist på språklig stimulans och samspel kan därmed 

bidra till språkliga problem (Bishop, 1997). Till miljöfaktorer räknas också hemmiljö och 

omsorg, exempelvis näringstillförsel och relationer till barnet (Nettelbladt et al., 2008).  
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Språkstörning och avvikande språkutveckling hos barn 

Barn med språkstörning är en mycket heterogen grupp där både arv och miljö varierar. Dessa 

faktorer samverkar och påverkar varandra (Sjöberg, 2007). När språkproblemet är det primära 

funktionshindret brukar man tala om språkstörning (WHO, 2007). Språkstörning förekommer 

ofta som underdiagnos till bland annat neuropsykiatriska störningar, exempelvis ADHD och 

autismspektrumstörningar, och diagnostiseras då inte som primär språkstörning (Bruce, 

Thernlund & Nettelbladt, 2006).      

Definition av språkstörning 

Den definition av språkstörning som följs av svensk klinisk praxis och även i en del av svensk 

forskning är definitionen enligt klassifikationssystemet ICD 10, International Classification of 

Diseases 1997, och WHO, Världshälsoorganisationen: 

”Disorders in which normal patterns of language acquisition are disturbed from the 

early stages of development. The conditions are not directly attributable to neurological 

or speech mechanism abnormalities, sensory impairments, mental retardation, or 

environmental factors. Specific developmental disorders of speech and language are 

often followed by associated problems, such as difficulties in reading and spelling, 

abnormalities in interpersonal relationships, and emotional and behavioural disorders.” 

(http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/) 

   I forskningslitteraturen är kriterierna för språkstörning mycket striktare än i klinisk praxis. 

Barnet ska då inte ha andra funktionsstörningar förutom de språkliga. Där används termen 

specifik språkstörning (Hansson, 1998). 

Karaktäristik och typer av språkstörning 

Språkutvecklingen hos barn med språkstörning karaktäriseras av att den är påtagligt försenad 

jämfört med typisk språkutveckling. Beroende på grad av språkstörning är karaktäristik och 

symtom också olika (Nettelbladt och Salameh, 2007). 

   Som beskrivet i avsnittet om språkutveckling kan även språkstörningar delas in domäner. 

Dessa kategoriseras efter vilka av dessa som är påverkade. Fonologisk språkstörning innebär 

att barnet inte uttalar ljuden på rätt sätt samt att betoning av ljuden kan låta felaktiga. Ett 

typiskt drag för grammatisk språkstörning är att barnet har ovanligt korta yttranden jämfört 

med åldern (Nettelbladt & Salameh, 2007). Hansson (1998) fann att svenska barn med 

specifik språkstörning oftare har problem med verb och böjningar av verb samt har kortare 

yttranden (Hansson, 1998). Karaktäristiskt för semantisk/lexikal språkstörning är att barnet 
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kan ha senare debut av de första orden och utveckla ett långsammare och mindre ordförråd, 

som är mer begränsat (Nettelbladt [b], 2007). Språkförståelsen är ofta nedsatt (Nettelbladt & 

Salameh, 2007). Om barnet inte förstår reglerna för samtal och samspel kallas det pragmatisk 

språkstörning. Vid denna problematik har barnet ofta andra funktionshinder, exempelvis 

neuropsykiatriska funktionshinder (Nettelbladt et al., 2008). 

   Såväl impressiv som expressiv förmåga kan drabbas vid språkstörning. Om båda 

förmågorna drabbas brukar man tala om generell språkstörning (Nettelbladt & Salameh, 

2007). Då får barnet svårigheter med att både ta emot, förstå och uttrycka talat språk (Sjöberg, 

2007).   

Grad av språkstörning 

Språkstörningens grad kan variera från lätta och övergående problem till mycket grava 

problem. Man delar in graden av språkstörning i lätt, måttlig, grav och mycket grav. Ju 

gravare språkstörning, desto fler domäner drabbas. En grav språkstörning innebär att barnet 

har omfattande problem med fonologi, grammatik, lexikon, pragmatik och språkförståelse. Ett 

barn som lider av en mycket grav språkstörning har stora svårigheter med att både uttrycka 

och förstå språk (Nettelbladt & Salameh, 2007). Om barnet efter fem års ålder fortfarande har 

en grav språkstörning ökar risken för att svårigheterna finns kvar även i vuxen ålder (Bishop, 

1997). En språkstörning kan vara mycket handikappande för den enskilde. Individen kan till 

exempel börja undvika att yttra vissa ord eller helt undvika sociala kontakter med andra 

människor, vilket kan få allvarliga konsekvenser (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

Utveckling och prognos  

Trots att barnet har en språkstörning avstannar inte språkutvecklingen (Bishop, 1997). Många 

barn som är långsamma i sin språkutveckling kan komma ikapp efter hand och man behöver 

ta i beaktande att problemen kan ändra karaktär över tid från exempelvis fonologiska problem 

till läs- och skrivinlärningssvårigheter. Språkutvecklingen kan då ta längre tid och barnet kan 

behöva mer stöd i processen (Bishop, 1997; Nettelbladt & Salameh, 2007). 

   Omgivningen har betydelse för barnets språkutveckling. Om barnet får hjälp, stöd, sympati 

och omtanke av sina jämlikar har det större chans till en social interaktion (Hart, Fujiki, 

Brinton & Hart, 2004). Social interaktion kan i sin tur underlätta språkutvecklingen (Bishop, 

1997). 



4 

 

   Beroende på grad av språkstörning ter sig problemen på olika sätt upp i ålder genom att ju 

gravare språkstörningen är, desto längre kvarstår de språkliga problemen och är svårare att 

behandla (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

Insatser för barn med särskilda behov: för- och nackdelar med segregering  

Skollagen (SFS, Skollag 1985:1100 1 kap 2 §) avser att grundskolan ska vara en skola för alla 

barn i Sverige. Därför ska inte barnet med exempelvis språkstörning enligt begreppet 

särskiljas från integreringen, det vill säga grundskolans helhet, utan ska få tillgång till 

utbildning i samma utsträckning som alla andra barn (SFS, 2008:403; Frithiof, 2002). 

