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Clinical Management of Language Impairment in Children from a Historical 

Perspective 

– A Follow-Up Study 

Abstract 

One of the largest work areas for speech and language pathologists is intervention for children 

with speech and language disorders. The purpose of the present study was to describe and 

analyze the clinical management of language impairment in children by studying and 

comparing medical records and literature from the years 2000 and 2009. The present study is 

a sequel to two previously published papers by Christina Samuelsson (1997; 1999), in which 

medical records and literature from the 1920-, 60- and 70’s were studied and a paper by Helén 

Sämfors (2001), in which the years 1985 and 1995 were studied. The medical records used in 

the present study came from a medical ward for speech and language pathology at a university 

hospital in Sweden. 

 

The results showed that significantly more children were referred to the clinic for speech and 

language problems in 2009 than in 2000, and more children were treated for their 

impairments. Also, the speech and language pathologists were more detailed when 

documenting anamnesis, status and therapy, and they devoted more time for investigating the 

children’s impairments in 2009.  In terms of literature, a development is observable 

concerning bilingualism, prosody, pragmatics and Swedish research regarding intervention for 

children with language impairments. 
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Sammanfattning 

Ett av de största arbetsområdena inom logopedi är intervention för barn med tal- och 

språkstörningar. Syftet med föreliggande studie var att beskriva och analysera det kliniska 

omhändertagandet av barn med språkstörning genom att studera och jämföra journaler och 

litteratur från åren 2000 och 2009. Studien är en fortsättning på två tidigare arbeten av 

Christina Samuelsson (1997; 1999), då journaler och litteratur från 1920-, 60- och 70-talen 

studerades, samt ett arbete av Helén Sämfors (2001), i vilket åren 1985 och 1995 studerades. 

Journalerna som användes i föreliggande studie kom från en logopedmottagning vid ett 

universitetssjukhus i Sverige. 

 

Resultaten visade att betydligt fler barn remitterades till logopedmottagningen 2009 än 2000 

och fler barn behandlades för sina svårigheter. Dessutom var logopederna mer utförliga i sina 

journalanteckningar gällande både anamnes, status och terapi och de ägnade mer tid åt att 

utreda barnens svårigheter 2009. Även vad gäller litteraturen har en utveckling kunnat 

konstateras bland annat inom områdena flerspråkighet, prosodi, pragmatik och svensk 

interventionsforskning. 

 

Nyckelord: Tal- och språkstörning, barn, intervention, journaler, historik.  
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Inledning 

Intervention för barn med tal- och språkstörningar är ett av de största arbetsområdena inom 

logopedi och det kliniska omhändertagandet har utvecklats mycket genom åren. Även teorier 

kring tal- och språkstörningar hos barn har utvecklats och allt mer litteratur inom ämnet har 

publicerats. Tidigare studier har analyserat förändringar under 1900-talet avseende teorier och 

logopediskt omhändertagande. Föreliggande studie syftar till att fortsätta denna analys under 

2000-talets första årtionde genom studerande av litteratur och journaler från åren 2000 och 

2009. 

 

Bakgrund 

Alfhild Tamm 

I Sverige introducerades diagnosen talrubbning av Alfhild Tamm (1876-1959) omkring år 

1910 och hon fortsatte sedan sitt arbete med språkstörningar, stamning och dyslexi i över 30 

år (Samuelsson, 1997). Tamm var psykiater och nervläkare och finns omnämnd i litteratur 

främst för sina insatser inom psykoanalysen. Vid Stockholms hospital arbetade hon som 

amanuens från år 1904 och blev i denna tjänst ofta konsulterad av personer med talrubbningar 

såsom stamning, skenande tal och uttalsfel samt talrubbningar till följd av neurologiska och 

psykiatriska sjukdomar (Nettelbladt & Samuelsson, 1998a). År 1910 blev Tamm tillfrågad om 

att utföra kroppsundersökningar och kartlägga begåvning i Stockholms folkskolors 

hjälpklasser och kom då i kontakt med barn med talrubbningar samt barn med läs- och 

skrivsvårigheter. Genom studieresor till Berlin och Wien fann hon nya forskningsrön om olika 

typer av tal- och språkstörningar och inrättade år 1914 en poliklinik för talrubbningar vid 

Stockholms stads folkskolor (Nettelbladt & Samuelsson, 1998b). Genom resor kom Tamm 

även i kontakt med den tyske läkaren Liebmanns klassifikation av talrubbningar och 

anpassade sedan denna till svenska förhållanden samt införde diagnosen hörstumhet, en 

gravare form av talrubbning (Nettelbladt & Samuelsson, 1998a; Nettelbladt & Samuelsson, 

1998b). Tamm tillämpade mycket av sin kunskap om afasiologi och lokalisationslära på 

arbetet med talrubbningar och talade om betydelsen av differentialdiagnostik inom området 

(Nettelbladt & Samuelsson, 1998b). Hon skiljde på hörstumhet och uttalsfel, på motorisk och 

sensorisk hörstumhet samt på stamning och skenande tal (Nettelbladt & Samuelsson, 1998a).  
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Utveckling av litteratur om barn med språkstörningar under 1900-talet 

Efter det att Alfhild Tamm hade givit ut sin sista publikation år 1947, skrivs inte mycket om 

barn med talrubbningar i Sverige förrän på 60-talet. Under 50-talet publicerades endast två 

artiklar om talrubbningar hos barn, skrivna av två foniatrer, Bertil Kågén och Gunnar 

Bjuggren. Kågén var från år 1936 föreståndare för den talfelspoliklinik som Tamm grundat 

och Bjuggren är känd bland logopeder som den person som skapade logopedutbildningen i 

Sverige (Nettelbladt & Samuelsson, 1998a).  

 

Under 1960-talet bedrevs den mesta forskningen kring barns språkutveckling och 

språkstörningar utanför Sverige (Samuelsson, 1999). Det stora genombrottet för forskning om 

språkstörningar hos barn kom i samband med att nya lingvistiska teorier presenterades och de 

två främsta teorierna under denna period var Jakobsons teori om fonologisk utveckling och 

Chomskys generativa teori (Nettelbladt, 1983; Nettelbladt, 1997).  

 

Under 1970-talet lade flera författare fokus på språkets sociala faktorer. Exempelvis 

diskuterades språkutveckling i förhållande till familjens sociala status, miljön runt barnet och 

barnets position i syskonskaran (Morley, 1972), men även sociala konsekvenser av tal- och 

språknedsättning diskuterades (Carrell, 1968; Heyman & Leanderson, 1970). Under sena 60-

talet och tidiga 70-talet presenterades flera olika teorier om etiologiska faktorer för tal- och 

språkstörning (Samuelsson, 1997). Lenneberg (1967) skrev att det finns en hereditär bakgrund 

till normal och avvikande språkutveckling, vilket han kommit fram till genom studier av en- 

och tvåäggstvillingar. Flera författare föreslog olika klassifikationssystem för tal- och 

språkstörningar (Carrell, 1968; Morley, 1972) och många amerikanska och brittiska författare 

påpekade vikten av standardiserade test för att kunna klassificera olika typer av tal- och 

språkstörningar (Samuelsson, 1997). Under 70-talet diskuterades även flera olika typer av 

intervention, varav många var baserade på behavioristiska teorier (Samuelsson, 1997).  

 

Flera författare gav under slutet av 70-talet och början av 80-talet förslag på stadiemodeller 

gällande den fonologiska utvecklingen (Ingram, 1976; Nettelbladt, 1983) och syntaxens 

betydelse för analys av normal och störd språkutveckling diskuterades (Crystal, Fletcher & 

Garman, 1976). Kognition och semantik ansågs vara viktiga områden för förståelse av barns 

språkutveckling (Sämfors, 2001) och Bates (1976) lyfte fram ämnena pragmatik och 
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sociolingvistik. Avsaknaden av standardiserade testmaterial hade länge alltid varit ett problem 

för logopeder i Sverige och under 80-talet påtalades vikten av att samla in data vid utredning 

av barn med språkstörningar (Sämfors, 2001). Ingram (1976) menade att terapeutiska åtgärder 

kan ges efter en noggrann analys av barnets fonologiska system samt att terapin skulle riktas 

mot hela klasser av ljud efter de generella processer barnet visar och inte inriktas på enskilda 

ljud.  

 

Under 90-talet diskuterades området pragmatik mycket (Sämfors, 2001) och analyser gällande 

samspel mellan olika samtalspartners gjordes (Sahlén, Nettelbladt & Dravins, 1991). 

Afasiologin och neuropsykologin fick ett större inflytande på kunskapen om barnspråk och 

språkstörningar hos barn och även grammatiken fick en förändrad roll som verktyg för 

jämförelser mellan olika grupper av barn för att utöka kunskap om normal och avvikande 

utveckling (Sämfors, 2001). Under 90-talet sågs språket som en helhet där både innehåll, form 

och användning togs i beaktande och Muma (1983) menade att en logoped måste kunna 

anpassa sina strategier efter barnets förmågor och att det alltså är barnets individuella 

strategier och utveckling som bestämmer interventionen. 

 

Journaler från 1920-talet 

Journalmaterial från år 1920–1921 har analyserats i en studie av Samuelsson (1997) där hon 

utgick från journaler vid Polikliniken för talrubbningar i Stockholm. På den tiden var Alfhild 

Tamm föreståndare på kliniken och tillsammans med två lärarinnor förde hon 

journalanteckningarna. Studien omfattade journaler från 56 barn i åldrarna sex till tolv år, 

varav 74 % var pojkar och 26 % var flickor. Barnen remitterades troligtvis av sina klasslärare 

och vid ett första besök på kliniken träffade barnen Tamm, som beslutade att alla barn som 

remitterades dit skulle få behandling. Den diagnos som förekom mest var läspning och i 

samtliga journaler fanns anteckningar om barnens uttal av /s/. Även barn med svårigheter att 

uttala /r/ behandlades i tämligen stor utsträckning. Gällande anamnesupptagningen var den 

relativt utförlig i de flesta journaler och de vanligaste frågorna som framkom var om eventuell 

vänsterhänthet och hörselnedsättning. Behandlingen pågick oftast i en eller två terminer och 

avslutades sedan av olika anledningar. (Samuelsson, 1997).  
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Journaler från 1960-talet 

Samuelsson (1997) analyserade även journaler från år 1963 vid den foniatriska kliniken på 

Lunds lasarett. I studien analyserades 56 journaler skrivna av bland annat två foniatrer. Av 

journalerna var 76 % pojkars och 24 % flickors och de flesta av barnen var sju år gamla. Den 

största gruppen av barnen fick diagnosen försenad talutveckling och den näst största gruppen 

fick diagnosen heshet. Under anamnesupptagningen intresserade sig foniatern mycket för 

tidigare sjukdomar hos barnen, hur graviditet och förlossning varit, hur barnens motoriska 

utveckling sett ut samt eventuell hereditet. Barnets ljudsystem beskrevs relativt utförligt med 

fonetiska termer och journalerna innehöll även noteringar om barnens grammatiska förmåga, 

men inte om deras språkförståelse. Barnen som togs i behandling var mellan fem och tolv år 

gamla och behandlingen tycks till störst del ha bestått av talträning, främst genom imitation 

och instruktioner om hur ljuden produceras. Trots noteringar om grammatiska svårigheter i 

journalerna fanns det inga noteringar om behandling för dessa svårigheter. Då foniatern och 

terapeuten tyckte att barnet fått ett tillfredsställande tal eller då de ansåg att inget mer kunde 

göras, avslutades behandlingen (Samuelsson, 1997). 

 

Journaler från 1970-talet 

En senare studie av Samuelsson (1999) omfattade 46 barn som kom till avdelningen för 

foniatri på Lunds Universitetssjukhus mellan år 1975 och 1977. De flesta av barnen 

remitterades till kliniken från BVC, allmänpraktiserande läkare eller barnläkare. Barnen som 

remitterades till kliniken var mellan tre och sju år gamla, med en medelålder på 4;9 år. Vid 

barnens första besök på kliniken tog logopeden upp anamnes, i vilken de mest frekvent ställda 

frågorna gällde barnets språkutveckling, syskon samt graviditet och förlossning. Vid 

utredning var det vanligast att någon form av fonologiskt status togs upp, därefter var 

Ringsted, testning av grammatisk förmåga (Ege, 1997), det mest frekvent använda materialet. 

Den mest förekommande diagnosen var retardatio loquendi NUD (språkförsening utan vidare 

specifikation), följt av retardatio loquendi idiopatica (språkförsening utan påvisbar orsak). 

Totalt fick 26 % av barnen någon form av behandling, där behandling i grupp var vanligt och 

fokus ofta lades på kommunikation. Oftast tränades fonematiska kontraster men i enstaka fall 

förekom även behandling av grammatiska svårigheter (Samuelsson, 1999).  
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Journaler från 1985 

I en studie av Sämfors (2001) analyserades 52 journaler av barn som år 1985 var inskrivna vid 

Lunds universitetssjukhus, avdelningen för Röst- och talvård. Av dessa barn var 64 % pojkar 

och 36 % flickor och de var vid sitt första besök på kliniken mellan 2;2 år och 6;9 år, med en 

medelålder på 4;4 år. De flesta remitterades från BVC och näst vanligast var att remisserna 

kom från förskolan. År 1985 användes ICD-8 för diagnossättning och den vanligaste 

diagnosen bland barnen var retardatio loquendi idiopatica (språkförsening utan påvisbar 

orsak), därefter kom dyslalia. Då logopederna tog anamnes gällde den vanligaste frågan 

barnomsorg, som förekom i 49 av 52 fall, tätt följt av frågor om tidig språkutveckling, 

motorisk utveckling samt om syskon, som alla förekom i 47 fall vardera. Även frågor om 

exempelvis graviditet och förlossning samt om barnets syn förekom i 46 respektive 31 fall. 

Vid barnens första besök på kliniken var den vanligaste åtgärden att kalla tillbaka barnen för 

kontroll, totalt 68 % blev kallade för kontroll. Den näst vanligaste åtgärden var att ge 

föräldrarna råd och information, vilket skedde i 19 fall. Vid utredning var det mest frekvent 

använda testet Lundamaterialet, som testar fonologi och expressiv grammatik (Holmberg & 

Stenkvist, 1978). Av barnen fick sammanlagt 67 % någon form av terapi, vilken främst var 

individuell och i de allra flesta fall inriktad på fonologi. Barnen var i genomsnitt 6;5 år när de 

för sista gången besökte logopeden (Sämfors, 2001). 

 

Journaler från 1995 

Sämfors (2001) analyserade även 52 journaler av barn som år 1995 var inskrivna vid 

avdelningen för Röst och talvård på Lunds universitetssjukhus. Av barnen var 69 % pojkar 

och 31 % flickor och vid sitt första besök var de mellan 2;1 och 8;10 år, med en medelålder på 

3;10 år. Den vanligaste inremitterande instansen var BVC, från vilken 77 % av barnen 

remitterades. Vid diagnosticering användes år 1995 ICD-9, och den vanligaste diagnosen 

bland journalerna som studerades var avvikande språkutveckling, ej närmare specificerad 

eller bedömd och den näst vanligaste var avvikande språkutveckling med hereditär bakgrund. 

Vid anamnesupptagningen gällde den mest förekommande frågan barnomsorg, vilken ställdes 

i 51 av 52 fall, följt av frågor om syskon, som ställdes 50 gånger, samt barnets tidiga 

språkutveckling, som ställdes 48 gånger. Andra uppgifter som noterades gällde exempelvis 

graviditet och förlossning, vilket förekom i 39 fall, hörsel i 37 fall och syn i 13 fall. Vid 

nybesöket var den vanligaste åtgärden att kalla barnet för kontroll längre fram, vilket var fallet 
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för 65 % av barnen. Råd och information gavs av logopeden till 25 av barnens föräldrar. Vid 

utredning användes Stora Fonemtestet (Hellquist, 1984) mest frekvent, följt av 

Lundamaterialet för bedömning av fonologi och expressiv grammatik (Holmberg & Stenkvist, 

1978) och SIT för bedömning av språkförståelse (Hellquist, 1989). Av alla barnen gavs åtta 

behandling direkt, men totalt fick 60 % någon form av terapi, vilken huvudsakligen skedde 

individuellt. Fonologisk träning var vanligt förekommande i terapin, men även till exempel 

grammatikövningar, semantisk-pragmatisk träning, språkförståelseträning och 

ordförrådsövningar förekom ofta. Barnen var i genomsnitt 6;4 vid sina sista besök hos 

logopeden (Sämfors, 2001). 

 

Barnavårdscentralen 

Tiden fram till 2000-talet 

Barnavårdcentralen (BVC) är en viktig samarbetspartner för logopeder och i tidigare nämnda 

studier av Samuelsson (1997; 1999) och Sämfors (2001) var BVC den främsta inremitterande 

instansen av barn med tal- och språkstörning till logopederna. År 1935 kom 

medicinalstyrelsen med ett förslag om förebyggande mödra- och barnvård i samhällets regi 

(Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2007). Allmän hälsoundersökning vid fyra års ålder 

infördes år 1968 där bland annat talscreening ingick (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 1992). 

År 1978 tog landstingens barnhälsovård över ansvaret för den hälsovård i förskolan som 

tidigare bedrivits av kommunerna. Detta ledde till ett nära samarbete mellan primärvårdens 

barnhälsovård och den kommunala barnomsorgen. (Hagelin et al., 2007). Logopedernas 

uppgifter inom barnhälsovården var på 1980-talet att agera handledare och konsulter för 

BVC-personalen, ansvara för utvecklingen av metoder för att upptäcka tal- och språkproblem 

samt att tillse att de barn som behövde logopedhjälp fick det. De skulle även arbeta för att alla 

barn skulle få en positiv allmän språklig miljö (Hedvall & Carlsten, 1999). Enligt anvisningar 

från socialstyrelsen 1991 ersatte en skolförberedande undersökning vid 5½-års ålder den 

tidigare så kallade fyraårskontrollen. Dock valde vissa landsting att ha kvar delar av 

fyraårskontrollen. Undersökning av tal och språk gjordes då barnet var mellan 2½ och 3år 

(Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2000). 
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2000-talet 

Barn i dagens samhälle har i stort sett en mycket god fysisk hälsa. Under de senare åren har 

däremot den psykiska hälsan försämrats och dagens barnsjukvård berör till stor del barn med 

psykosomatiska, psykosociala och psykiska problem. Även nutritionsfrågor har blivit aktuella 

igen, denna gång i samband med den explosiva utvecklingen av fetma och övervikt hos barn 

(Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2009). Barnsjukvården karaktäriseras av att 

föräldrar i mycket stor omfattning deltar på olika sätt och är närvarande i barnets vård. En 

viktig del av arbetsuppgifterna är att utbilda, stödja och handleda familjen till en bra egenvård 

samt att arbeta för ett förebyggande hälsoperspektiv i större utsträckning (Hallström & 

Lindberg, 2009). I samband med att föräldrar i högre grad är delaktiga i barnvården är det allt 

fler som ställer höga krav på kunskap och besked i olika frågor. Många har själva sökt 

information från olika källor, i dagsläget kanske främst från olika internetsidor, och kan på så 

sätt vara relativt pålästa. Det är därför viktigt att vårdpersonal håller sig uppdaterade och 

förtrogna med de informationskällor som är vanligast hos allmänheten (Magnusson et al., 

2009). 

 

Barnomsorgen 

Tiden fram till 2000-talet 

Inrättandet av småbarnskolor i Sverige började i slutet av 1830-talet, men det som kom att 

kallas den första egentliga kindergarten var en förskola som startades i Stockholm 1896. Efter 

ett sjunkande intresse i barntillsynsfrågan på 1950-talet tog debatten ny fart på 1960-talet, då 

kvinnorna behövdes allt mer på arbetsmarknaden. Frågor som daghemmens roll i 

familjesocialt arbete och familjers behov av barntillsyn belystes, vilket ledde till åtgärder för 

att bygga ut barnomsorgen. År 1975 trädde en ny lag i kraft som innebar att alla sexåriga barn 

skulle få en plats på förskolan och den nya lagen innebar även att barn med språkliga, sociala, 

fysiska eller andra handikapp skulle få en plats redan vid fyra års ålder. Mot slutet av 80-talet 

utsattes barnomsorgen för kraftiga besparingar vilket bland annat innebar att daghem stängdes 

och att barngrupperna istället blev större på de daghem som fanns kvar. Samarbete mellan 

personer som på olika sätt intresserade sig för förskolan fick stor uppmärksamhet på 1990-

talet och 1996 kom förskolan att ligga under skolministerns ansvar och förskola, skola och 

barnomsorg skulle integreras (Simmons-Christenson, 1997). 
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2000-talet 

Sedan 1998 har Utbildningsdepartementet ansvar för barnomsorgen med ett syfte att integrera 

förskola, skola och fritidshem för ett livslångt lärande (Skolverket, 2001; Skolverket, 2009). I 

takt med att barnomsorgen har utvidgats har den utbildningspolitiska betydelsen vuxit och 

idag betonas vikten av att se helheten i all pedagogisk verksamhet och att ha ett gemensamt 

synsätt gällande utveckling och lärande. År 1998 försvann begreppen deltidsgrupp och 

daghem från skollagen och ersattes av den gemensamma beteckningen förskoleklass, vilket 

inkluderar barn i sexårsåldern, medan verksamheten riktad till yngre barn enbart kallas 

förskola. Sedan tidigare är det enligt skollagen kommunerna som har ansvaret för att erbjuda 

barnomsorg till barn mellan ett och tolv år i den mån som krävs för att föräldrarna ska kunna 

studera eller förvärvsarbeta (Skolverket, 2001). I juli 2001 inkluderades även barn vars 

föräldrar är arbetslösa och året därpå också barn till föräldrar som är föräldralediga 

(Skolverket, 2002). I januari 2003 infördes reformen allmän förskola vilket innebar att alla 

fyra- och femåriga barn ska erbjudas plats på förskola (Skolverket, 2003). 

 

Enligt läroplanen från 1998 ska barn med annat modersmål än svenska få hjälp av förskolan 

och möjlighet att utvecklas inom både det svenska språket och i sitt modersmål, men trots att 

förskolan ska bidra med detta är det ovanligt att barnen får modersmålsstöd. Dock har andelen 

barn mellan ett och fem år med ett annat modersmål än svenska som får 

modersmålsundervisning ökat något under 2000-talet, men andelen är fortfarande mycket låg 

jämfört med tidigare årtionden (Skolverket, 2009). 

 

Språkförskola 

I tidigare nämnda studie av Sämfors (2001) överförs ansvaret för flera barns språkutveckling 

från logoped till språkförskolor för att ge barnen mer språkstimulans än vad som kan erbjudas 

på en typisk förskola. Barn med en grav form av språkstörning, som exempelvis kan innebära 

grava fonologiska svårigheter samt grammatiska svårigheter, är ofta mycket svårförståeliga 

för omgivningen och deras störning ger ett primärt handikapp (Wigforss, 1984). Även om 

dessa barn får hjälp genom att de får gå hos logoped, att de ges förtur till förskolor och att 

deras föräldrar får omfattande rådgivning ger inte insatserna önskat resultat och barnen får 

ofta problem vid skolstart. År 1984 startade i Lund Sveriges första språkförskola och fem barn 

med språkstörning antogs. Verksamheten innebar en integrering av logopedisk behandling i 
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en förskola med vana förskollärare. Behandlingsmodellen innebar inte bara att behandla 

bristerna i barnets kommunikation utan att se till hela barnets kommunikationsbehov och 

därmed ta hänsyn till dess kompetens och pragmatiska förmågor. En preliminär utvärdering 

av språkförskolan från år 1985 visade på goda resultat då barnen vågade prata mer på 

språkförskolan än de gjort på sina tidigare daghem och de blev stimulerade av varandra 

(Helgstrand et al., 1985). Med tiden har antalet platser på språkförskolor ökat successivt i 

landet och år 2008 fanns det exempelvis enbart i Stockholms län 89 språkförskoleplatser 

fördelat på sju språkförskolor (Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2009). Dock bedömer Hälso- 

och sjukvårdsnämnden (2009) att behovet av platserna är betydligt större än utbudet. 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva och analysera det kliniska omhändertagandet av 

barn med språkstörningar genom att studera och jämföra journaler och litteratur från åren 

2000 och 2009. Journalerna studeras även ur ett historiskt perspektiv genom jämförelser med 

tidigare analyser av journaler från 1920-, 60-, 70-, 80- och 90-talen. 

 

Metod 

Materialet i föreliggande studie består dels av journalhandlingar från en logopedmottagning 

på ett universitetssjukhus från år 2000 och 2009, dels av samtida litteratur. Föreliggande 

studie är en fortsättning på tidigare journal- och litteraturstudier som gjorts av Christina 

Samuelsson för 1920-, 60- och 70- talen (Samuelsson, 1997; 1999) samt av Helén Sämfors för 

1985 och 1995 (Sämfors, 2001).  

 

Urval av journalmaterial 

Inledningsvis inhämtades skriftligt tillstånd för studerandet av journaler från chefen för den 

aktuella kliniken på universitetssjukhuset samt från logopedmottagningens chef. De journaler 

som studerats tillhör barn med språkstörning som haft logopedkontakt under åren 2000 och 

2009 och fått en eller flera av följande diagnoser ur ICD-10: 
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F80.0A Fonologisk språkstörning 

F80.1 Expressiv språkstörning 

F80.1A Grammatisk språkstörning 

F80.1B Fonologisk och grammatisk språkstörning 

F80.1C Semantisk språkstörning 

F80.2 Impressiv språkstörning 

F80.2A Språkstörning gällande ord och satsförståelse  

F80.2B Generell språkstörning  

F80.2C Pragmatisk språkstörning 

 

En sökning på de aktuella diagnoserna gjordes för respektive år och journaler från barn födda 

under månaderna mars, april, juli, oktober och november valdes slumpmässigt ut för analys. 

För varje år studerades 56 barns journaler, det vill säga totalt 112 journaler. Journalerna från 

år 2000 var i pappersform och från år 2009 var de datorbaserade. Barnen som valdes ut hade 

påbörjat sin kontakt med logopeden under de aktuella åren eller haft endast nybesöket under 

året innan.  

 

Urval av samtida litteratur 

Ett urval av ordinarie artiklar och kurslitteratur från litteraturlistor till kurser gällande barn 

med språkstörningar gjordes för att få en uppfattning om aktuell fakta kring språkstörningar 

hos barn år 2000 och 2009. Litteratur gällande barn med språkstörning år 2000 har tagits från 

litteraturlistor till två kurser kring barns kommunikativa utveckling och barnlogopedi från 

logopedprogrammet vid Lunds universitet och litteratur om barn med språkstörning år 2009 

har tagits från litteraturlistor till två kurser kring avvikande utveckling av tal och språk hos 

barn från logopedprogrammet i Linköping. Den litteratur som av studieförfattarna i samråd 

med handledare ansågs vara högst prioriterad valdes ut för analys och presenteras i appendix 

A. Litteraturen som studerades till år 2000 var främst publicerad mellan år 1995 och 1999 och 

litteraturen till år 2009 var publicerad mellan år 2000 och 2008. Efter genomgång av litteratur 

för de olika åren ansågs de mest relevanta områdena för 2000 vara terminologi, grammatik, 

impressiv förmåga, pragmatik och intervention och för 2009 terminologi, flerspråkighet, 

prosodi, pragmatik och intervention. 
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Analysmetod 

Då journalerna studerades fördes anteckningar om det som av studieförfattarna bedömdes 

vara mest relevant att studera. Ur anteckningarna analyserades sedan aspekter gällande 

inremittering, diagnoser, anamnes, åtgärder, tester, status, terapi och avslut. Vissa beräkningar 

gjordes för att kunna visa på skillnader, likheter och tendenser i journalerna för 2000 och 

2009. Då resultaten gällde år, till exempel hur gamla barnen var då de först kom till 

mottagningen, skrevs åldern i formen år;månader och då resultatet gällde månader, som till 

exempel hur lång tid det tog mellan remiss och nybesök, skrevs tiden i antal månader med en 

decimal. För att resultaten skulle kunna jämföras med tidigare arbeten utformades denna 

studie i så hög grad som möjligt på samma vis som Samuelssons (1997; 1999) och Sämfors 

(2001). En kvalitativ analys bestående av en beskrivning av litteratur kring språkstörning från 

2000 och 2009 samt en jämförelse av dessa genomfördes. Analysen av både journaler och 

litteratur genomfördes i samarbete mellan studieförfattarna. 

 

Etiska överväganden 

För studerandet av journaler valdes att inte inhämta samtycke av målsmän till barnen, vilket 

skulle kunna vara ett etiskt problem. Dock beslutades att inte inhämta samtycke då det 

möjligtvis skulle ställa till mer problem än göra nytta, genom att röra upp svårigheter som 

barnen och deras föräldrar kanske har lämnat bakom sig.  