Skollagen förordar integrerade klasser med principer om att alla elevgrupper är heterogena 

och medför därav, trots sina enskilda svårigheter, ett lärande för varandra. 

Särskoleundervisning ska således enbart ske temporärt och/eller i undantagsfall (Skolverket, 

2009 [b]). 

   Integrering får emellertid inte hota gällande kvalitetsprinciper, exempelvis att personalen 

vid behov ska vara specialutbildad samt att lokaler och hjälpmedel ska vara anpassade efter 

barnet (Skolverket, 2002). Om barnet har svårigheter i skolan ska denne erbjudas 

specialundervisning och extra insatser för att få den hjälp denne behöver (SFS, Skollagen 

1985:1100 3 kap 3 §). Därför kan det bli aktuellt för barnet med exempelvis språkstörning 

eller utvecklingsstörning med överflyttning till specialskola eller särskola. I allmänhet 

motiveras sådana lösningar med att barnet då får en anpassad undervisning för dennes behov 

(Skolverket, 2009 [b]). 

   Fördelarna med special- eller särskoleundervisning har visat sig vara att vissa av de 

specialpedagogiska insatserna är positiva för barnets inlärning (Skolverket, 2009 [b]) samt att 

lärarna besitter en anpassad kompetens och erfarenhet som är av största vikt för barnens 

inlärning (Skolverket, 2002). Det som talar emot special- eller särskolor är att särskiljning i 

sig kan ha en negativ klang för barnet, samt att de så kallade kamrateffekterna i ordinarie 

klass kan påverka eleverna på ett positivt sätt (Skolverket, 2009 [b]; Sund, 2009). 

Kamrateffekter innebär att barn som har omfattande svårigheter ska kunna lära sig av sina 

klasskamrater. Detta har visat sig framkalla positiva effekter, enligt en undersökning av Sund 

(2009). Lågpresterade elever fick bättre studiereslutat då de placerades i klasser där det fanns 

både hög- och lågpresterade elever (Sund, 2009). 
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Språkskolor i Sverige 

För barn med grav språkstörning finns specialskola att tillgå. Skolverket (2009 [a]) 

konstaterar att: ”Specialskolan omfattar 10 läsår och ska motsvara grundskolan så långt det är 

möjligt.” (http://www.skolverket.se/sb/d/2412/a/3441). Den första språkförskolan startade 

1984 i Lund och år 2006 fanns det 34 språkförskolor i landet (Benner-Forsberg, 2009). Idag 

finns det även språkskolor i Sverige (Sjöberg, 2007). 

   Det är viktigt att barn med språkstörning får träffa varandra och därigenom känna 

gemenskap och identifikation med andra barn med liknande svårigheter. Att samla dessa barn 

till en egen klass där man kan använda specialpedagogik samt enskild regelbunden logopedisk 

träning innebär en betydande möjlighet för barnets vidare språkutveckling. Särskilda 

språkförskolor, språkskolor och språkklasser för barn med språkstörning är därför 

betydelsefulla. Genom språkförskolor kan skolstarten underlättas för barnet (Sjöberg, 2007). 

   För att barnet ska bli antaget till en språkskola krävs det att språkstörningen är det primära 

funktionshindret samt att språkstörningen är grav. En logopedisk bedömning av barnets 

språkfunktion, samt bedömning av psykolog, barnneurolog och barnpsykiater för att utesluta 

andra funktionshinder, krävs. Dock förekommer det att barn som blir antagna till språkskola i 

ett senare skede upptäcks även ha exempelvis neuropsykiatriska funktionshinder (Föhrer & 

Ancker, 2000). 

Beteende hos barn  

Beteendet hos människan består av evolutionära och medfödda system, som påverkas av 

inlärda responser på ett visst stimuli, det vill säga betingelser. Därmed kan ett beteende 

förändras och upphöra genom bland annat miljömässiga faktorer. Redan som nyfödd börjar 

barnet utveckla sitt beteende samt lära sig reglerna kring socialt samspel och sociala 

relationer. Att lära sig uttrycka olika emotioner, exempelvis aggressioner, rädsla, oro och 

glädje, hör till den emotionella utvecklingen. Barnet lär sig uttrycka dessa under de två första 

levnadsåren. Denna utveckling fortskrider ända fram till vuxenlivet. Bland annat emotionell, 

motorisk, kognitiv, språklig och perceptuell utveckling samspelar i och bidrar alla till att 

barnets utveckling ska gå framåt (von Tetzchner, 2001). 

   Beteendeproblematik karaktäriseras av socialt oacceptabla former av beteende, exempelvis 

aggressivitet, hyper- och hypoaktivitet, dålig emotionsreglering samt ängslighet (von 

Tetzchner, 2001).   Emotionell och beteendemässig problematik kan bland annat klassificeras 

enligt ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment). I detta 
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klassifikationssystem ingår exempelvis det standardiserade frågeformuläret Child Behavior 

Checklist, CBCL, där svaren sedan ger en symptombild av barnets beteendemässiga och 

emotionella problematik (Cullinan, 2004). 

Sociala relationer och samspel 

Det första steget i barnets lärande av social interaktion är anknytningen. Anknytningen, det 

vill säga hur barnet i ett tidigt skede skapar relationer, knyter och delar känslor till andra, har 

således stor betydelse för den vidare sociala utvecklingen (von Tetzchner, 2001). 

   I samspel med andra människor utvecklas de sociala färdigheterna hos barnet (Redmond & 

Rice, 1998). Barnet använder sina språkliga färdigheter för att bland annat dela med sig av 

information, uttrycka känslor och för att undvika missförstånd i interaktion med andra (Fujiki, 

Brinton & Todd, 1996). 

Emotionellt beteende 

Med tiden blir barnet mer och mer medvetet om sina egna och andras emotioner. Efter hand 

lär sig barnet att uttrycka känslor med hjälp av språket. Då barnet inte kan hantera och reglera 

sina emotioner kan problematik uppstå (von Tetzchner, 2001). 