 

Resultat 

Litteratur om språkstörningar år 2000 

Terminologi  

Enligt Bishop (1997) har det i tidigare litteratur skrivits om barn med svårigheter att tillägna 

sig språk som att de har ”utvecklingsmässig afasi”, ”utvecklingsmässig dysfasi”, 

”språkförsening” eller ”specifik språkstörning”. Då termerna ”afasi” och ”dysfasi” används 

inom neurologin vid språkstörningar till följd av hjärnskada anser Bishop (1997) att dessa inte 

bör användas vid språkstörningar hos barn, då denna språkstörning sällan är en följd av 

hjärnskada. Inte heller är termen ”språkförsening” passande då denna antyder att det enda 

felet är språkutvecklingens timing och att barnet går igenom de klassiska språkstadierna, fast 

långsammare (Bishop, 1997). Eftersom det inte går att säkert veta om så är fallet är 
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användandet av detta begrepp problematiskt (Bishop, 1997). Bishop (1997) föredrar termen 

”specifik språkstörning” framför de andra då denna anses vara mest neutral.  

  

Även flera andra författare skriver om ”specifik språkstörning”, som på engelska heter 

”Specific Language Impairment” (SLI). Enligt Hansson (1998) syftar termen SLI på barn med 

störd språkutveckling och är inom internationell forskning en snäv diagnos som framför allt 

inkluderar barn med grammatiska svårigheter men även barn som också har problem med 

ljudsystemet. Även Leonard (1998) talar om SLI och beskriver inklusions- och 

exklusionskriterier för diagnosen. Exempelvis inkluderas inte barn som har eller har haft 

återkommande öroninflammationer, har IQ under 85, har oralmotoriska avvikelser, har 

avvikande social interaktion eller har någon neurologisk dysfunktion, till exempel cerebral 

pares eller anfallssjukdom (Leonard, 1998). Enligt Bishop (1997) finns det en risk i 

användandet av exklusionskriterier, i och med att förhastade slutsatser kring orsak och verkan 

kan dras. Om ett barn som haft öroninflammationer och behandlats för detta men ändå 

utesluts, antyds det att öroninflammationerna har något att göra med språkstörningen. Dock 

bör inte exklusionskriterier helt tas bort, men att det är olyckligt att exkludera barn med 

tillstånd vars relation till språkstörningen endast är spekulativ (Bishop, 1997).  

 

Barn med SLI är en mycket heterogen grupp och ingen faktor kan ensam ses som förklaring 

till störningen (Hansson, 1998). En faktor som dock tycks ha stor inverkan är genetik (Bishop, 

1997; Hansson, 1998). Bishop (1997) refererar till flera författare som genom studerandet av 

enäggs- och tvåäggstvillingar har kunnat visa att gener har stor betydelse för vilka barn som 

utvecklar språksvårigheter (Bishop, North & Donlan, 1995; Tomblin & Buckwalter, 1994). 

Dessutom är språkstörning betydligt vanligare hos pojkar än hos flickor (Leonard, 1998). 

 

Grammatik 

Grammatiska svårigheter är en av de tydligaste expressiva svårigheterna hos barn med SLI 

(Bishop, 1997). Många författare talar i slutet av 90-talet om orsakerna till grammatiska 

svårigheter. Chomsky presenterade redan år 1976 en teori om att språkinlärning enbart kan 

förklaras genom att barnet har en medfödd universell grammatik och enligt Bishop (1997) 

finns det många lingvistiska teorier som menar att denna medfödda grammatik är nedsatt eller 



 

 

13 

 

saknas hos barn med SLI. Bishop (1997) presenterar även flera teorier som inte anser att 

människan har en medfödd universell grammatik.  

 

År 1998 presenterar Hansson forskning kring svenska barn med SLI och rapporterar bland 

annat vilka grammatiska strukturer som är mest sårbara hos dessa (Hansson, 1998). Hansson 

tillsammans med Nettelbladt (1995) skriver att barn med SLI i högre grad använder sig av 

meningar med rak ordföljd jämfört med barn med typisk språkutveckling. De har dessutom 

större svårigheter med verbformer än med substantivformer, större svårigheter med bisatser 

samt utelämnar oftare satsdelar som verb och subjekt (Hansson & Nettelbladt, 1995). 

 

År 1998 publicerar Håkansson en bok med fokus främst på barns grammatiska utveckling och 

presenterar bland annat sammanfattningar av barns utveckling gällande syntax och morfologi 

i tabeller med ”milstolpar”. Hon skriver att det genom studerandet av svenska barns 

språkutveckling går att finna att utvecklingen följer bestämda mönster (Håkansson, 1998).  

 

Impressiv förmåga 

Enligt Bishop (1997) har barn med SLI större svårigheter än andra barn vad gäller att lära sig 

nya ord. När ett nytt ord lärs in skapas en fonologisk representation som förknippas med en 

betydelse i ett mentalt lexikon och en möjlig förklaring till sämre ordförråd kan vara 

svårigheter att skapa långvariga fonologiska representationer. Dessutom kan barn med 

språkstörning på grund av brister i syntax ha sämre förmåga att använda syntaktiska ledtrådar 

för att tolka ords betydelse, vilket innebär att de vid inlärning av ett nytt ord inte kan 

generalisera från kunskaper de redan har gällande fonologisk, prosodisk och morfologisk 

struktur. Barn med språkstörning harsvårigheter med förståelse främst vid stora mängder 

information, även om syntaxen är relativt enkel (Bishop, 1997). Både Leonard (1998) och 

Bishop (1997) tillskriver orsaken som begränsningar i förmågan att komma ihåg det som sägs 

samtidigt som betydelsen av det ska tolkas. 

 

Hansson (1998) presenterar en studie vars huvudsyfte var att finna ett samband mellan 

språkproduktion och språkförståelse hos barn med SLI. Resultaten visade att det inte fanns 

någon signifikant skillnad mellan produktion och förståelse i kontrollgruppen medan barnen 

med SLI uppvisade en signifikant högre andel rätta svar på förståelsetesten jämfört med 
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produktionstesten. Detta visar att ett barn kan förstå en struktur trots att det inte behärskar det 

i produktion (Hansson, 1998). Vad gäller språkförståelse utvecklas denna tidigare än 

produktionen och att när ett barn kan producera cirka tio olika ord så har det redan förståelse 

för omkring 100 olika ord (Håkansson, 1998).  

 

Pragmatik 

Under slutet av 1990-talet börjar de sociala aspekterna av språket, pragmatiken, ges större 

uppmärksamhet i litteraturen. Bishop (1997) skriver att förmågan att förstå en talares 

kommunikativa intentioner är det ultimata målet med förståelse och att detta innefattar att se 

förbi det som bokstavligt sägs i ett yttrande. Pragmatisk kompetens kräver en medvetenhet 

gällande andra människors känslor, vilja och kunskap, en så kallad ”Theory of Mind” (ToM, 

Bishop, 1997). För att ett barn ska utveckla ToM krävs det att barnet utsätts för många 

exempel på sociala kontexter och beteenden så att det lär sig hur människor reagerar i olika 

situationer. Barnet behöver även ha en kognitiv kapacitet som tillåter att det kan skapa 

komplexa mentala representationer av andra människors attityder till saker 

(”metarepresentationer”) och de måste även kunna tolka visuella och röstmässiga ledtrådar, 

såsom ansiktsuttryck och tonläge (Bishop, 1997). Barn med SLI har ofta problem med social 

kommunikation och till detta kan det finnas tre möjliga förklaringar: att det är en följd av 

generella begränsningar gällande informationsbearbetning, att det är en följd av bristande 

tillfällen till social interaktion som kommer av språkstörningen eller att barnen har en 

semantisk-pragmatisk störning, vilket ger de allvarligare problemen som finns hos en liten del 

av barnen (Bishop, 1997). 

 

Intervention 

År 1986 publicerar Fey ”Language Intervention with Young Children” men efter det och fram 

till år 2000 är övriga publikationer gällande intervention för barn med språkstörningar få. Fey 

skriver (1986) att förhållandet mellan teori och praktik inte alltid är så tydligt, vilket innebär 

att många kliniskt verksamma inte använder sina teoretiska kunskaper till fullo. Ett schema 

för analys av interventionsprocessen presenteras, vilket är tänkt att hjälpa klinikern att 

utveckla en effektiv intervention, med hjälp av bland annat olika tillvägagångssätt och 

målinriktade strategier. Även flera olika interventionsmetoder beskrivs grundligt så att det ska 

vara lättare för kliniker att utföra dem i praktiken (Fey, 1986). Vikten av att involvera 
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familjen i barnets intervention påtalas och klinikern måste vara tolerant och anpassningsbar 

för att få föräldrarna delaktiga i arbetet (Fey, 1986). 

 

Analys av journaler 2000 

Sammanlagt är 229 barn med diagnoserna inskrivna under år 2000. Journalerna innehåller 

journalblad och oftast även testprotokoll, men kan också innehålla handskrivna noteringar 

eller träningsprogram på separata blad. Remiss och remissvar finns med i de allra flesta 

journaler och i de fall som intyg eller brev har skrivits av logopeden finns oftast kopior av 

dessa bifogade. I journalerna noteras diagnos, anamnes, status och åtgärder och det finns stor 

variation i hur utförligt eventuell behandling beskrivs.  

 

Inremitterande  

Av de 56 barn vars journaler studeras är 36 pojkar och 20 flickor, 64 % respektive 36 %. Vid 

första besöket är barnen mellan 2;0 och 8;5 år gamla med en medelålder på 4;5 år. 

Sammanlagt är det sex logopeder och två studenter som arbetar med barnen under år 2000 och 

oftast träffar barnen bara en logoped eller en student vardera under den period de har kontakt 

med logopedmottagningen.  

 

Av barnen remitteras majoriteten, 43 stycken (77 %), till logopedmottagningen från 

Barnavårdscentralen, BVC. Näst vanligast var att barnen remitterades från Öronklinken, 

vilket var fallet för sex barn. En fullständig sammanställning av inremitterande instanser 

redovisas i tabell 1. I genomsnitt tar det 3,8 månader för barnet att komma till logopeden efter 

att remissen skickas, med ett spann på en till tio månader. På remissen för det barn som fick 

vänta i tio månader fanns en notering om att remissen var oprioriterad då det enbart gällde ett 

/r/-fel.   

 

Tabell 1. Inremitterande instanser år 2000 

Inremitterande Antal 

BVC 43 

Öronkliniken 6 

Barnkliniken 2 

Egenremiss 2 

Förskola 2 

Barnläkare 1 
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Diagnoser 

År 2000 används 1997 års klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem, den svenska 

versionen av ICD-10 (Socialstyrelsen, 2002). Tabell 2 visar det totala antalet barn som får 

någon av de diagnoser som är aktuella i föreliggande studie. Då ett barn kan få mer än en 

diagnos på samma gång eller få en ny diagnos efter en tids kontakt med logopeden överstiger 

det totala antalet satta diagnoser i tabell 2 antalet barn vars journaler studerades. Under sin 

interventionstid får 34 av barnen någon gång diagnosen fonologisk språkstörning, F80.0A. 

Den näst vanligaste diagnosen är generell språkstörning, F80.2B, som ges till 18 barn och 

totalt tio barn får diagnosen fonologisk och grammatisk språkstörning, F80.1B. 

 

Tabell 2. Aktuella diagnoser år 2000 

Diagnosnamn Diagnoskod Antal 

Fonologisk språkstörning F80.0A 34 

Generell språkstörning F80.2B 18 

Fonologisk och grammatisk språkstörning F80.1B 10 

Expressiv språkstörning F80.1 1 

Grammatisk språkstörning F80.1A 1 

 

I 15 fall sätts även andra diagnoser. Av dessa är den vanligaste diagnosen andra specificerade 

problem som har samband med psykosociala förhållanden, Z65.8, som sätts sex gånger. 

Denna diagnos innebär i samtliga fall flerspråkighet men totalt framkommer det i journalerna 

att nio barn är flerspråkiga. Den näst vanligast diagnosen, som ges till tre barn, är 

utvecklingsförsening av oralmotorik, F80.0B. För övriga se tabell 3. 

 

Tabell 3. Övriga diagnoser år 2000 

Diagnosnamn Diagnoskod Antal 

Andra specificerade problem som har 

samband med psykosociala förhållanden 

Z65.8 6 

Utvecklingsförsening av oralmotorik F80.0B 3 

Annan specificerad störning av tal- och 

språkutvecklingen 

F80.8W 1 

Dyslali och liknande artikulationsavvikelse F80.0C 1 

Person med befarad sjukdom där ingen 

diagnos ställs 

Z71.1 1 

R-fel F80.8C 1 

Stamning F98.5 1 

Störning av tal- och språkutvecklingen, 

ospecificerad 

F80.9 1 

Sväljningssvårigheter R13.9 1 
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Anamnes 

I nästan alla journaler finns noteringar angående om barnet har några syskon och i flertalet fall 

förekommer även uppgifter gällande barnomsorg, hörsel och hereditet. Andra uppgifter som 

ofta noteras är barnets språkutveckling, familjesammansättning, kontakt med andra barn och 

dess motoriska utveckling. Mindre vanliga noteringar kan gälla tidigare sjukdomar, graviditet 

och förlossning, svårförståelighet för omgivningen samt frustration hos barnet då det ej gör 

sig förstått. Bland uppgifter om familjesammansättning finns även i två fall noteringar om 

moderns yrke. För alla förekommande anamnesuppgifter, se tabell 4. De uppgifter som endast 

noterats en gång exkluderas ur tabellen. 

 

Tabell 4. Noterade uppgifter under anamnesen år 2000 

Noterade uppgifter Antal 

Syskon 54 

Barnomsorg 48 

Hörsel 48 

Hereditet 45 

Språkutveckling 40 

Familjesammansättning 39 

Kontakt med andra barn 38 

Motorisk utveckling 31 

Otiter/otosalpingiter 28 

Allmän utveckling 22 

Föräldraoro 17 

Tidigare sjukdomar 13 

Graviditet och förlossning 12 

Ät och drick 12 

Svårförståelighet 11 

Flerspråkighet 7 

Frustration 4 

Språkförståelse 4 

Munandning 3 

Teckenanvändning 3 

Koncentration 2 

Kontakt med BUH 2 

Nappsugning 2 

Talgenans 2 

Urinhållning 2 

 

Åtgärder vid nybesök 

Vid första besöket är den vanligaste åtgärden att ge råd och information till föräldrarna och 

ibland även till barnen. Detta kan bland annat innebära tips för hur språkutvecklingen kan 

stimuleras hemma, genomgång av övningar att utföra i hemmet samt delgivande av 

testresultat. Totalt ges råd och information i 34 fall, 61 %. I tolv journaler finns noteringar om 

att föräldrarna får med sig träningsmaterial hem och i en av dessa står det ”skickar med 
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mängder med material och träningsprogram hem”. Det är även vanligt att kalla barnen för 

kontroll efter en till tolv månader, med ett genomsnitt på 4,4 månader. Detta görs i 24 fall 

vilket motsvarar 45 %. I 17 fall avslutas barnen direkt efter nybesöket då det bedöms att de 

inte är i behov av logopedisk träning. Av de som avslutas direkt noteras det i så gott som alla 

journaler att föräldrarna får rådgivning samt att de uppmanas att höra av sig vid behov. I 28 

fall noterar logopeden att remissvar skickas till inremitterande instans men i 50 av 56 

journaler finns remissvaret bifogat. Tabell 5 visar alla åtgärder som utförs vid nybesöket, de 

åtgärder som endast förekommer en gång utesluts ur tabellen. 