   Problem med tillbakadragenhet hos barnet tillskrivs vanligtvis inte några beteende-, sociala- 

eller emotionella störningar, men associeras med begreppen blyghet, isolering, avvisande, 

tystlåtenhet och passivitet. Däremot kan dessa barn, som aktivt väljer att undvika interaktion 

med andra människor, ha underliggande svårigheter av social eller emotionell natur (Rubin, 

Coplan & Bowker, 2009).  

   Aggressivt beteende hos barnet innebär en risk för försämrad social anpassning, särskilt om 

aggressiviteten stör andra barn (Rutter, 2003; von Tetzchner, 2001). Aggressivitet kan 

beskrivas som ett beteende som strävar efter att skada en eller flera människor (Dodge, Coie 

& Lynam, 2006). 

Uppmärksamhet 

Ett vedertaget synsätt är att uppmärksamhet är en slags resurs för människans tänkande, då 

hon kan dela sin uppmärksamhet på olika mentala aktiviteter (Lambert, 2003). 

   För att barnet ska vara kapabelt att kommunicera och använda sitt språk krävs delad 

uppmärksamhet, både av barnet och av samtalspartnern. Delad uppmärksamhet benämns även 

som intersubjektivitet. Med detta begrepp avses att barnet måste rikta sin uppmärksamhet till 

både samtalspartnern och det som ska sägas. Med andra ord har uppmärksamheten en 

betydande roll för samtalet och för interaktionen (von Tetzchner, 2001). 
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Beteende hos barn med språkstörning 

Beroende på grad av språkstörning, visade Botting och Conti-Ramsden (2006) att grav 

språkstörning innebär högre risk för beteendeproblem. Barn med lägre grad av språkstörning, 

exempelvis enbart uttalssvårigheter, riskerar inte beteendeproblem av samma grad. Beitchman 

et al. [a] (1996) kunde i sin sju års longitudinella studie hos barn med grav språkstörning 

konstatera att när barnen var fem år gamla hade de mer omfattande beteendestörningar än 

barn med typisk språkutveckling. Dessa barn var även i riskzon för fortsatt avvikande 

beteende, så som hyperaktivitet och aggressivitet. Beitchman, Brownlie, Inglis, Wild, 

Ferguson & Schachter [b] (1996) såg att förekomsten av neuropsykiatriska störningar hade 

blivit mer framträdande hos tolv och ett halvt år gamla barn med språkstörning jämfört med 

mätningar då dessa barn var fem år gamla. 

   Även vilken typ av språkproblem barnet har verkade enligt en studie av van Daal, 

Verhoeven & van Balkom (2007) ha inverkan på beteendeproblematik. Det visade sig att 

fonologiska och semantiska problem hos barn relaterade signifikant till avvikelser i barnets 

beteende jämfört med barn med typisk språkutveckling. 

Sociala relationer och samspel 

I samspel med andra utvecklas de sociala färdigheterna och därmed är det enligt Redmond & 

Rice (1998) rimligt att anta att ett samband mellan språkstörning och beteendeproblematik 

föreligger. Barnet med språkstörning har större svårigheter att uttrycka sig och därmed kan 

han eller hon få det svårt att öva i sociala färdigheter och i samspel mellan människor 

(Redmond & Rice, 1998). Barn med grav språkstörning presterade i en studie av Brinton, 

Fujiki, Spencer & Robinson (1997) svagare än barn med typisk språkutveckling vad gäller 

sociala uppgifter som kräver språkliga verktyg. De ansåg därmed att de språkliga och sociala 

förmågorna påverkar varandra.  

   Barn med språkstörning har även visat sig kunna få större problem med social kognition 

(Shields, Varley, Broks & Simpson, 1996), det vill säga de kognitiva processer som 

grundlägger barnets förståelse för sig själv och andra i exempelvis sociala relationer (von 

Tetzchner, 2001). Detta kan leda till sociala begränsningar för barnet (Shields et al., 1996). 

   Då lärare skattade socialt beteende hos elever med grav språkstörning framkom det att 

barnen var mer tillbakadragna, tystlåtna och mindre sällskapliga än sina klasskamrater med 

typisk språkutveckling. Lärarna upplevde att barnen inte interagerade med sina klasskompisar 

och tog färre initiativ till såväl interaktion som uppgifter i klassrummet (Hart et al., 2004). 
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Emotionellt beteende     

Barn med språkstörning förefaller ha svårigheter att reglera sitt emotionella beteende. Barnet 

kan ha svårt att beskriva sina känslor och därmed visar de detta på ett för omgivningen 

avvikande sätt, genom att exempelvis vara utåtagerande (Fujiki, Brinton & Clarks, 2002). Vid 

mätning av beteendeproblem med hjälp av föräldrars svar på CBCL har det visat sig att 

beteendeavvikelser hos barn med språkstörning i stor utsträckning är kopplat till att vara 

inåtriktade eller utåtriktade (Fujiki et al., 2002; van Daal et al., 2007). van Daal et al. (2007) 

kunde visa att barn på språkskola hade störst problematik av tillbakadragenhet vad gäller 

inåtagerande beteende, samt av aggressivitet gällande utåtagerande beteende. 

Uppmärksamhet 

Barn med språkstörning har visat sig ha en ökad risk att drabbas av andra primära störningar, 

exempelvis neuropsykiatriska störningar (Beitchman et al [b], 1996). Symtom hos barn med 

ADHD, som är en av de vanligaste neuropsykiatriska störningarna, är bland annat 

uppmärksamhetssvårigheter (Bruce & Thernlund, 2007). I en studie av Fernell, Norrelgen, 

Bozkurt, Hellberg & Löwing (2002), som gjordes på 25 barn med språkstörning, uppvisade 

resultaten att sjutton av barnen hade uppmärksamhetsproblematik. I studien noterades det 

emellertid att 20 av de deltagande barnen även hade andra utvecklingsmässiga svårigheter. 