 

Tabell 5. Åtgärder vid nybesök hos logoped år 2000 

 Åtgärder Antal 

Råd och information 34 

Remissvar noterats i journal 28 

Kontroll 24 

Avslutas 17 

Träningsmaterial skickas hem 12 

Fortsatt utredning 9 

Terapi 6 

Förskolekontakt 4 

 

Åtgärder vid senare tillfällen 

Tabell 6 visar alla åtgärder som vidtas mer än en gång vid senare besök hos logopeden. Den 

vanligaste åtgärden är att ta kontakt med förskolan, vilket både innefattar att ge information 

över telefon och att skicka träningsmaterial till förskolan. Därefter är de vanligaste åtgärderna 

anmälan och överföring till språkskola samt psykologkontakt.  
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Tabell 6. Åtgärder vid senare besök år 2000 

Åtgärder Antal 

Förskolekontakt 14 

Anmälan och överföring till språkförskola 8 

Psykologkontakt 8 

Kontakt med föräldrar angående uteblivet 

besök 

7 

Ansökan om resursförstärkning 6 

Kontakt med övrigt stöd (t.ex. specialpedagog 

eller assistent) 

4 

Förskrivning av hjälpmedel 3 

Föräldrasamtal – telefon 3 

Informationsbrev till föräldrar 3 

Utlåtande inför flytt 3 

Ansökan om utökad barnomsorgstid 2 

Förskolebesök 2 

Remiss till ÖNH 2 

Utlåtande pga. start i förskoleklass eller 

skolstart  

2 

Överföring av journalkopior 2 

 

Tester 

Logopederna använder ofta tester för att göra bedömningar på barnen. Detta är dock inte alltid 

noterat i journalerna utan testblanketterna kan ofta ligga som en bilaga till huvudjournalen. 

Tabell 7 visar antalet gånger som testen används och de räknas bara en gång även om de 

används flera gånger på samma barn under behandlingstiden. De test som endast används en 

gång noteras inte i tabellen. Det mest använda testet var Stora Fonemtestet, för fonemstatus 

(Hellquist, 1984), men som tabell 7 visar, noteras användningen av detta bara i sju av 31 fall. 

Även Nya Lundamaterialet, för testning av fonologi och expressiv grammatik (Holmberg & 

Stenkvist, 1978), används ofta och noteras i relativt hög grad i journalerna. Gällande de övriga 

testen tycks logopederna vara mer måna om att notera vilka test som görs. TROG (Test for 

Reception of Grammar) är ett test som används för att bedöma barns grammatiska 

språkförståelse (Bishop, 2002). Testet konstruerades av Bishop 1983 och översattes till 

svenska 1998 (Bishop, 2002). Ordracet är ett benämningstest där barnet ska benämna ett antal 

bilder på så kort tid som möjligt (Eklund, 1996). I många journaler finns noteringar om att 

informella bedömningar görs med hjälp av exempelvis lekmaterial och spontantal. I elva 

journaler finns inga test dokumenterade och finns heller inte med som bilaga.  
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Tabell 7. Använda tester år 2000 

Test Antal Noterat 

Stora Fonemtestet 31 7 

Nya Lundamaterialet 25 18 

Reynell 13 12 

SIT 8 8 

TROG 6 6 

PPVT 5 4 

Ordracet 3 1 

Pizzamiglio 3 3 

NELLI 3 3 

Ringsted 2 2 

Inget test 11 - 

 

Status vid nybesök 

Under rubriken status i journalerna gäller de mest frekventa noteringarna barnets fonologi, 

kommunikativa förmåga, medverkan och grammatik. Även barnets språkförståelse, ordförråd 

och om barnet är svårförståeligt noteras i mer än 50 % av fallen. Inom kategorierna noteras 

hur det fungerar vid formell eller informell bedömning och i några fall finns enbart noteringar 

som ”ej formaliserad bedömning” och ”språktestning kan ej genomföras”. Under övrigt 

noteras bland annat barnets räkneförmåga, uppmärksamhet, stavelseupprepningar och humör. 

I 20 fall används vid nybesöket en separat snabbscreeningsblankett för nybesök där flera 

kategorier finns med som rubriker (se appendix B). I dessa journaler står noteringar som ”vg 

se journalblankett för förstabesök” och ingen sammanfattning görs i huvudjournalen.  

 

Barnets fonologi beskrivs främst genom processbeskrivningar, till exempel ”dentalisering av 

velarer”, ”klusilering av frikativor” och assimilationer. Även mer specifika noteringar om 

barnets fonemersättningar beskrivs i vissa fall och i några journaler står vilka ljud som barnet 

klarar respektive inte klarar. Kommunikativ förmåga och medverkan noteras i de allra flesta 

fall som ”god” eller ”u.a.” Barnets grammatiska förmåga beskrivs bland annat genom 

meningslängd, ordföljd samt vad barnet klarar och inte klarar, som till exempel 

pluralböjningar, komparation och tempusväxlingar. Gällande barnets språkförståelse finns i 

ett fåtal journaler uppgifter om hur många poäng barnet fått på det test som används. I de fall 

där bedömningen görs utifrån spontantal finns kommentarer som ”svarar ej alltid på frågor”, 

”följer instruktioner i lek”, ”inga avvikelser” och ”svårt att föra en dialog med x”. Om barnet 

är svårförståeligt bedöms oftast utifrån spontantalet och i ett fall finns noterat att barnet på 

grund av svårförståelighet har svårt med kamratkontakten. Gällande ordförrådet nämns både 

aktivt och passivt, främst utifrån spontantal eller benämning i test som egentligen är avsett att 
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testa andra språkliga områden. Ordförrådet beskrivs exempelvis som ”åldersadekvat”, ”något 

i underkant för åldern” eller som att ”utvecklingen är på gång”. Det finns även exempel på 

vad barnet gör, som bland annat ordväxlingar och ”saknar benämningar på personer som står 

x nära”. Alla statusnoteringar som förekommer mer än en gång presenteras i tabell 8. 

 

Tabell 8. Statusnoteringar år 2000 

Noterat Antal 

Fonologi 51 

Kommunikativ förmåga 48 

Medverkan 45 

Grammatik 40 

Språkförståelse 34 

Svårförståelighet 30 

Ordförråd 29 

Bedömning/Sammanfattning 15 

Oralmotorik 13 

Bedömningsmetod 11 

Övrigt 8 

 

Terapi 

Ur journalerna kan noteras att sammanlagt 26 barn (46 %) får logopedisk terapi. I genomsnitt 

tar det 5,4 månader från nybesöket till att terapin startas men det varierar från att barnet får 

terapi under första besöket till att det dröjer 18 månader innan terapistart. Det sistnämnda 

gäller ett barn som först avslutas på mammans initiativ men aktualiseras igen efter 

fyraårskontrollen på BVC på grund av fortsatta fonologiska svårigheter. Det yngsta barnet 

som tas i terapi är 2;7 år och det äldsta är 7;4 år. Medelåldern för barnen vid terapistart är 4;8 

år. Antalet terapitillfällen som är noterade i journalerna varierar mellan ett och 17, med ett 

genomsnitt på 5,5 behandlingar per barn. Terapin sker alltid individuellt och det finns inga 

noteringar om att gruppterapi finns som alternativ. De allra flesta behandlingarna är inriktade 

på fonologisk träning, detta noteras i 21 journaler. I fyra fall får barnen enbart grammatisk 

träning, tre barn får både grammatisk och fonologisk terapi och tre barn får även arbeta med 

sitt ordförråd.  

 

Den fonologiska terapin är främst inriktad på övningar mot specifika problem, till exempel 

träning av utvalda ljud, för att bland annat bryta dentalisering eller klusilering. Annat som 

tränas kan vara diskrimination och konsonantförbindelser. Ofta är noteringarna inte mer 

specifika än exempelvis ”arbetar med /k/”, men variationen gällande hur utförligt terapin 

beskrivs är mycket stor. Den terapi som är inriktad på grammatik innehåller bland annat 
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övningar gällande possessiva pronomen, genitivformer, frågeord, prepositioner, 

tempusböjningar och komparation av adjektiv. Andra inriktningar på behandlingen kan vara 

att träna barnets koncentration och lyssnande, öka förståelsen för ”varför”-frågor, berätta och 

återberätta till sekvensbilder samt träning av färg- och antalsuppfattning. I två journaler finns 

uppgifter om att logopeden introducerar och tränar tecken med barnet.  

 

Under terapitillfällena tittar logopeden i bilderböcker med barnen, spelar spel och använder 

sig av bilder i olika aktiviteter, bland annat Piktogram- och Praxisbilder. Vid ett tillfälle spelas 

ett barn in och ett barn får träna munmotorik. Ett annat barn får träna med datorprogrammet 

Lexia för att öka sin språkliga medvetenhet och ytterligare ett barn får använda sig av 

Speechviewer.   

 

Avslut 

Den vanligaste orsaken till att barnens kontakt med logopeden avslutas är att det inte är 

befogat med träning, vilket kan innebära att logopeden anser att barnet enbart har lättare 

uttalssvårigheter som kan tränas hemma. Föräldrarna får då ofta råd och information samt 

material för träning i hemmet och uppmanas höra av sig om de känner behov av en ny 

utredning. I nio fall avslutas kontakten för att logopeden anser att barnet är färdigbehandlat 

och i ytterligare åtta journaler är det noterat att både logopeden och föräldrarna anser att 

barnet är färdigbehandlat. Andra orsaker till avslut är bland annat att barnet flyttar till en 

annan stad, överförs till språkförskola, börjar förskoleklass eller skola samt att de uteblir från 

flera besök. Alla orsaker till avslut som förekommer mer än en gång presenteras i tabell 9. 

Barnens ålder vid avslut varierar mellan 3;3 år och 8;5 år och de är i genomsnitt 5;8 år. 

Barnen avslutas ibland redan på nybesöket och som längst är ett barn inskrivet i 4;2 år. I 

genomsnitt har barnen varit inskrivna i 1;3 år när kontakten avslutas. 

 

Tabell 9. Orsaker till avslut år 2000 

Orsak till avslut Antal 

Ej befogat med träning 12 

Färdigbehandlad enligt logoped 9 

Färdigbehandlad enligt logoped och föräldrar 8 

Flytt till annan stad 4 

Överförs till språkförskola 4 

Annan hjälp finns 3 

Börjar förskoleklass med eller utan hjälp 3 

Skolstart med eller utan hjälp 3 

Uteblir från flera besök 3 
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Litteratur om språkstörningar 2009 

Terminologi 

Flera författare skriver under 2000-talet om att termen SLI främst används i 

forskningssammanhang och att den är svår att applicera i klinisk verksamhet (Nettelbladt & 

Salameh, 2007a; Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008a). Då SLI framför allt 

inkluderar barn med grammatiska svårigheter men även problem med ljudsystemet finns det 

många barn med mer komplicerade svårigheter som inte passar in i symtombilden, 

exempelvis de med pragmatiska problem eller flerspråkighet. Att säga att barn med 

språksvårigheter har en språkstörning och inte kalla det för SLI tycks av flera författare vara 

att föredra (Nettelbladt, 2007a; Nettelbladt & Salameh, 2007a; Nettelbladt et al., 2008a). 

Många författare är noga med att påtala att språkstörning inte är ett statiskt tillstånd utan att 

språket utvecklas och ändrar karaktär över tid, även om utvecklingen sker långsamt 

(Nettelbladt & Salameh, 2007a; Nettelbladt et al., 2008a; Verhoeven & van Balkom, 2004a). 

Riskfaktorer för språkstörning som nämns är bland annat hereditet, prematuritet, även om det 

i sig inte visat sig kunna orsaka en språkstörning, alkoholkonsumtion och rökning hos modern 

samt brister i hemmiljön (Nettelbladt et al., 2008a; Nettelbladt & Salameh, 2007a). 

 

År 2001 gav Världshälsoorganisationen ut Klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa (ICF), vars mål var att ”erbjuda en struktur och ett standardiserat 

språk för att beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa” 

(Socialstyrelsen, 2003, s. 3). Hartelius (2008) skriver att ICF kan bidra till en mer komplett 

beskrivning av störningar i kommunikationen och effekter av dessa genom att inte enbart 

beskriva störningar i termer av en förändrad funktion eller kroppsstruktur, utan även hur en 

störning påverkar kommunikation och interaktion, genom ett funktions-, aktivitets- och 

delaktighetsperspektiv. ICF används som ett komplement till diagnosklassifikationen ICD-10 

och tillsammans ger de en bred bild av människors hälsa (Hartelius, 2008). 

 

Flerspråkighet 

Flerspråkighet är ett område kring vilket publikationer ökar allt mer under 2000-talet. Bland 

annat publicerar Salameh år 2003 sin avhandling om språkstörning hos flerspråkiga barn med 

syftet att öka kunskapen gällande detta område. År 2008 skriver hon även ett kapitel inom 

samma område i boken Logopedi (2008). Ett flerspråkigt barn har en språkstörning enbart om 
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denna uppträder både i barnets modersmål och i dess andraspråk (Salameh, 2003; Salameh, 

2008). Det är vid utredning viktigt att bedöma barnets båda språk men de båda språken bör 

inte testas vid samma tillfälle och det svagaste språket bör testas först (Nettelbladt, 2007a; 

Salameh, 2003; Salameh, 2008). Det är även viktigt att ta hänsyn till kulturella skillnader vid 

möte med flerspråkiga barn och deras föräldrar (Salameh, 2008; Fredriksson & Taube, 2003), 

exempelvis kan personal och patienter ha olika definitioner av vad som anses som normalt 

eller avvikande (Salameh, 2008). Vid anamnesupptagning av föräldrar till tvåspråkiga barn 

behöver tillgängliga anamnesformulär för enspråkiga föräldrar kompletteras (Salameh, 2003). 