Hälsa 

Hälsa definieras på många olika sätt, beroende på vilket teoretiskt utgångsläge man har 

(Medin & Alexanderson, 2000). Världshälsoorganisationens, WHO´s, definition av hälsa 

trädde i kraft den 7 augusti 1948: ”Health is a state of complete physical, mental and social 

well-being and not merely the absence of disease or infirmity” 

(http://www.who.or.jp/faqs.html). WHO beskriver hälsa med hjälp av begreppet välmående 

(well-being). Ett vedertaget synsätt är att begreppen välmående och hälsa hör ihop, men att 

välmående kan antas som den psykiska upplevelsen av sin egen hälsa (Medin & 

Alexanderson, 2000). 

   Beteendeproblematik har kunnat kopplas till nedsatt fysisk hälsa hos barn (Gray, 

O´Callaghan & Poulsen, 2008). 

CBCL: Child Behaviour Checklist   

Child Behaviour Checklist, CBCL, används för att mäta beteendet hos fyra- till artonåriga 

barn och ungdomar (Embregts, 2000). Instrumentet är utformat av T. Achenbach år 1978 och 
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uppdaterades av T. Achenbach och C. Edelbrock år 1983 (Verhulst, Koot & Berden, 1990). 

CBCL är standardiserat och har översatts till över femtio olika språk, bland annat svenska 

(Embregts, 2000; Larsson & Frisk, 1999). Svensk normering och validering av CBCL gjordes 

av Larsson och Frisk (1999).  

   Frågeformuläret av den svenska versionen består av två domäner. Dessa är social 

kompetens samt beteendemässiga och emotionella problem. Formuläret innehåller tjugo 

frågor som berör social kompetens med underkategorierna omgivning, skola och aktivitet. 118 

frågor berör beteendemässiga och emotionella problem. Underkategorierna inom denna 

domän är inåtagerande problem, utåtagerande problem samt en blandad kategori. Dessa 

kategorier har dessutom egna underskalor och i den inåtagerande kategorin finns skalorna 

tillbakadragenhet, kroppslig eller psykisk klagan samt orolighet/nedstämdhet. Till den 

utåtagerande kategorin hör olydighet samt aggressivitet och till den blandade kategorin hör 

tänkande, sociala problem samt koncentrationsproblem (Larsson & Frisk, 1999). 

   När frågorna för föräldraversionen besvaras ska svaren gälla de senaste sex månaderna. 

Frågorna besvaras av föräldrar eller annan vårdnadshavare genom att gradera 

överensstämning från 0-2, där 0 representerar håller inte alls med, 1 representerar håller 

delvis med och 2 representerar håller helt med (Larsson & Frisk, 1999).  

CHQ, Child Health Questionnaire 

Child Health Questionnaire, CHQ, mäter fysiska och psykosociala aspekter av barnets hälsa 

(Ruperto, Ravelli, Pistorio, Malattia, Cavuto, Gado-West, Tortorelli, 2001; Landgraf, Singh & 

Martini, 2001) och har både hög reliabilitet och validitet (Schmidt Garratt & Fitzpatrick, 

2002; Norrby, Nordholm & Fasth, 2003). Instrumentet utvecklades i USA för barn mellan 

fem och arton år, och finns tillgängligt som både lång och kort version. Det finns både en 

föräldraversion där föräldrarna till barnet svarar på frågorna samt en version där barnet själv 

får svara. Svaren som ges ska spegla de senaste fyra veckorna (Ruperto et al., 2001). 

   CHQ, som ifylles av förälder, innehåller 54 frågor jämfört med 87 frågor för barnversionen. 

Frågorna är indelade i följande kategorier: generell hälsa, fysisk aktivitet, aktivitet i skola och 

med kamrater, smärta, beteende, känslor och humör, självförtroende, hälsa samt hur förälder 

påverkas (Norrby et al., 2003). 

   Poängen mäts på en skala mellan 0-100, där en högre poäng indikerar på bättre hälsa och 

välbefinnande (Norrby et al., 2003; Ruperto et al., 2001). 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur föräldrar till barn på språkskola skattar sitt barns 

beteende samt hur beteende skiljer sig mellan dessa barn jämfört med normdata från barn utan 

språkstörning. 

   Frågeställningar: 

 Skiljer beteende sig åt mellan barn med språkstörning och barn med typisk 

språkutveckling? 

 Skiljer beteende sig åt mellan barnen på språkskolan? 

Metod 

Urval 

Studien vände sig till föräldrar som har barn på en utvald språkskola. Urvalet var föräldrar till 

de cirka 45 barnen på språkskolan och 26 av dessa godkände deltagande i studien. Sexton svar 

returnerades och elva av dessa användes för analys i studien. Barnen skulle vara mellan sex 

och arton år. 

Procedur 

För mätning och analysering av barnens beteende användes frågeformuläret CBCL (Child 

Behaviour Checklist). De 118 frågorna gällande domänen för beteendemässiga och 

emotionella problem användes. Inåtagerande och utåtagerande beteende samt den blandade 

kategorin var därmed de problemområden från svaren i CBCL som analyserades och 

jämfördes med normaldata. Del 1 och 8.1, som berör hälsa, ur frågeformuläret CHQ (Child 

Health Questionnaire) tillämpades för att kunna utesluta hälsopåverkan på resultaten ur 

CBCL. Den totala poängen från del 1 och 8.1 i CHQ var 24 poäng, där de sex frågorna hade 

fem svarsalternativ. Poängskalan i CHQ ändrades från att 4 motsvarade optimal hälsa till att 0 

istället motsvarade optimal hälsa för att resultaten från enkäterna skulle bli jämförbara.  

   Demografisk data som ålder och kön samt varje enskilt resultat från enkäterna beskrevs. 

Svaren från de ovan nämnda delarna av enkäterna jämfördes med varandra. CBCL jämfördes 

även med normeringsdata av barn med typisk språkutveckling. Korrelationsuträkningar med 

hjälp av Spearman’s korrelationskoefficient gjordes mellan inåtagerande och utåtagerande 

beteende, socialt beteende och aggressivitet samt mellan uppmärksamhet och aggressivitet. 

Dessa signifikanstestades med signifikansnivån .05.  



11 

 

   En kvalitativ analys och diskussion gjordes även över fritextfrågorna i CBCL. 

Etiska överväganden 

   De logopeder som är verksamma och ansvariga för eleverna på den aktuella språkskolan 

kontaktades via ett informationsbrev (se bilaga 1). Ett liknande brev riktat till barnens 

målsmän skickades ut via personalen på språkskolan i början av februari 2010 (se bilaga 2). 

Målsmännen fick sedan själva avgöra om de ville delta i studien genom att returnera den 

bifogade svarstalongen i informationsbrevet. En av logopederna på språkskolan var 

kontaktperson mellan författarna och målsmännen. Denna logoped ansvarade för utskick av 

informationsbrev och frågeenkäter samt för kodning av materialet. Logopeden på språkskolan 

meddelade sedan vilka koder som godkänt sitt deltagande i studien och även ålder och kön på 

de aktuella barnen. Personfakta avidentifierades och frågeformulären tilldelades en speciell 

kod. Endast uppgifter om ålder, kön och diagnos samlades in och registrerades. Enskilda 

testpoäng beskrevs. Insamlat material analyserades av författarna tillsammans med 

handledares hjälp.   

   Allt avidentifierat material kommer efter studiens avslutande att arkiveras av 

logopedprogrammet i Linköping. 

Resultat 

Totalt elva barn på språkskolan deltog i studien. Två av dessa barn var flickor och nio var 

pojkar. Barnen var mellan 6:11 och 15:5 år gamla. Tre av barnen hade en neuropsykiatrisk 

diagnos. 

Beskrivning av problemområden 

I tabell 1.1 och 1.2 är barnen I-XI presenterade i kronologisk ålder. Deras poäng vad gäller 

inåtagerande, utåtagerande och övriga problemområden i CBCL samt poäng i hälsodelarna 

(del 1 och 8.1) från CHQ redovisas. I tabell 1.1 är barnen I-VII 6:11-9:0 år gamla. I tabell 1.2 

redovisas barnen VIII-XI som är 11:3-15:5 år gamla på samma sätt som i tabell 1.1. Längst 

till höger i varje tabell visas CBCL’s normaldata utifrån normeringen av Larsson och Frisk 

(1999) för det aktuella åldersspannet. Högre poäng indikerar högre grad av beteende- och 

hälsoproblem utifrån svaren i CBCL och CHQ. Därmed innebär 0 poäng total avsaknad av 

problem. 
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Tabell 1. Problemoråden och grad av hälsoproblem för 6:11-9:0 år, där 0 indikerar avsaknad av problem, barn 

I-VII 

  I II III IV V VI VII 

Norm, barn 

I-VII 

Problemområden, CBCL          

Inåtagerande 0,0 1,0 3,0 4,0 4,0 11,0 1,0 3,9 

Tillbakadragenhet 0,0 1,0 3,0 2,0 0,0 1,0 1,0 1,1 

Kroppsliga/psykiska 

klagomål 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,8 

Orolighet/nedstämdhet 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 8,0 0,0 2,0 

           

Utåtagerande 5,0 3,0 9,0 1,0 5,0 14,0 2,0 5,7 

Aggressivitet 4,0 2,0 7,0 1,0 4,0 11,0 2,0 4,8 

Olydighet 1,0 1,0 2,0 0,0 1,0 3,0 0,0 0,9 

           

Övriga problemområden          

Socialt 0,0 0,0 1,0 3,0 2,0 2,0 1,0 0,8 

Tänkande 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,1 

Uppmärksamhet 1,0 0,0 6,0 2,0 2,0 8,0 1,0 1,6 

           

Total problempoäng, 

CBCL 8,0 6,0 24,0 15,0 19,0 39,0 9,0 14,5 

           

Hälsa, CHQ 2,0 0,0 1,0 5,0 4,0 4,0 1,0   

 

 

Tabell 1.2. Problemområden och grad av hälsoproblem för 11:3-15:5 år, där 0 indikerar avsaknad av problem, 

barn VIII-XI 

  VIII IX X XI Norm, barn VIII-XI 

Problemområden, CBCL       

Inåtagerande 8,0 3,0 2,0 3,0 4,2 

Tillbakadragenhet 5,0 3,0 0,0 1,0 1,4 

Kroppsliga/psykiska klagomål 1,0 0,0 2,0 0,0 1,1 

Orolighet/nedstämdhet 2,0 0,0 0,0 2,0 1,8 

        

Utåtagerande 2,0 20,0 1,0 2,0 5,5 

Aggressiv 0,0 17,0 1,0 1,0 4,3 

Olydighet 2,0 3,0 0,0 1,0 1,2 

        

Övriga problemområden      

Socialt 1,0 1,0 2,0 0,0 0,7 

Tänkande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Uppmärksamhet 5,0 1,0 2,0 0,0 1,6 

        

Total problempoäng 18,0 34,0 11,0 5,0 14,1 

        

Hälsa, CHQ 3,0 6,0 2,0 1,0   
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Totalpoäng av CBCL 

Den totala summan av problemområden jämfört med normaldata i CBCL visade att sex barn 

av elva översteg normvärdet (se figur 1). 

 

Figur 1. Total problempoäng i CBCL hos barn I-XI jämfört med åldersadekvat normaldata. 

Jämförelser mellan inåtagerande och utåtagerande problemområden 

Figur 2 visade jämförelsen mellan problemområdena inåtagerande och utåtagerande i CBCL. 

De flesta barn översteg inte normen av inåtagerande beteende och poängen var jämt fördelad 

inom dess kategorier (se tabell 1.1 och 1.2). Utåtagerande beteende hade hos sex av barnen 

högst poäng av de tre problemområdena och var även den mest förekommande hos samtliga 

barn, dock i olika grad. Barn IV, V, VI och VIII hade högre grad av inåtagerande beteende än 

normvärdet. Vad gäller utåtagerande beteende översteg barn III, VI och IX normvärdet. (se 

tabell 1.1 och 1.2). Vid testning av Spearman’s korrelationskoefficient mellan dessa två 

beteenden visade resultaten .121. Dock förekom ingen signifikant korrelation vid 

signifikansnivån .05.  
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Figur 2. Poängsumma av inåt- och utåtagerade problemområden i CBCL hos barn I-XI  

Socialt beteende och aggressivitet    

Socialt beteende jämfördes med aggressivitet i figur 3. Åtta av elva barn översteg normvärdet 

vad gäller socialt beteende, även om vissa av dessa barn gjorde detta ytterst lite. Barn III, VI 

och IX översteg normvärdet för aggressivitet (se tabell 1.1 och 1.2). Vid testning av 

Spearman’s korrelationskoefficient mellan dessa två beteenden visade resultaten -.007. 