Det kan för tvåspråkiga barn finnas andra riskfaktorer för språkstörning än för enspråkiga 

barn, exempelvis att föräldrarna behöver tolk efter fem år i Sverige och att barnet är fött ±1 år 

kring moderns ankomst till Sverige (Salameh, Nettelbladt & Gullberg, 2002). Vad gäller 

intervention för flerspråkiga barn påpekar Salameh (2008) återigen att det är viktigt att 

kulturell hänsyn tas så att föräldrarna förstår de åtgärder som sätts in och att de känner sig 

delaktiga. Salameh (2008) skriver att flera studier har visat att trots att flerspråkiga barn med 

grav språkstörning utvecklar sina språk långsammare än barn med typisk utveckling så finns 

det ingen anledning att utesluta ett av språken, då de klarar att utveckla två språk. 

 

Prosodi 

År 2004 publicerar Samuelsson en avhandling inom ämnet prosodi och under 2000-talet ges 

prosodin allt mer plats även i övrig litteratur. Prosodi beskrivs som talets rytm och melodi och 

omfattar talhastighet, intonation och betoning (Hartelius & Lohmander, 2008; Nettelbladt, 

2007b). Prosodin har stor betydelse vid överföring av information och vid emotionell 

kommunikation och gör språket tydligare och lättare att förstå (Bjar, 2003; Hartelius & 

Lohmander, 2008). Av svenska barn med språkstörning har 40 % svårigheter med prosodi 

(Samuelsson, Scocco & Nettelbladt, 2003) och de barn med språkstörning som har prosodiska 

problem har främst svårigheter med ordaccentkontraster (Samuelsson & Löfqvist, 2006). 

Svenskan har ett komplicerat prosodiskt system och det är därför möjligt att prosodiska 

svårigheter är vanligare och mer framträdande hos svenska barn jämfört med hos barn som 

talar andra språk (Samuelsson, 2004). Prosodiska problem går att dela in i två undergrupper: 

problem på ord- och/eller ord- och frasnivå relaterade till fonetiska eller språkliga svårigheter 

samt svårigheter på textnivå relaterade till pragmatiska svårigheter (Samuelsson & 

Nettelbladt, 2003). Hartelius och Lohmander (2008) skriver om att det ofta är odistinkta 



 

 

25 

 

vokaler och konsonanter (svårigheter på den segmentella nivån) som gör att en person 

uppfattas som svårförståelig men att det är prosodiska svårigheter (på den suprasegmentella 

nivån) som gör att en persons tal låter avvikande. Prosodiska problem kan förekomma på alla 

språkliga nivåer samt vid flertalet tal- och språkdiagnoser och det är inte en enskild diagnos i 

sig (Samuelsson, 2004). 

 

Pragmatik 

Under 2000-talet ökar publikationerna om pragmatik än mer och flera författare skriver om 

pragmatisk förmåga och pragmatiska problem. Perkins (2007) skriver om olika sätt att se på 

pragmatik och dess koppling till språk och talar för ett holistiskt synsätt, då hänsyn inte bara 

tas till en individs beteende i ett kommunikativt sammanhang utan även till de underliggande 

faktorer som bidrar till beteendet. Ett sådant synsätt behövs hos kliniskt verksamma för att de 

ska kunna behandla pragmatiska svårigheter (Perkins, 2007). Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén 

och Ors (2008a) skriver om att interventionens innehåll och interventionsmetoder potentiellt 

kan utvecklas om samtalspartnerns och kontextens betydelse för språkanvändning 

uppmärksammas. På så vis kan situationen systematiskt anpassas efter barnets språkliga 

förmåga (Nettelbladt et al., 2008a). Nettelbladt och Reuterskiöld Wagner (2003) har kommit 

fram till att pragmatiska problem främst har sin grund i situationsanpassad språkförståelse 

under samtal och att det framför allt är vid samtal i grupp som problemen visar sig, då det på 

grund av samtidigt tal och omgivningsljud blir svårt att integrera innehållet med situationen. 

Enligt Perkins (2007) kräver pragmatik en integration mellan en serie olika semiotiska, 

kognitiva och sensorimotoriska förmågor och en nedsättning av någon av dessa kan resultera i 

pragmatiska problem. Salameh (2008) påtalar dock att vad som anses som pragmatiskt 

acceptabelt beteende skiljer sig mellan olika kulturer. Flera författare skriver även om 

utredning av pragmatisk förmåga och att det inte lämpar sig att bedöma i specifika test då 

pragmatisk förmåga varierar beroende på situation och tid samt förutsätter samspel 

(Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2003; Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Hansson, 

2008b). Istället kan ett frågeformulär lämnas till föräldrar och personal och övriga språkliga 

aspekter noggrant analyseras för utredning av grunden till de pragmatiska problemen 

(Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2003). Flera författare nämner även samtalsanalys som 

en bedömningsmetod vid pragmatiska problem, men skriver att detta främst används i 
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forskningssammanhang (Leinonen, Letts & Rae Smith, 2000; Nettelbladt & Reuterskiöld 

Wagner, 2003; Perkins, 2007). 

 

Intervention 

Under 2000-talet ökar litteraturen om olika typer av intervention vid språkstörningar hos barn. 

I böckerna Logopedi (Hartelius, Nettelbladt & Hammarberg, 2008), Språkutveckling och 

språkstörning hos barn (Nettelbladt & Salameh, 2007b) samt Classification of developmental 

language disorders – theoretical issues and clinical implications (Verhoeven & van Balkom, 

2004b) skriver flera författare om intervention vid olika språksvårigheter och McCauley och 

Fey publicerar år 2006 boken Treatment of language disorders in children som innehåller 

fakta samt för- och nackdelar om 15 olika interventionsmetoder som direkt eller indirekt kan 

påverka språkutvecklingen hos barn. Även inom svensk interventionsforskning publiceras ny 

data av Bruce som år 2007 ger ut sin avhandling om identifiering och intervention vid 

språkstörningar hos barn. Både Nettelbladt, Håkansson och Salameh (2007) och Nettelbladt et 

al. (2008a) talar för ett autonomt perspektiv, både vid bedömning men även som utgångspunkt 

för behandling, vilket innebär en undersökning av vad det enskilda barnet gör och kan 

språkligt istället för att fokus läggs på det barnet inte kan. Detta innebär ett individualiserat 

synsätt och är extra viktigt att arbeta efter i interventionens inledningsfas, men det är under 

hela interventionens gång viktigt att barnet känner sig tryggt och att det är roligt för barnet att 

komma till logopeden (Nettelbladt et al., 2007; Nettelbladt et al., 2008a). Andra författare är 

mer specifika i sina beskrivningar av hur interventionen kan gå till. Bland annat beskriver 

Wiesmer och Robertson (2006) behandlingen Focused Stimulation inom vilken barnet 

koncentrerat exponeras för en specifik språklig struktur åt gången och Girolametto och 

Weitzman (2006) beskriver den föräldrafokuserade behandlingen The Hanen Program. Det är 

vid planering av intervention viktigt att utgå från en noggrann analys av barnets 

kommunikativa och språkliga förmåga samt att om möjligt även analysera barnets interaktion 

med andra (Nettelbladt et al., 2007; Nettelbladt et al., 2008b). I sin avhandling undersöker 

Bruce (2007) bland annat språklig produktion och verbal interaktion hos barn med 

språkstörning i olika samtalskontexter med sin logoped. Hon finner tillsammans med Hansson 

och Nettelbladt (2007) att barnen har genomsnittligt längre yttranden och pratar mer i en 

kontext med fri konversation medan de i en träningskontext använder sig mer av de 

grammatiska strukturer de kommit till logopeden för att träna. Dessutom använder logopeden 
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olika interaktionsstilar beroende på kontext och exempelvis ger de barnet mer återkoppling 

och följer barnets fokus mer i den fria konversationen medan de i träningssituationen är 

mindre följsamma och ställer högre krav med till exempel fler uppmaningar (Bruce, Hansson 

& Nettelbladt, 2007).  

 

Analys av journaler 2009 

Totalt är 502 barn med dessa diagnoser inskrivna på mottagningen. Då logopeden skrivit brev 

eller träningsprogram som skickats till exempelvis föräldrar eller förskola finns dessa ofta 

bifogade i journalen som en pdf-fil. Remisserna och remissvaren finns att hämta i 

journalsystemet. I journalerna noteras diagnos, anamnes, status, åtgärder och eventuell 

behandling, men logopedernas utförlighet i sina beskrivningar av genomförda behandlingar 

kan variera. 

 

Inremitterande 

Av de journaler som analyseras tillhör 37 pojkar och 19 flickor, 66 % respektive 34 %. När 

barnen besöker logopeden första gången är de mellan 2;8 år och 6;2 år med en genomsnittlig 

ålder på 4;5 år. I de allra flesta fall träffar barnen samma logoped under tiden de besöker 

mottagningen och vissa barn träffar även en student. Totalt är det nio logopeder och fem 

studenter som arbetar med barnen.  

 

Nästan alla barn, totalt 91 %, remitteras till logopedmottagningen från Barnavårdscentralen, 

BVC. För alla inremitterande instanser, se tabell 10. Från det att remissen skickas tills barnen 

kommer till mottagningen kan det ta alltifrån en till elva månader och i genomsnitt är 

väntetiden 5,3 månader. 

 

Tabell 10. Inremitterande instanser år 2009 

Inremitterande Antal 

BVC 51 

Barnläkare 2 

Öronkliniken 2 

Egenremiss 1 

 

Diagnoser 

Den vanligaste diagnosen som sätts av logopederna är fonologisk språkstörning, F80.0A, som 

ges till totalt 38 barn någon gång under deras behandlingstid. Därefter kommer generell 
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språkstörning, F80.2B, som 18 barn får, följt av fonologisk och grammatisk språkstörning, 

F80.1B, som ges till totalt åtta barn. För flera barn ändras diagnosen under behandlingens 

gång, exempelvis kan barnet först få diagnosen fonologisk språkstörning och senare istället 

generell språkstörning. Flera barn får mer än en diagnos åt gången. För en sammanställning 

av alla satta diagnoser, se tabell 11. 

 

Tabell 11. Aktuella diagnoser år 2009 

Diagnosnamn Diagnoskod Antal  

Fonologisk språkstörning F80.0A 38 

Generell språkstörning F80.2B 18 

Fonologisk och grammatisk språkstörning F80.1B 8 

Expressiv språkstörning F80.1 5 

Pragmatisk språkstörning F80.2C 5 

Impressiv språkstörning F80.2 3 

Språkstörning gällande ord- och satsförståelse F80.2A 2 

Grammatisk språkstörning F80.1A 1 

Semantisk språkstörning F80.1C 1 

 

Totalt 24 gånger sätts även andra diagnoser. Den vanligaste av dessa diagnoser är 

utvecklingsförsening av oralmotorik, F80.0B, som ges till elva barn, följt av störning av tal- 

och språkutvecklingen, ospecificerad, F80.9, som ges till sju barn. Diagnosen andra 

specificerade problem som har samband med psykosociala förhållanden, Z65.8, ges till fyra 

barn och innebär i samtliga fall flerspråkighet, men totalt noteras i journalerna att elva barn är 

flerspråkiga. Alla övriga diagnoser som används någon gång presenteras i tabell 12. 

 

Tabell 12. Övriga diagnoser år 2009 

Diagnosnamn Diagnoskod Antal 

Utvecklingsförsening av oralmotorik F80.0B 11 

Störning av tal- och språkutvecklingen, 

ospecificerad 

F80.9 7 

Andra specificerade problem som har 

samband med psykosociala förhållanden 

Z65.8 4 

Hypernasalitet och hyponasalitet R49.2 1 

Befarad sjukdom kan ej påvisas Z71.1 1 

Stamning F98.5A 1 

 

Anamnes 

Den vanligaste noteringen som finns i anamnesen gäller barnets språkutveckling, tätt följt av 

noteringar gällande barnomsorg, hereditet, hörsel och syskon. Andra uppgifter som finns 

noterade i journalerna gäller barnets motoriska utveckling, tidigare sjukdomar, graviditet och 

förlossning, kontakt med andra barn samt om barnet är svårförståeligt för föräldrarna och/eller 
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utomstående.  För en sammanställning av alla noterade uppgifter som förekommer mer än en 

gång, se tabell 13. 

 

Tabell 13. Noterade uppgifter under anamnesen år 2009 

Noterade uppgifter Antal 

Språkutveckling 51 

Barnomsorg 50 

Hereditet 50 

Hörsel 50 

Syskon 50 

Motorisk utveckling 32 

Tidigare sjukdomar 31 

Graviditet och förlossning 25 

Otiter/otosalpingiter 25 

Svårförståelighet 24 

Ät och drick 22 

Kontakt med andra barn 20 

Språkförståelse 20 

Allmän utveckling 19 

Frustration 19 

Föräldraoro 19 

Familjesammansättning 17 

Flerspråkighet 10 

Nappanvändning/tumsugning 10 

Koncentration 5 

Talgenans 5 

Orofacialt 4 

Syn 3 

Urinhållning 3 

Födelsevikt 2 

Humör/personlighet 2 

Förskolans åsikt 2 

Munandning 2 

 

Åtgärder vid nybesök 

Den vanligaste åtgärden vid det första besöket är att kalla barnen igen för fortsatt utredning, 

vilket är aktuellt i 26 fall. Det är även vanligt att ge föräldrarna och ibland även barnen råd 

och information, vilket sker i 23 fall, samt att gå igenom och lämna ut material för träning 

hemma, vilket noteras i 13 journaler. I 16 fall kallas barnen för enskild träning och ytterligare 

två barn erbjuds och deltar sedan i dentaliseringsgrupp. Att kalla barnen för kontroll 

förekommer i 14 fall och kontrollen sätts till mellan tre och 17 månader efter nybesöket. 

Genomsnittet är att kontrollbesöket sätts till 6,6 månader efter första besöket. Det 

framkommer i elva journaler att logopeden kontaktar specialpedagogen på barnens förskola 

eller skola för att bland annat delge resultat samt uppmana till att de följer upp barnet där. 
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Alla åtgärder som logopederna vidtar mer än en gång vid första besöket presenteras i tabell 

14. 

  

Tabell 14. Åtgärder vid nybesök hos logoped år 2009 

Åtgärder Antal  

Fortsatt utredning 26 

Råd och information 23 

Terapi 16 

Träningsmaterial med hem 13 

Kontroll 14 

Kontakt med specialpedagog 11 

Avslutas 4 

Kontakt med förskola 3 

Kontakt med sjuksköterska 2 

Terapi i barngrupp 2 

 

Åtgärder vid senare tillfällen 

De åtgärder som vidtas mer än en gång vid senare besök hos logopeden presenteras i tabell 

15. De vanligaste åtgärderna är att ta kontakt med förskolan, både för informationsöverföring 

och för träningstips, att ha kontakt med föräldrarna genom möte eller telefonsamtal samt att 

kontakta personer som utöver logopeden stöttar barnets språkutveckling. 