Korrelationen är därmed inte signifikant med .05. 

 
Figur 3. Socialt beteende jämfört med aggressivitet i CBCL hos barn I-XI. 

Uppmärksamhet och aggressivitet 

Barn III, IV, V, VI, VIII och X översteg normvärdet för uppmärksamhet. Denna komponent 

jämfördes i figur 4 med aggressivitet, vilket var det vanligast förekommande beteendet inom 

det utåtagerande problemområdet. Vid testning av Spearman’s korrelationskoefficient mellan 

uppmärksamhet och aggressivitet påvisade resultaten .153. Ingen signifikant korrelation 

förekom vid sig. nivå .05.  
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Figur 4. Jämförelse mellan uppmärksamhet och aggressivitet i CBCL hos barn I-XI. 

Beteende och hälsa 

I tabell 1.1 och 1.2 redovisades totalpoäng av problemområden från CBCL och hälsodelarna 

ur CHQ för att utesluta hälsopåverkan. 

 
Figur 5. Totalpoäng CBCL jämfört med totalpoäng av hälsodelar CHQ för barn I-XI. 
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Fritextsvar i CBCL 

I CBCL fanns möjlighet för målsmännen att fylla i fritextsvar om vad de var mest oroliga 

över när det gällde sitt barn. Sex av målsmännen svarade på denna fråga och svaren handlade 

mestadels om oro över sitt barns skolgång, framtid och språkliga utveckling. Denna oro kunde 

exempelvis uttryckas som i följande kommentarer: ”Att mitt barn inte ska få samma 

förutsättningar som de jämnåriga kamraterna. Att det inte kommer att finnas tillräckligt med 

resurser under skolgången” samt ”Språklig utveckling och dess påverkan på skolgång”. 

Diskussion 

På grund av det begränsade antalet barn i föreliggande studie, kan inga generella 

beteendemässiga problem uttalas om hos barn med språkstörning. Dock förefaller vissa av de 

deltagande barnen ha en social problematik samt uppmärksamhetssvårigheter. 

Resultatdiskussion 

Totalpoäng av CBCL 

Den totala poängen av beteendemässiga och emotionella problem är högre än normvärdet hos 

mer än hälften av barnen i studien. Trots detta är det dock av vikt att studera de olika 

problemområdena mer djupgående för att få en bild av hur poängen fördelas då normvärdet 

kan över- eller understigas i de enskilda underkategorierna. Först därefter kan slutsatser om 

eventuell beteendeproblematik fastställas. 

Jämförelser mellan inåtagerande och utåtagerande problemområden 

I tidigare studier där CBCL använts som mätmetod för beteendemässigt och emotionellt 

beteende hos barn med språkstörning har det visat sig att de vanligaste problemen funnits 

inom de utåtagerande och inåtagerande kategorierna (Fujiki et al., 2002; van Daal et al., 

2007). Jämförelse mellan dessa kategoriers poängsummor hos de enskilda barnen i 

föreliggande studie visar att endast fyra av elva barn har poäng som överstiger normvärdet 

vad gäller inåtagerande beteende och tre barn har utåtagerande beteende över normvärdet. 

Därav kan inga uttalanden utfärdas om problematik föreligger hos dessa barn inom de 

beskrivna problemområdena, utan måste studeras enskilt inom de olika underkategorierna. 

Socialt beteende och aggressivitet 

Barn med språkstörning har större svårigheter att uttrycka sig och därmed kan barnet få 

svårigheter i att öva i sociala färdigheter och i samspel mellan människor (Redmond och Rice, 
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1998). De har även visat sig ha svårigheter att reglera sitt emotionella beteende och kan visa 

sina känslor på ett socialt avvikande sätt, genom att exempelvis vara utåtagerande (Fujiki, 

2002). 

   Åtta av barnen i föreliggande studie har socialt beteende som överskrider normvärdet, vilket 

barn med grav språkstörning riskerar att göra enligt tidigare forskning (Botting & Conti-

Ramsden, 2006). Aggressivitet är den vanligast förekommande parametern i den utåtagerande 

kategorin där tre av barnen översteg normvärdet. Emellertid går samtliga barn i studien som 

nämnts på språkskola och bör därmed sannolikt få det språkliga stöd de enligt Sjöberg (2007) 

behöver från sin omgivning.  På språkskola ska specialpedagogiska insatser och kompetens 

hos personalen vara anpassade efter barnens behov (Skolverket, 2009; Skolverket, 2002). 

Detta visar därmed på en ansenlig fördel med segregerad undervisning. Till följd av den 

anpassade miljön på språkskolan kan det antas att barnets frustration över att inte bli förstådd 

av omgivningen minskar. Problemområden som däremot kan vara svåra att behandla, 

exempelvis de den pragmatiska språkstörningen (Nettelbladt & Salameh, 2007), kan kvarstå. 

Uppmärksamhet och aggressivitet 

Sex av barnen i denna studie överstiger normvärdet för uppmärksamhet. Parametrarna 

uppmärksamhet och aggressivitet jämfördes med varandra för att studera sambandet mellan 

dessa. Inga signifikanta korrelationer mellan beteendena påvisades, men hos två av barnen 

överstegs normvärdena vid bägge beteenden och samförekomst mellan uppmärksamhet och 

aggressivitet förelåg således hos dessa två barn. 

   Vissa barn med språkstörning riskerar uppmärksamhetsproblematik (Fernell et al., 2002) 

och i ett senare skede kan man upptäcka att dessa barn har neuropsykiatriska funktionshinder 

(Beitchman et al. [b], 1996), där uppmärksamhetssvårigheter är ett primärt symtom (Bruce & 

Thernlund, 2007). Vid grav språkstörning drabbas ofta förståelsen av det sagda ordet 

(Nettelbladt & Salameh, 2007) och barnet kan då få svårighet att fokusera på det som sägs och 

därmed utveckla uppmärksamhetsproblematik. Om barnet dessutom har nedsatta sociala 

färdigheter kan man anta att det blir extra svårt att följa med i samtalet. Barnet kan känna 

frustration på grund av sina svårigheter och det är möjligt att det kan utveckla ett motstånd, ett 

aggressivt beteende. 
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Hälsa och beteende 

Hälsoinverkan på samtliga barns beteende kan till största del uteslutas, eftersom barnen har en 

poäng mellan 0-6 av 24 samt att denna poäng inte har någon uttalad samförekomst med 

totalpoängen från CBCL. 

Påverkan på resultat 

Grav språkstörning innebär en risk att drabbas av eller utveckla neuropsykiatriska problem 

(Beitchman et al. [b], 1996). I fritextsvaren från CBCL framkom att några av barnen i studien 

är diagnostiserade med någon form av neuropsykiatriskt funktionshinder. Dessa barns 

svårigheter har i viss mån påverkat studiens resultat. Att vissa av barnen har en 

neuropsykiatrisk diagnos trots att de blivit antagna till språkskola kan bero på att dessa 

svårigheter upptäcktes först efter antagningen.  

Metoddiskussion 

De båda frågeformulär som användes i denna studie, CBCL och CHQ, fylldes i av barnens 

målsmän. Detta val baserades delvis på att urvalet till en början inkluderade yngre barn och då 

ansågs målsmännen vara de bästa respondenterna.  

Urval 

Urvalet att utföra studien på endast en specifik språkskola gjordes på grund av att barnen på 

språkskolan hade grav språkstörning och ingen annan primär utvecklingsproblematik vid 

antagning samt att urvalet var lagom stort. Målsmännen till barnen var troligtvis medvetna om 

sina barns svårigheter och kunde sannolikt besvara enkäterna på ett adekvat sätt. Därav 

förväntades en större uppslutning. Ytterligare en språkskola skulle i tidigt skede ha kontaktats 

för att få fler deltagare. Då fem av de returnerade svaren visade sig gälla barn under sex års 

ålder kunde inte dessa användas och slutligen deltog elva barn i studien. 

Procedur 

Då deltagarantalet till följd av detta blev för litet för att dela in i och jämföra åldersgrupper 

med varandra fick varje barn presenteras för sig i beskrivande tabeller och diagram. Uträkning 

av korrelationer med Spearman’s rho mellan beteenden gjordes där det var av intresse att 

undersöka om vissa beteenden kunde ha något samband. 

   CHQ användes i studien för att utesluta hälsopåverkan av beteende hos barnen och därför 

användes enbart delarna om hälsa från denna enkät. Normeringen och mallen för uträkning av 

poäng av CBCL gällde endast beteendemässiga och emotionella problemområden. Resterande 
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del av CBCL bestod av fritextfrågor. Därför begränsades enkätfrågorna till de ovan beskrivna 

problemområdena. CHQ har en poängskala där hög poäng indikerar på hög grad av hälsa. För 

att kunna jämföra poängen ur de utvalda delarna av CHQ med poängen från CBCL 

rangordnades svarsalternativen så att 0 poäng istället motsvarade optimal hälsa och 4 poäng 

avsaknad av hälsa. 

   CBCL-formuläret innehöll många frågor som var tätt placerade.  Målsmännen tenderade 

därför att missa någon enstaka fråga. I dessa fall har de icke ifyllda frågorna tolkats som 0 

poäng. 

Enkäter 

I och med att normaldatan för CBCL var uträknad i medelvärden låg normen för barnen i 

åldern 6:11-9:0 år på 0,8 och för barnen i åldern 11:3-15:5 på 0,7. Detta innebar att endast 

svaret 0 blev under normvärdet gällande dessa frågor, då målsmännen enbart kunde svara 0, 1 

eller 2 på frågorna. 

Etiska överväganden 

Då barnen presenteras var för sig i resultatdelen är de inte lika anonyma som de skulle ha varit 

om resultaten redovisats gruppvis. Dock gjordes ett medvetet val att inte beskriva kön och 

ålder hos de enskilda barnen för att eftersträva så hög grad av anonymitet som möjligt. 

Allmän diskussion 

I CBCL´s fritext har många av barnens målsmän uttryckt oro över sitt barns skolgång och 

framtid. Det största orosmomentet var hur framtiden skulle bli, om resurserna skulle räcka till 

under skolgången, hur barnets vidare skolgång och inlärning skulle påverkas samt om barnet 

skulle få samma förutsättningar som andra barn. Oro och tankar om barnet inte ska bli förstått, 

kompisrelationer och psykisk ohälsa fanns hos vissa av målsmännen.  

   Grav språkstörning som kvarstår efter fem års ålder ökar risken för att svårigheterna 

kvarstår i vuxen ålder (Bishop 1997). Därav kan barnet under barn- och ungdomsåren få svårt 

att utveckla sin sociala kompetens och får därmed ett beteende som upplevs som avvikande 

för omgivningen. Om kamraterna inte har förståelse för barnets språkliga och sociala 

svårigheter kan även barnets kompisrelationer påverkas. En vuxen person med grav 

språkstörning och ett socialt avvikande beteende kan exempelvis få svårigheter med att söka 

jobb och detta kan påverka den enskildes upplevelse av livskvalitet.  

   På en språkskola har barnet möjlighet att interagera med och få förståelse för och från sina 

kamrater, då de har liknade problem. Omgivningen stöttar och hjälper barnet samt ger den 
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språkliga stimuleringen barnet behöver. Därför, trots oro från målsmännen, befinner sig 

troligtvis barnen i för dem den mest gynnsamma miljö.   

Slutsatser 

I föreliggande studie förefaller de flesta barn ha störst problematik vad gäller socialt beteende 

och uppmärksamhet. Vissa av barnen hade även högre grad av aggressivt beteende än de 

övriga barnen. Detta överensstämmer till viss del med tidigare resultat av liknande studier, där 

störst beteendeavvikelser hittats inom de inåtagerande eller utåtagerande problemområdena. I 

föreliggande studie hade barnen störst problematik inom den blandade kategorin. Inga 

generella slutsatser kan emellertid uttalas, då resultaten avspeglar enskilda barns svårigheter 

och beteenden.  