 

Tabell 15. Åtgärder vid senare besök år 2009 

Åtgärder Antal 

Förskolekontakt 18 

Föräldrasamtal – telefon eller möte utan barn 16 

Kontakt med övrigt stöd (t.ex. 

specialpedagog) 

9 

Informationsbrev till föräldrar 8 

Kontakt med föräldrar angående uteblivet 

besök 

7 

Utlåtande pga. start i förskoleklass eller 

skolstart 

5 

Kontakt med distriktssköterska 4 

Psykologkontakt 4 

Ansökan om utökad barnomsorgstid 3 

Förskolebesök 3 

Utlåtande inför flytt 2 

 

Tester 

En del nya tester tillkommer mellan år 2000 och 2009. År 2004 kommer ett nytt 

standardiserat test för att mäta grammatisk förmåga, GRAMBA, som utarbetats av 

logopederna Kristina Hansson och Ulrika Nettelbladt (2004). År 1997 kommer en ny version 

av språkförståelsetestet Reynell ut (Edwards et al., 1997) och år 2003 kommer även en ny 
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version av testet TROG, för utredning av impressiv grammatik (Bishop, 2009). Denna kallas 

TROG 2 och år 2006 översätts den nya versionen till svenska (Bishop, 2009).  

 

År 2009 är Stora Fonemtestet fortfarande det test som används mest, därefter kommer SIT 

och GRAMBA. Tabell 16 visar en sammanställning av alla tester som används mer än en 

gång samt hur många gånger varje test används. Även om ett test används flera gånger vid 

utredning av ett barn är det endast noterat en gång i sammanställningen. I fem fall finns ingen 

användning av test noterat någon gång under kontakten med barnet.  

 

Tabell 16. Använda tester år 2009 

Test Antal 

Stora Fonemtestet 43 

SIT 31 

GRAMBA 27 

Reynell, nya 15 

Nya Lundamaterialet 10 

Ordracet 7 

TROG 6 

PPVT 4 

STORM 4 

NELLI 3 

Reynell, gamla 3 

TROG 2 3 

EVA-testet 2 

Ringsted 2 

Inget test 5 

 

Status vid nybesök 

De vanligaste noteringarna under rubriken status är fonologi, medverkan, bedömningsmetod, 

språkförståelse, grammatik och bedömning/sammanfattning. Andra noteringar som 

förekommer i journalerna gäller bland annat barnets ordförråd, kommunikationsförmåga, 

pragmatiska förmåga samt om barnet är förståeligt för familj och utomstående. Samtliga 

noteringar som förekommer mer än en gång vid nybesöket presenteras i tabell 17. Alla 

kategorier bedömds dock inte alltid vid nybesöket även om de finns med som en notering. I 

dessa fall kan det istället stå att kategorierna bör utredas vid ett senare tillfälle. I flera fall står 

det även att en kategori inte är formellt testad men att en bedömning gjorts utifrån spontantal 

eller test vars egentliga syfte är att bedöma en annan språklig kategori. Under framförallt 

språkförståelse och grammatik där formella test görs skriver logopeden ofta hur många poäng 

barnet får samt ibland även dess åldersekvivalens.  
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Uppgifter om barnets fonologi handlar ofta om vad barnet klarar och inte klarar. 

Svårigheterna beskrivs i de flesta fall genom processbeskrivningar såsom dentalisering, 

klusilering, förenklingar av konsonantkombinationer, assimilationer med mera. Även mer 

specifika noteringar om barnets fonemersättningar finns med i flertalet journaler. När det 

gäller medverkan noteras den oftast som ”god” och kategorin behandlar bland annat barnets 

medverkan och koncentration under testning och i lek, samspel i styrd aktivitet samt om 

barnet är tystlåtet. Under bedömningsmetod finns uppgifter om vilket test som görs samt om 

bedömning görs utifrån spontantal och informell lek. Språkförståelsen beskrivs ofta i hur 

många fel barnet gör på testet SIT samt inom vilka kategorier felen ligger, till exempel 

prepositioner eller instruktioner med flera variabler. Då det inte görs en formell bedömning 

finns exempelvis en notering att ”barnet följer instruktioner och svarar adekvat på frågor 

under övrig testning”. Barnets grammatiska förmåga beskrivs ofta i hur många ord barnet 

använder i satser, om det använder fullständiga satser samt vilka svårigheter som 

framkommer, till exempel pluralbildning, bestämd artikel samt presens och preteritum. I de 

fall där ingen formell testning görs beskriver logopeden bland annat att det i barnets 

spontantal ”hörs långa och korrekta satser” eller att barnet ”har ofullständiga satser men 

använder sig av inlärda fraser”. Gällande bedömning skriver logopeden oftast en 

sammanfattning av barnets svårigheter, inom vilket område problemen ligger och i vissa fall 

även hur grava problemen är. Ibland finns även noteringar om vad som fungerar bra och vad 

som behöver utredas vidare. Ordförråd bedöms oftast utifrån barnets förmåga att benämna 

bilder ur exempelvis Stora Fonemtestet eller GRAMBA, som båda är tester vars syfte 

egentligen är att bedöma andra språkliga områden. 

 

Tabell 17. Statusnoteringar år 2009 

Noterat Antal 

Fonologi 52 

Medverkan 49 

Bedömningsmetod 48 

Språkförståelse 45 

Grammatik 43 

Bedömning/Sammanfattning 41 

Ordförråd 29 

Kommunikativ förmåga 19 

Orofacialt 13 

Förståelighet 9 

Nasalitet 5 

Pragmatik 5 
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Terapi 

Sammanlagt får 36 barn logopedisk terapi, vilket motsvarar 64 %. Från nybesök till terapistart 

kan det ta upp till 14 månader men vissa barn får behandling redan på nybesöket. I genomsnitt 

inleds terapin efter 2,4 månader. För det barn där det dröjer 14 månader innan terapistart har 

flera kontrollbesök tidigare ägt rum och träningsmaterial har skickats med för hemträning. Det 

yngsta barnet som tas i terapi är 3;3 år gammalt och det äldsta är 6;1 år. Medelåldern för 

barnen vid en inledande terapi är 4;7 år. Antalet behandlingstillfällen som noteras i 

journalerna är i genomsnitt tre gånger och varierar mellan en och nio gånger per barn. Terapin 

sker till störst del individuellt, endast i två journaler noteras att barnet fått gruppterapi. Båda 

dessa deltar i dentaliseringsgrupp och de får även individuell träning efter 

gruppbehandlingsperioden. Ännu ett barn är tänkt att börja en ordförrådsgrupp men den inleds 

aldrig på grund av för få deltagare. 

 

Journalanteckningarna för behandlingsbesök inleds i de allra flesta fall med en uppdatering av 

hur det går att träna hemma. Att barnen får fonologisk terapi noteras i 23 journaler, nio av 

dessa barn får även grammatisk behandling. I sju fall får barnen enbart grammatisk 

behandling och i en journal noteras att oralmotorik tränas. Den fonologiska terapin är främst 

inriktad på träning av specifika ljud och diskriminationsövningar, men även 

konsonantförbindelser tränas. Noteringarna som rör behandlingsgången är ofta relativt 

omfattande men även korta noteringar förekommer. Den grammatiska behandlingen 

innehåller bland annat övningar för träning av pluraländelser, kongruensböjning, 

meningsuppbyggnad, komparation, possessiva pronomen och motsatsbegrepp. I två journaler 

nämns att logopeden tränar turtagningsregler med barnet och i ett annat fall antecknas att 

logopeden tränar barnets förmåga att kunna hålla en röd tråd i samtal. 

 

Under terapitillfällena spelar logopederna och barnen spel, lägger pussel, sorterar föremål, 

leker rollekar och använder bilder på olika sätt, till exempel för att kategorisera. Bilder som 

används är framför allt Praxis- och Embringbilder och en notering hittas där logopeden tränar 

med ”Gubben fram och Gubben bak”.  Hos åtta av de 36 barn där terapi inleds framkommer 

att barnen ännu inte har avslutat logopedkontakten vilket betyder att deras 

behandlingstillfällen kan bli fler än vad som framkommit i dagsläget. 
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Avslut 

Då föreliggande journalstudie genomförs har 13 av de 56 barn vars journaler studeras 

fortfarande kontakt med logoped. För dessa barn kan alltså inte anledningen till avslut 

studeras. För de 43 barn vars journaler kan analyseras är den vanligaste anledningen till avslut 

att logopeden anser att barnet är färdigbehandlat, vilket är fallet för 13 barn. Andra orsaker till 

avslut är bland annat att barnet ska börja förskoleklass, att barnet får hjälp för sina svårigheter 

någon annanstans, av till exempel specialpedagog på förskolan eller att logopeden bedömer 

att träning ej är befogad. I tabell 18 presenteras alla orsaker till avslut som förekommer mer 

än en gång. Barnen är i genomsnitt inskrivna på logopedmottagningen i 8,1 månader och som 

längst är två barn inskrivna i 21 månader vardera, medan fyra barn avslutas redan efter 

nybesöket. Barnens ålder vid avslut varierar mellan 3;10 år och 6;5 år med ett genomsnitt på 

5;4 år. 

 

Tabell 18. Orsaker till avslut år 2009 

Orsak till avslut Antal 

Färdigbehandlad enligt logoped 13 

Börjar förskoleklass med eller utan 

hjälp 

5 

Färdigbehandlad enligt logoped och 

föräldrar 

4 

Annan hjälp finns 3 

Ej befogat med träning 3 

Enligt föräldrar inget problem/ 

behov/oro 

3 

Flytt till annan stad 3 

Skolstart med eller utan hjälp 3 

Uteblir från flera besök 2 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Inremitterande 

År 2000 kom 77 % av alla barn till logopedmottagningen på remiss från BVC och år 2009 

hade denna siffra ökat till 91 %. Antalet remisser från BVC ökade även mellan år 1985 och 

1995 (Sämfors, 2001) men det fanns ingen märkbar skillnad mellan 1995 och 2000. Enligt 

Magnusson et al. (2009) är föräldrarna i större grad delaktiga i barnsjukvården nuförtiden och 

eventuellt skulle en anledning till att fler barn remitterades från BVC år 2009 kunna vara att 

fler föräldrar vid hälsokontrollerna var mer angelägna om att deras barn skulle få hjälp med 
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språket. Dessutom söker föräldrar mer information själva, till exempel på internet 

(Magnusson et al., 2009), och är på så sätt mer pålästa och troligtvis därför mer medvetna om 

eventuella problem. Möjligtvis har personalen på BVC ett större samarbete med 

logopedmottagningar nuförtiden och kanske är de mer medvetna om vikten av att behandla 

tal- och språkproblem tidigt i utvecklingen och därför remitterar oftare till logoped. Detta syns 

även på att antalet barn som var inskrivna på logopedmottagningen år 2009 var 502 jämfört 

med 229 år 2000, vilket visar en större procentuell ökning än den som skett gällande antal 

födda barn, då de från år 1995-97 till år 2004-06 endast ökade från 289221 till 308187 födda 

(Statistiska Centralbyrån, 2011). En annan möjlig förklaring till att fler barn remitterades till 

logopedmottagningen 2009 är att BVC under 2000-talet kan ha fått förändrade rutiner och 

andra instruktioner för vilka barn som ska remitteras. Då det på logopedmottagningen år 2009 

arbetade fler logopeder än 2000 kan det dessutom vara så att BVC remitterar i högre grad på 

grund av dessa ökade resurser. En noterbar skillnad mellan inremitterande instanser år 2000 

och 2009 var att förskolan inte längre fanns med som remittent samt att remisser från 

öronkliniken minskat. Detta har troligtvis ett samband med att BVC uppmärksammade fler 

barn med tal- och språksvårigheter och att de andra instanserna därmed inte längre var i behov 

av att remittera.  

 

Av de barn som kom till mottagningen var den större delen pojkar både år 2000 och 2009, ett 

mönster som även kan ses i tidigare studier från 1920-, 60-, 80- och 90-talen (Samuelsson, 

1997; Sämfors, 2001). Resultaten från studierna stämmer väl överens med litteratur av bland 

annat Leonard (1998) som nämner manligt kön som en riskfaktor för språkstörning. Barnen 

var i genomsnitt 4;5 år gamla vid sitt första besök hos logoped både år 2000 och 2009. En 

trolig förklaring till just denna ålder är att många barn remitterades till logoped efter 4-

årskontrollen på BVC. År 2000 var tiden från att remissen skrevs till dess att barnet fick 

komma till logoped i genomsnitt 3,8 månader och år 2009 hade väntetiden ökat till i 

genomsnitt 5,3 månader. Detta skulle kunna bero på att fler barn, som tidigare nämnts, föddes 

under åren 2004-06 jämfört med 1995-97 (Statistiska Centralbyrån, 2011) och att betydligt 

fler barn besökte den aktuella logopedmottagningen 2009 än 2000. Då fler barn remitterades 

till logoped 2009 blev belastningen på mottagningen troligtvis större och väntetiden därmed 

längre. Dock arbetade fler logopeder på mottagningen år 2009 och eventuellt borde detta 

kunna uppväga den högre belastningen, men som resultaten visar gavs barnen 2009 längre 
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utredning, fler gavs terapi och färre avslutades efter första besöket, vilket kan kopplas till den 

längre väntetiden.  

 

Diagnoser 

År 2009 användes samtliga diagnoser som valts att studera i föreliggande studie och år 2000 

användes bara fem av nio diagnoser. De diagnoser som tillkommit år 2009 var pragmatisk 

språkstörning, impressiv språkstörning, språkstörning gällande ord- och satsförståelse samt 

semantisk språkstörning. År 2009 hade inte bara fler diagnoskoder använts utan även det 

totala antalet satta diagnoser hade ökat märkbart. Eventuellt skulle detta kunna ha ett samband 

med att logopederna utreder barnens svårigheter mer grundligt nuförtiden vilket kan ses på att 

antalet besök som ägnades åt utredning då ett barn remitterades till logoped ökade till år 2009. 

Vid jämförelse med tidigare år tycks dock utredningarna både år 2000 och 2009 vara mer 

utförliga då den vanligaste diagnosen år 1970 var språkförsening utan vidare specifikation 

(Samuelsson, 1999) och 1985 och 1995 var de vanligaste diagnoserna språkförsening utan 

påvisbar orsak respektive avvikande språkutveckling, ej närmare specificerad eller bedömd 

(Sämfors, 2001), av vilka ingen är nämnvärt specifik. Det är dock svårt att jämföra diagnoser 

satta på 70-talet samt år 1985 och 1995 med 2000-talet då diagnossystemen skiljer sig åt. 