Framtida studier 

Ämnet förefaller intressant för vidare studier, då med ett större urval. En infallsvinkel vore 

exempelvis att studera om det föreligger skillnader mellan hur lärare och målsmän besvarar 

frågor om beteende hos barn på språkskola.  
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Bilaga 1 

Brev till logopederna på språkskolan 

Hej! 

Vi heter Anna-Karin Oscarsson och Arlene Eriksson. Vi går termin 6 på logopedprogrammet vid 

Linköpings universitet. Denna termin ska vi skriva kandidatuppsats där vårt valda ämne kommer att 

beröra livskvalitetsaspekter och beteende hos barn i olika åldrar med avvikande språkutveckling. 

Denna studie har vi valt att utföra på xxxxx i xxxxx. Syftet med vår uppsats är att studera hur 

språkstörning hos barn påverkar livskvalitet och grundbeteende, vilket skattas av respektive barns 

förälder. Resultaten kommer vi att jämföra med resultat hos barn i samma åldrar med typisk 

språkutveckling. 

Vi kommer att använda oss av två olika skattningsformulär i vår undersökning. Dels Child Behavior 

Checklist (CBCL) som inhämtar information om barnets färdigheter samt beteende- och 

känslomässiga svårigheter, dels CHQ (Child Health Questionnaire) som inhämtar information om 

funktionell hälsa och välbefinnande. Dessa frågeformulär kommer att skickas ut till barnens målsmän 

via Er logopeder på xxxxx. 

För att säkra anonymiteten kommer varje formulär att tilldelas en kod. Dessa koder kommer xxxxx 

att ansvara för. Det vill säga att det är xxxxx som har koll på vilket barn som har vilken kod. xxxxx 

kommer därmed att vara den praktiska länken mellan målsmännen, språkskolan och oss författare. 

Vi kommer så snart som möjligt att skicka ut informationsbrev till barnens målsmän, där vi 

presenterar oss och vår studie. Med detta informationsbrev kommer även ett samtyckesbrev att 

följa, där målsmännen får skriva under för sitt godkännande av deltagande i studien. Godkännandet 

ska lämnas till Er logopeder på xxxxx senast den xx/xx-10, som Ni sedan lämnar vidare till xxxxx. Vi 

kommer därefter att skicka frågeformulären till Er, som Ni delar ut till respektive barn/målsman 

enligt tidigare bestämd kodning. Dessa skickas sedan direkt till oss via förfrankerade svarskuvert. 

Har Ni några frågor får Ni gärna kontakta oss eller vår handledare Inger Lundeborg. 

Anna-Karin Oscarsson (xxxxxxxx) Tel: xxxxxxxx 

 

Arlene Eriksson (xxxxxxxx) Tel: xxxxxxxx 

 

Inger Lundeborg - Hammarström (xxxxxxxxxxxxxx) Tel: xxxxxxxx 

 

 

Tack för Ert engagemang! 

Vänliga hälsningar Anna-Karin Oscarsson och Arlene Eriksson 

mailto:annos630@student.liu.se
mailto:arler227@student.liu.se
mailto:inger.lundeborghammarstrom@liu.se


 

Samtyckesbrev   Bilaga 2 

Hej!    

Vi heter Anna-Karin Oscarsson och Arlene Eriksson. Vi går termin 6 på logopedprogrammet vid 

Linköpings universitet. Denna termin ska vi skriva kandidatuppsats där vårt valda ämne kommer att 

beröra livskvalitetsaspekter och beteende hos barn i olika åldrar med avvikande språkutveckling. Det 

är med anledning av detta som vi kontaktar Er, då vi har valt att utföra denna studie på xxxxx i xxxxx. 

Syftet med vår uppsats är att studera hur språkstörning hos barn påverkar livskvalitet och 

grundbeteende, vilket skattas av respektive barns förälder. Resultaten kommer vi att jämföra med 

resultat hos barn i samma åldrar med typisk språkutveckling. 

Vi kommer att använda oss av två olika skattningsformulär i vår undersökning. Dels Child Behavior 

Checklist (CBCL) som inhämtar information om barnets färdigheter samt beteende- och 

känslomässiga svårigheter, dels CHQ (child health questionnaire), som inhämtar information om 

funktionell hälsa och välbefinnande. Dessa formulär kommer att, efter Ert godkännande, skickas ut 

till Er via xxxxx under våren. Frågeformulären används inom olika forskningsområden som har med 

barn att göra och därför kan vissa av frågorna upplevas som irrelevanta och konstiga för Ert barn. 

Samtliga frågor behöver dock besvaras eftersom vi annars inte kan tolka resultaten på ett korrekt 

sätt. 

Vi strävar efter att vara så noggranna som möjligt med anonymiteten och kommer därför att tilldela 

varje formulär en kod. Alla resultat kommer att behandlas på gruppnivå och endast uppgifter om 

ålder, kön och diagnos kommer att registreras för Ert barn. Således kommer inga enskilda resultat att 

pekas ut. Resultaten kommer att utgöra grunden för vårt kandidatuppsatsarbete, 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. 

Vi hoppas att så många av Er som möjligt väljer att delta i denna studie, då vi når ett säkrare resultat 

ju fler deltagare vi får. 

 

Har Ni några frågor får Ni gärna kontakta oss eller vår handledare Inger Lundeborg. 

E-mail: xxxxxxxxxxx 

Tel: xxxxxxxx 

 

Med hopp om gott samarbete! Vänliga hälsningar Anna-Karin Oscarsson och Arlene Eriksson 

E-mail: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 

                                                                                                                                           klipp här! 

Samtyckesbrev (inlämnas ditt barns logoped på xxxxx senast den xx/xx-10) 

Jag har tagit del av och är införstådd med ovanstående information. Jag ger härmed mitt skriftliga 
samtycke till deltagande: 
 
 
       
Ort och datum   Vårdnadshavare 

      