Mest noterbart år 2009 är att kunskap om pragmatiska och impressiva svårigheter tycks ha fått 

genomslag i den kliniska verksamheten. Redan före år 2000 skrevs det dock i litteraturen både 

om pragmatiska och impressiva svårigheter hos barn. Exempelvis skrev Bishop 1997 att barn 

med specifik språkstörning ofta har problem med social kommunikation, men trots detta fick 

inget barn diagnosen pragmatisk språkstörning år 2000. Samma sak gäller för de impressiva 

diagnoserna impressiv språkstörning och språkstörning gällande ord- och satsförståelse som 

inte gavs till något barn 2000 trots publikationer av bland annat Bishop (1997), Leonard 

(1998) och Hansson (1998) inom området. Detta tyder på en viss latens från det att 

publikationer inom ett ämne görs tills de får genomslag i det kliniska arbetet och 

medvetenheten kring ämnet ökat. 

 

Antalet flerspråkiga barn som kom till logopedmottagningen var något fler år 2009 än 2000 

men trots detta fick färre barn diagnosen andra specificerade problem som har samband med 

psykosociala förhållanden, vilken i samtliga fall innebar flerspråkighet, år 2009. Publikationer 

kring ämnet flerspråkighet har ökat under 2000-talet och Salameh (2008) skriver bland annat 
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att flerspråkiga barn endast har en språkstörning om båda språken är drabbade. Möjligtvis kan 

det vara så att logopederna 2009 inte längre ser flerspråkighet som ett problem i sig och att de 

därför inte sätter diagnosen som innebär att ett samband anses finnas.  

 

Anamnes 

De fem uppgifter som var vanligast att notera under anamnesen år 2000 gällde syskon, 

barnomsorg, hörsel, hereditet och språkutveckling. Även år 2009 var dessa uppgifter vanligast 

att notera, men antalet noteringar skiljde sig åt mellan de olika åren. Framför allt noterades det 

2009 i nästan samtliga fall hur barnets språkutveckling varit medan det år 2000 endast 

noterades i 40 fall av 56. Dock noterades det 47 av 52 gånger respektive 48 av 52 gånger år 

1985 och 1995 (Sämfors, 2001). En möjlig förklaring till att information om barnets 

språkutveckling noterades färre gånger år 2000 kan vara att logopederna i 20 fall detta år 

använde sig av en snabbscreening vid nybesöket (se Appendix B) vilken endast har en fråga 

angående språkutveckling: ”När började barnet sätta samman ord till meningar?”. Denna 

fråga är inte alltid besvarad i blanketten, vilket skulle kunna bero på att frågan är för specifik 

för föräldrarna att besvara och att logopeden inte gjort några noteringar om föräldrarna inte 

kunnat svara. Dock kvarstår frågan om varför logopeden då inte ställt någon ytterligare fråga 

om språkutvecklingen när logopederna de andra åren bedömt frågan som viktig. Under 1960-, 

70-, 80- och 90-talen var det mycket vanligt att fråga hur graviditet och förlossning varit 

(Samuelsson, 1997; Samuelsson, 1999; Sämfors, 2001) medan det år 2000 blev mindre 

vanligt och endast noterades i tolv fall av 56. Då det återigen blev vanligare under 2009, där 

det i 25 av 56 journaler fanns uppgifter om graviditet och förlossning, är det rimligt att anta 

att det återigen är användningen av snabbscreening vid nybesöken som påverkar resultatet för 

2000 eftersom denna inte innehåller någon fråga som rör ämnet (appendix B). Dock bör 

logopederna kanske ändå ha ställt frågan eftersom exempelvis prematuritet är en riskfaktor för 

språkstörning, även om det inte i sig kan orsaka en språkstörning (Nettelbladt & Salameh, 

2007a). Att det noterades mer frekvent 2009 skulle kunna bero på ökad kunskap om 

riskfaktorer men det kan även förklaras med att det i datorjournalerna fanns en rubrik gällande 

graviditet och förlossning och att logopederna kan ha fått instruktioner att följa de rubriker 

som fanns vid anamnesupptagning. En annan riskfaktor som finns för språkstörning är enligt 

Nettelbladt et al. (2008a) brister i hemmiljön, men trots detta har noteringar gällande 

familjesammansättning minskat från att finnas i 39 journaler år 2000 till 17 journaler år 2009. 
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Av någon anledning tycks detta av logopederna 2009 ha ansetts som mindre relevant. Även 

hereditet anses vara en betydande riskfaktor för språkstörning, vilket flera författare påpekar 

(Bishop, 1997; Nettelbladt et al., 2008a; Nettelbladt & Salameh, 2007a). Kunskapen kring 

detta tycks ha ökat då frågor kring hereditet har blivit allt vanligare genom åren och år 2009 

noterades det i hela 90 procent av fallen. Frågor kring barnets språkförståelse har ökat 

markant mellan år 2000 och 2009 vilket skulle kunna ha ett samband med att kunskap kring 

impressiva svårigheter som tidigare nämnts fått genomslag i den kliniska verksamheten år 

2009. Även frågor kring barnets svårförståelighet för omgivningen och frågor kring barnets 

frustration då det ej blir förstått har ökat avsevärt från 2000 till 2009. Dessa 

omgivningsfaktorer skulle kunna ha ett samband med att sociala aspekter av språket ges mer 

plats i litteraturen under 2000-talet då det exempelvis skrivs mer om pragmatisk förmåga och 

pragmatiska problem (Leinonen et al., 2000; Nettelbladt et al., 2008a; Nettelbladt & 

Reuterskiöld Wagner, 2003; Perkins, 2007). Trots att sociala aspekter gavs mer plats då frågor 

kring svårförståelighet och frustation ställdes har antalet frågor kring barnets kontakt med 

andra barn minskat betydligt från 2000 till 2009, vilket kan tyckas märkligt. Andra noteringar 

som minskat i antal är uppgifter gällande barnets syn. Detta noteras aldrig 2000 och enbart i 3 

fall 2009 vilket innebär en stor minskning från år 1985 och 1995. Troligtvis ansågs detta 

under 2000-talet inte vara relevant för barnets språkutveckling. Överlag ställdes fler och 

grundligare frågor år 2009 jämfört med år 2000 och anamnesen i journalerna upplevdes som 

mer omfattande. Denna grundligare anamnes skulle dock kunna förklaras med att logopederna 

2009, som tidigare nämnts, hade färdiga rubriker i datorjournalerna som de kan ha fått 

instruktion att följa vid anamnesupptagning. 

 

Åtgärder 

Den vanligaste åtgärden vid nybesök var 2009 att kalla tillbaka barnet för en fortsatt 

utredning, vilket skedde i 26 av 56 fall medan det år 2000 endast skedde i nio fall. Det är 

troligtvis på grund av detta som antalet barn som kallas till kontroll efter första besöket 

minskat mellan åren. Logopederna tycktes alltså göra en mer omfattande utredning år 2009, 

vilket stämmer väl överens med litteratur från senare delen av 2000-talet då flera författare 

påtalar vikten av en noggrann analys av barnets kommunikativa och språkliga förmåga för att 

kunna planera interventionen på bästa sätt (Nettelbladt et al., 2007; Nettelbladt et al., 2008b). 

Att logopederna kallade tillbaka fler barn för fortsatt utredning skulle alltså kunna bero på en 
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ökad kunskap om vikten av en noggrann analys men även på att rutinerna för utredning vid 

logopedmottagningen kan ha ändrats under 2000-talet och att logopederna som arbetade 2009 

blivit instruerade att göra en mer omfattande utredning. En annan möjlig förklaring till 

skillnaderna mellan åren kan vara att logopedmottagningen under 2009 riktade mer resurser 

mot just barn med språkstörning. Att en mer omfattande utredning görs kan även ses på det 

faktum att hela 17 barn avslutades efter första besöket 2000, medan enbart fyra avslutades 

efter första besöket 2009. En möjlig förklaring till att fler barn avslutades 2000 skulle återigen 

kunna vara att logopederna i flera fall använt sig av snabbscreeningen (appendix B) och att de 

därför missat eventuella svårigheter som barnen haft, då denna inte innefattar någon 

omfattande bedömning av exempelvis språkförståelse. Det var samma logopedstudent som 

avslutade nio av de 17 barnen efter första besöket och en tänkbar orsak till att eventuella 

svårigheter gått förbi obemärkta är att en student möjligen inte är tillräckligt kunnig inom 

området. Dock kan det även vara så att logopedstudenten fått träffa de barn som de andra 

logopederna ansåg ha mildare problem och att det är därför som denna student avslutade så 

många kontakter direkt. Som tidigare nämnts är föräldrar mer involverade i sjukvården kring 

sina barn nuförtiden (Magnusson et al., 2009) och därför borde åtgärder som råd och 

information ständigt öka. Från år 1985 fram till 2000 har en ökning skett (Sämfors, 2001) men 

mellan år 2000 och 2009 har antalet noteringar som rör råd och information minskat. Det 

finns dock en möjlighet att det inte var så att färre föräldrar fick denna stöttning utan att 

logopederna 2009 snarare såg det som en självklarhet att ge råd och information och att de 

därför inte noterade detta alla gånger. Å andra sidan kan en ökning av antalet noteringar om 

att träningsmaterial skickats hem med föräldrarna ses, vilket stämmer väl överens med att 

föräldrarna är mer involverade och att de bör vara intresserade av att stimulera barnets 

språkutveckling även hemma. Även anteckningar om kontakt med förskola har ökat mellan 

2000 och 2009, både vid nybesöket och vid senare besök och tillsammans med ökningen av 

utlämning av träningsmaterial tycks det som att logopedens roll blir mer och mer konsultativ. 

Detta kan även ses på det faktum att kontakten med specialpedagog och andra personer som 

stöttar barnets språkutveckling har ökat markant. En möjlig förklaring till varför logopedens 

konsultativa roll ökat är att deras sätt att se på vikten av språkstimulans även utanför 

mottagningen förändrats och en ytterligare förklaring kan vara brist på resurser att ta hand om 

barnen på mottagningen. Dock kan inte bristen på resurser ses på det faktum att fler barn får 

terapi under 2009.  
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Tester 

Vid bedömning av barnens språk använde sig logopederna både år 2000 och år 2009 av tester. 

År 2000 skrev inte alltid logopederna vilket test de använde sig av utan ibland fanns de endast 

bifogade i journalen (se tabell 7) och det finns då en risk att tester använts utan att de varken 

var noterade eller bifogade. Även år 2009 finns det en risk att tester inte noterats då de 

använts och eftersom journalerna då var datorbaserade fanns inte heller några testblanketter 

bifogade. Resultatet visar att utredningarna år 2009 var mer utförliga än 2000 då antalet tester 

som använts ökat mellan åren och även att antalet gånger testen använts ökat nämnvärt. Det är 

troligt att det finns en koppling mellan detta faktum och att utredningarna år 2009 tog längre 

tid, då fler barn kallades tillbaka för fortsatt utredning. År 2009 användes Stora Fonemtestet, 

för fonemstatus, i högre utsträckning och användningen av SIT, för bedömning av 

språkförståelse, hade ökat markant. Dock användes SIT oftare 1995 (Sämfors, 2001) än vad 

både SIT och TROG tillsammans användes under 2000, vilket kan tyckas märkligt då 

kunskaperna om impressiva svårigheter bör ha börjat öka redan år 2000. Användningen av 

Nya Lundamaterialet, för bedömning av fonologi och expressiv grammatik, minskade kraftigt 

mellan åren vilket skulle kunna ha ett samband med att ett nytt test, GRAMBA, för utredning 

av grammatik kom år 2004. Dessutom ökade som tidigare nämnts även användningen av 

Stora Fonemtestet, vilket tillsammans med GRAMBA kan ha ersatt Nya Lundamaterialet till 

viss del. En ny version av TROG, för testning av impressiv grammatik, översattes till svenska 

2006, men år 2009 hade denna ännu inte ersatt den gamla versionen i den kliniska 

verksamheten och båda användes vid utredning detta år. Reynell kom ut i en ny version år 

1997 och år 2009 var det fem gånger vanligare att logopederna använde den nya versionen än 

den gamla vid utredning av språkförståelse. 

 

Status vid nybesök 

Då det på logopedmottagningen år 2000 användes pappersjournaler och år 2009 

datorjournaler är det svårt att jämföra och analysera likheter och skillnader mellan åren. I 

datorjournalerna hade varje enskild kategori, till exempel fonologi, grammatik eller 

språkförståelse, en egen rubrik under status medan kategorierna i pappersjournalerna kunde 

beskrivas i sammanhängande stycken under status. Under både 2000 och 2009 var det 

vanligast att notera hur barnets fonologi var, vilket noterades i 51 respektive 52 fall av 56. 

Hur barnet medverkade under besöket noterades i flertalet journaler båda åren, men antalet 
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noteringar gällande barnets kommunikativa förmåga under besöket sjönk markant till år 2009. 

Att kommunikativ förmåga noterades mer frekvent under 2000 kan bero på att det finns med i 

den snabbscreening som användes många gånger detta år (appendix B). Logopederna 2009 

ansåg möjligtvis att en beskrivning av barnets medverkan var tillräckligt omfattande. I 

datorjournalerna år 2009 fanns en rubrik för bedömningsmetod, vilken användes frekvent, 

medan det år 2000 var relativt ovanligt att notera detta i pappersjournalerna. Logopederna 

tycks således ha blivit mer konsekventa med att notera vilka tester de gjort eller vilka icke-

formella bedömningsmetoder de använt sig av. Till detta hör även att logopederna i högre 

grad skrev ut testresultat i poäng inom de olika kategorierna, vilket dock skulle kunna bero på 

att de inte kunde bifoga testblanketterna till journalen som gjordes 2000. Dessutom kan 

logopederna ha användning av att ha skrivit vilka test som använts och hur det gått i de fall då 

det blir aktuellt att göra en ny bedömning och utvärdera interventionens resultat. Vad gäller 

uppgifter om språkstatus kan återigen utvecklingen av hypoteser om betydelsen av impressiv 

språklig förmåga ses då uppgifter om språkförståelse ökade från 2000 till 2009. År 2009 skrev 

logopederna i mycket högre utsträckning en bedömning eller sammanfattning efter nybesöket, 

vilket var fallet i 41 av 56 journaler jämfört med 15 journaler 2000. En kortfattad bedömning 

bör göra det lättare för logopederna själva att uppdatera sig kring barnets svårigheter mellan 

besöken och det bör även göra det lättare för annan personal att få en överblick av barnets 

problematik. Att logopederna 2009 i högre grad skrev en bedömning efter nybesöket kan dock 

bero på att det i datorjournalerna fanns en rubrik för detta.  

 

Terapi 

Betydligt fler barn gavs terapi år 2009 än 2000, 64 % jämfört med 46 %. På 60- och 70- talet 

fick endast 34 % respektive 26 % av barnen behandling och år 1985 och 1995 gick 67 % 

respektive 60 % av barnen i terapi (Samuelsson, 1997; Samuelsson, 1999; Sämfors, 2001). 

Resultaten från 2009 skiljer sig alltså inte nämnvärt från 1985 och 1995 medan resultaten från 

2000 ter sig något avvikande. Även i detta fall kan orsaken vara att så pass många barn som 

17 av 56 avslutades redan efter första besöket 2000. Dessutom kan det vara så att rutinerna på 

logopedmottagningen ändrats mellan åren och att policyn år 2009 var att fler barn ska ges 

möjligheten att få terapi. En annan möjlig förklaring till skillnaderna gällande terapi är att 

logopedmottagningen som tidigare nämnts kan ha riktat mer resurser mot barn med 

språkstörning 2009. Trots att fler barn fick behandling 2009 var antalet behandlingstillfällen 
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för dessa barn färre än för de som togs i terapi 2000, men detta resultat måste anses som något 

missvisande då åtta barn fortfarande gick i terapi när föreliggande studie genomfördes. 

Barnen var ungefär i samma ålder då de togs i terapi de båda åren vilket stämmer väl överens 

med att åldern på barnen då de först kom till logopedmottagningen var ungefär samma både 

2000 och 2009. Även 1995 togs barnen i terapi i ungefär samma ålder som 2000 och 2009 

medan de år 1985 var något äldre vid terapistart (Sämfors, 2001). Överlag tycks upplägget för 

terapin varit relativt lik mellan de olika åren då det båda åren var vanligast med individuell 

fonologisk träning och då främst diskriminationsövningar och träning av specifika ljud. 

Dessutom skedde det mesta av träningen båda åren med hjälp av spel och bilder. Logopederna 

var dock mer utförliga i sina beskrivningar av hur terapin utfördes samt hur det gick för barnet 

i träningen 2009. Detta bör vara en fördel då det möjligtvis kan vara lättare att minnas vad 

som gjorts med olika barn vid tidigare besök och dessutom bör de utförligare beskrivningarna 

göra det lättare för en annan logoped att ta över terapin om det skulle bli aktuellt. En 

inriktning på terapin som inte förekom år 2000 var träning av pragmatisk förmåga, vilket år 

2009 gjordes genom träning av turtagning samt träning av förmågan att hålla en röd tråd i 

samtal. Här kan ett samband ses med ökningen av litteratur som rör pragmatisk förmåga. 

Noteringar i journalerna visade att logopederna var måna om att inkludera föräldrarna och ta 

reda på hur träningen gått hemma. 

 

Avslut  

Då föreliggande studie genomfördes under år 2011 hade en del av de barn vars journaler 

studerades från år 2009 ännu inte avslutat sin kontakt med logopeden. Detta gör resultaten 

något missvisande då genomsnittet på inskrivningstid för barnen 2009 baseras på färre 

journaler. Dessutom hade de barn vars kontakt var avslutad inte kunnat träffa logopeden i mer 

än drygt två år, vilket gör variationen i inskrivningstid begränsad. Detta kan förklara att 

inskrivningstiden tycks ha minskat mellan år 2000 och 2009 och det är alltså möjligt att denna 

skillnad inte funnits om föreliggande studie genomförts några år senare. Även den 

genomsnittliga åldern på de barn som avslutades 2009 hade troligtvis blivit högre om detta 

hade skett och det är då svårt att jämföra nuvarande resultat med 2000. Däremot kan en 

minskning av åldern vid avslut ses mellan år 1995 och 2000, då den sjunkit från i genomsnitt 

6;4 år till 5;8 år (Sämfors, 2001). Till viss del skulle detta kunna förklaras av att det var hela 

17 barn som avslutades redan på första besöket år 2000 men det kan även vara så att fler barn 
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överfördes till språkförskola eller avslutades då de började förskoleklass eller skola 2000. År 

2000 avslutades betydligt fler på grund av att träning inte ansågs vara befogad vilket har ett 

samband med att fler barn som tidigare nämnts avslutades vid första besöket. En högre andel 

barn avslutades i samråd mellan logoped och förälder 2000 än 2009, vilket kan tyckas 

märkligt då föräldrarna var mer delaktiga i barnens terapi vad gäller bland annat hemträning 

år 2009. Dock finns det en möjlighet att många barn även år 2009 avslutades i samråd med 

föräldrar trots att logopederna detta år inte noterade det i journalerna. 

 

Metoddiskussion 

Då denna studie genomfördes var det flera barn som hade kontakt med logopederna 2009 som 

ännu inte avslutat sin kontakt. Då det gör resultaten något missvisande hade det varit en fördel 

om studien utförts några år senare så att alla barn haft möjlighet att avslutas. Då den tidigare 

studien av Sämfors (2001) gällde åren 1985 och 1995 hade det även varit en fördel om det 

gått längre tid mellan den och föreliggande studie. Att det endast gått fem år mellan studierna 

innebär att mängden litteratur som publicerades mellan 1995 och 2000, som därmed 

studerades i föreliggande studie, var begränsad.  

 

En svårighet angående journalanalysen gällde urvalet av journaler då flera var tvungna att 

sorteras bort innan det slumpmässiga urvalet kunde göras. Detta berodde på att vid sökningen 

på de för studien aktuella diagnoserna som barn inskrivna under 2000 och 2009 haft, 

inkluderades även barn som börjat sin kontakt med logoped långt tidigare. Dessutom saknades 

anteckningar i några pappersjournaler vilket gjorde att även dessa journaler sorterades bort. 

Denna sökning hade dock inte gått att genomföra på något annat vis och problematiken var 

därför oundviklig.  

 

Slutdiskussion 

Genom resultaten av litteraturstudien kunde en tydlig utveckling av teorier ses från 2000 till 

2009. Bland annat hade publikationer som rör pragmatik och flerspråkighet ökat betydligt och 

även mängden information angående olika typer av intervention hade ökat. Dessutom hade 

det skett en utveckling av litteratur på svenska gällande språkstörningar hos barn, främst 

genom böckerna Logopedi (Hartelius, Nettelbladt & Hammarberg, 2008) och Språkutveckling 

och språkstörning hos barn (Nettelbladt & Salameh, 2007b), och även avhandlingar av flera 
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svenska logopeder hade publicerats. Trots att denna utveckling i litteraturen kunde ses är det 

svårt att se samband mellan denna och resultaten av journalerna. Redan 1986 skrev Fey att 

förhållandet mellan teori och praktik inte alltid är så tydligt, vilket alltså fortfarande år 2009 

var fallet. Ett samband som dock kunde ses var mellan teorier om språkstörningar från 2000 

och journalresultat från 2009 då exempelvis pragmatisk och impressiv förmåga utreddes och 

diagnosticerades 2009, vilket tyder på en viss latens från att teorier presenteras till dess att de 

får genomslag i praktiken. En utveckling av logopedernas arbetssätt kunde ses genom 

jämförelser av journaler från de båda åren. Exempelvis var journalerna mer utförligt skrivna 

med tydligare noteringar gällande anamnesupptagningen och interventionsgången 2009 och 

dessutom gavs behandling till fler barn. Genom jämförelser med tidigare studier kan 

skillnader mellan åren ses inom ett antal områden. Exempelvis kunde en ökning av antalet 

noteringar gällande hereditet ses och även en stor variation i hur många barn som får terapi. 

En sammanställning av den utveckling som skett från 1920 till 2009 presenteras i tabell 19.  

 

Tabell 19. Sammanställning av utveckling i journaler från 1920 till 2009. 

 1920-

talet 

1960-

talet 

1970-

talet 

1985 1995 2000 2009 

Medelålder vid nybesök -* - 4;9 år 4;4 år 3;10 år 4;5 4;5 

Barn som remitteras 

från BVC 

- - - 52 % 77 % 77 % 91 % 

Antal fall då noteringar 

under anamnes finns 

gällande: 

       

- Språkutveckling 18 % 63 % 83 % 90 % 92 % 71 % 91 % 

- Hereditet 27 % 70 % 76 % 73 & 83 % 80 % 89 % 

- Graviditet och 

förlossning 

4 % 66 % 78 % 88 % 75 % 21 % 45 % 

- Syn 0 9 % 46 % 60 % 25 & 0 5 % 

Antal fall då följande 

åtgärder vidtas: 

       

- Råd och information - - 24 % 37 % 48 % 61 % 41 % 

- Kontroll - - 65 % 58 % 65 % 41 % 21 % 

- Fortsatt utredning - - 0 0 4 % 16 % 46 % 

- Avslut - - 0 2 % 2 % 30 % 7 % 

Barn som får terapi 100 % 34 % 26 % 67 % 60 % 46 % 64 % 

Ålder vid avslut - - - 6;5 6;4 5;8 5;4 

* ”-” = inga jämförbara uppgifter har kunnat utläsas ur studien. 

 

Ur klinisk synvinkel är det intressant att studera hur behandling av barn med språkstörning 

ändrats över tid, då detta kan ge värdefull kunskap om hur teorier om språkstörningars natur 

påverkar intervention. 



 

 

45 

 

Framtida studier 

Då tidigare studier analyserat journaler och litteratur från 1920-, 60-, 70-, 80- och 90-talen 

och föreliggande studie analyserat 2000-talet, hade det varit intressant om det i framtiden görs 

en uppföljning av dessa. Exempelvis skulle journaler och litteratur från åren 2020 och 2030 

kunna analyseras, med fördel ett antal år efter 2030 då alla barn kunnat avsluta kontakten med 

logoped. 

 

Slutsats 

En skillnad som kunde ses mellan 2000 och 2009 var att betydligt fler barn remitterades till 

logopedmottagningen 2009 jämfört med 2000. Även flera andra skillnader mellan journalerna 

de olika åren framkom då logopederna bland annat skrev mer utförligt gällande anamnes, 

status och terapi år 2009 och de ägnade mer tid åt att utreda barnens svårigheter samt använde 

fler olika diagnoser. Dessutom utreddes och diagnosticerades pragmatiska svårigheter 2009, 

vilket inte var fallet 2000, och publikationer kring pragmatik har ökat betydligt under 2000-

talet. Fler barn togs i terapi 2009 jämfört med 2000 men överlag tycks upplägget för terapin 

varit relativt lik mellan de olika åren.  
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APPENDIX B                            Journalblankett för 1:a besök, barn 

Snabbscreening barnspråk. 

Logopedmottagningen, Universitetssjukhuset XXX XX Stad 

 

Namn:  ............................................................... Personnr:  ..........................................................  

Mors namn:  ...................................................... Fars namn:  .......................................................  

Adress:  .........................................................................................................................................  

 

Telefon hemmet:………………………Mors arb:………………….Fars arb:………………… 

 

Inrem: ...........................................................................................................................................  

 

Soc:    /   syskon, mamma, pappa.   Daghem   Dagmamma   Hemma 

Svårigheter i kontakten med andra barn?      nej      ja    ..............................................................  

 

Hereditet:      nej      ja   ...............................................................................................................  

 

Normal motorisk utveckling?      ja      nej   

 ......................................................................................................................................................  

 

Hörsel bedömd?      nej      ja  ................................... Täta otiter/otosalpingiter?      nej      ja 

 

När började barnet sätta samman ord till meningar? .................................................................  

 

KOMMUNIKATIV KONTAKT:      u.a.          tveksam          avvikande 

 

MEDVERKAN:      ja          delvis          nej 

 

SPRÅKFÖRSTÅELSE: .............................................................................................................  

 

ORDFÖRRÅD/BEGREPP: .......................................................................................................  

 

FONOLOGI m.m. – påfallande avvikelser beträffande 

 

□  Prosodi □  Vokaler 

□  Initiala/finala omissioner □  Klusiler  dentalisering / velarisering 

  tonande - tonlös 

□  Stavelsereduktioner □  Frikativor klusileras   /h/   utelämnas 

□  Assimilationer □  Likvidor 

□  Metateser □  Nasaler 

□  Röst □  Kluster  förenkl / subst / metates 

□  Oralmotorik 

SVÅRFÖRSTÅELIG?      nej      ja   .........................................................................................   



 

 

 

 

SYMTOMKODNING: F =          G =          S=          I=          P= 

MORFOLOGI – avvikelser noteras betr 

 

□ Pluralfunktion:                           ej pluralmorfem           fel pluralmorfem 

 

□   Genusfunktion:                           hon – han          den – det          en – ett 

 

□   Genitivfunktion:                         ej genitiv-s          ej poss.pron. 

 

□   Verbformer / tempus: 

 

     Ex finns på:    infintiv        presens        imperf        perf        enb supinum        futurum 

 

□   Jämförandebegrepp:  u.a. bristfäll./avvik.  Saknas 

 

□   Prepositionsanvändning:  u.a.  bristfäll./avvik.  saknas 

 

 

SYNTAX:  ålderadekvat          ngt bristfällig          kraftigt förenklad 

 

 Utelämnar ofta subjektet/predikatet 

 

 Frågeord u.a. bristfäll./avvik. Saknas 

 

 Frågeordsföljd u.a. bristfäll./avvik. 

 

 Negationer u.a. bristfäll./avvik. Saknas 

 

 Negerade satser u.a. bristfäll./avvik. 

 

 Satslängd: vanligen ................ord. (Max c:a ............ord) 

 

 

ÖVRIGT: ......................................................................................................................................  

 

 

PREL.DAGNOS: .........................................................................................................................  

 

 

ÅTGÄRD:       Terapi          Handledning          Rådgivning          Avslutas 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

 

 ......................................................................................................................................................  

Undersökande logoped                                                                        Datum                      Sign. 



 

 

 

 

APPENDIX C 

Samtyckesbrev till klinikchef och avdelningschef. 

 

 

 

Hej, 

Vi är två studenter på Logopedprogrammet vid Linköpings universitet. Under våren 2011 

kommer vi att skriva en magisteruppsats om logopedisk intervention för barn med 

språkstörning ur ett historiskt perspektiv under handledning av lektor Christina Samuelsson 

vid Linköpings universitet. Underlaget för studien kommer att baseras på journalstudier av 

behandlingsanteckningar från logopedmottagningen vid xxx universitetssjukhus. Syftet med 

studien är att se hur behandling av språkstörning sett ut år 2000 och 2009. Insamling av 

material kommer ske genom att vid läsning av journaler dokumentera relevant data, t.ex. ålder 

hos barnen och vilka tester som används vid nybesök. Vi söker genom Er i egenskap av 

klinikchef/avdelningschef samtycke till inhämtande av information ur aktuella journaler. 

Patienterna som omfattas av vår studie kommer inte att kontaktas.  

 

Med vänliga hälsningar 

Lena Falk & Anna Åhsberg 

 

 

 

 

 

Härmed samtycker jag 

Stad        /        2011 

Namnunderskrift:_______________________________ 

 


