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Innehåll

• Definition  av språkstörning

• Identifierar 2½-års språkscreening barn med senare 

utvecklingsmässiga/ESSENCE-svårigheter?

• Har skolbarn med  ESSENCE-problem identifierats via BVC:s 

språkscreeningar?

• Kan man screena för både språk och autism samtidigt?

Erfarenheter från AUDIE projektet i Göteborg
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Vad är språkstörning?

• Barnets språkutveckling är påtagligt senare jämfört med 

jämnåriga barns och motsvarar inte dess kronologiska ålder

• Barn med ”specifik” språkstörning har svårigheter med 

språklig produktion, förståelse och bearbetning, men 

andra utvecklingsområden är relativt opåverkade

• Olika delar av språkförmågan kan drabbas, isolerat eller i 

kombinationer                         

barn med språkstörning är en heterogen grupp, 

stora individuella skillnader!

• Könskillnader pojkar: flickor 3:1

• Språkstörning ändrar karaktär över tid: stark koppling 

med senare lässvårigheter!



Specific Language Impairment (SLI, Stark &Tallal
1981)

– Normal hörsel

– Inga tydliga neurologiska fynd, EP eller skalltrauma

– Inga beteendeproblem

– Begåvningsnivå minst PIQ 85

– Diskrepans mellan PIQ och VIQ på minst 15 p  

– Expressivt språk minst 12 mån under kronologisk ålder 

– Impressivt språk minst 6 mån under mental ålder  (PIQ)

SLI utesluter andra funktionsnedsättningar!



Specifik språkstörning  enligt ICD-10 (WHO, 1997) 
Svensk foniatrisk-logopedisk diagnosklassifikation

”Störningar av den normala utvecklingen 

som uppträder i de tidigaste 

utvecklingsstadierna. 

Tillstånden kan inte direkt tillskrivas 

neurologisk sjukdom, abnormitet i 

talapparaten, sensoriska störningar, 

psykisk utvecklingsstörning eller 

miljöfaktorer”
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The SLI debate –begreppsförvirring!

Prefix Beskrivning Benämning

Specifik Språk Svårigheter

Primär Tal och Språk Störning

Developmental
utvecklingsrelaterad

Språk/tal Problem

Generell Språkutveckling Försening

Försenad/
Avvikande

Tal, Språk och 
kommunikation

Utvecklingsförsening

(inget) Kommunikation Nedsättning

Review ”Ten questions about terminology for children with

unexplained language problems” D.Bishop, Int J of Lang & Comm

Dis, 2014; 381-415



KONSENSUSKONFERENS i Lund maj 2015

Språkstörning hos barn enligt Reilly et al (2014) :

• Innebär att ett barn inte utvecklar språk som förväntat jämfört 
med jämnåriga

• Drabbar ofta flera språkliga domäner (cut-offs på språktest  

≥ -1,5 el -2 SD)

• Kan förekomma som enda problem (6-8 % i förskoleåldern) men 
samförekommer ofta med andra funktionsnedsättningar (hos 
barn med HNS, ADHD, ASD etc)

• Långvarig, ibland livslång påverkan, ändrar karaktär under 
uppväxten och är starkt kontextberoende

• Påverkar funktion och delaktighet i dagliga livet 
•
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Långtidsuppföljning av barn med utfall på 
2½-års screening i S Bohuslän

Om barnet

• använder 0-25  talade ord

• saknar 2-ordssatser

• har dålig språkförståelse

Om föräldraoro finns

Remiss logoped + 

hörselprövning

- Sverige är det enda land som har generell 

screening av språk, 90-95% av alla barn deltar



Deltagare

• 25 barn med positiv screening (=språkliga problem)

80 barn med negativ screening (= inga problem)
vid 2½-års ålder

• Barnen ansågs vara populationsrepresentativa och

matchades för ålder och BVC

• (Samtliga 105 barn screenades på BVC vid 4-års 
kontrollen)

• 22  barn med språkliga problem och  77 barn utan 
logopedbedömdes vid 6 år



Några forskningsfrågor om sambandet mellan 
språkstörning och andra utvecklingsavvikelser

• Finns det kvarstående språkliga 
skillnader mellan barnen med 
positiv (dvs språkliga problem) 
och negativ (dvs utan språkliga 
problem) 2½-års screening vid 6 
års ålder?

• Har barn som identifierats via 
2½-års screening språkliga, 
utvecklingsmässiga och/eller 
neuropsykiatriska svårigheter i  
skolåldern? 



Vid 6 år testades olika språkliga domäner

• Fonologi produktion, bearbetning    

(Språkljud) och fonologisk medvetenhet

• Grammatik produktion, förståelse    

(Ordföljd/böjning) och grammatisk medvetenhet

• Semantik produktion och förståelse

(Ordförråd/begrepp)

• Pragmatik icke-verbal och verbal kommunikation 

(Språkanvändning)              t ex turtagning, hålla ”röda tråden”, 

ögonkontakt, mimik, gester mm



Fallbeskrivning 
Johan vid  2½ och 4 år

• 2½ års screening på BVC: Få ord, svårförståelig, enstaka 2-

ordssatser

• Logopedbedömning vid 2½ år:   Språkförståelse ua. Ärftlighet

för sen språkutveckling via modern.  Ej föräldraoro. 

• 4 års screening : 

Klarade: balansgång, hopp på ett ben, imitera kors, räkna 3 

föremål, rita huvudfoting

Klarade ej: Värmlandstestet (taltest), synprövning (men klarade

den efter 3 besök)

Behandling hos logoped,  inriktat på ffa fonologi och

grammatik.



Fallbeskrivning Johan 6 år

Föräldrafrågor: 

Logopedkontakt med regelbunden behandling. 

J pratar mycket sämre än jämnåriga kamrater.

Språkutvecklingen var mycket sen.

Leker bra, men inga avancerade rollekar.

Nu finns föräldraoro vad gäller språkutvecklingen.



Fallbeskrivning Johan 6 år

6 års logopedbedömning:

• Kvarstående språkliga svårigheter i samtliga

områden fonologi ffa velarisering (t → k, d 

→g, n →ng), grammatik (berättarförmåga), 

semantik.

• Stora svårigheter med fonologi + non-

ordsrepetition, ordmobilisering utan bilder, 

benämna färger, antal, verbalt korttidsminne. 

• Språkförståelse:   TROG ≤ 10 percentilen
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Språkliga svårigheter hos 22 LI barn och 77 screeningsnegativa

Screen-positiva vid 2½ åå Screen-negativa vid 2½ åå

GRAMMATIKFONOLOGI SEMANTIK PRAGMATIK



Slutsats 6-års uppföljningen

Barn som inte klarar 2½-års 

screeningen har kvarstående 

svårigheter vid 6 år, åtminstone på 

gruppnivå

Signifikanta svårigheter
• i olika språkliga domäner 

(språkljud, grammatik, 
ordförråd och 
språkanvändning)          

• Med språklig medvetenhet, ffa
fonologisk 

Risk för läs- och 

skrivsvårigheter?

Miniscalco,Westerlund & Lohmander(2005). Acta Paediatrica 94, 1798-
1806.



Frågeställningar vid 7-8 års uppföljningen

• Har barn som identifierades vid 2½ 
års screeningen några
utvecklingsmässiga och/eller
neuropsykiatriska svårigheter när de 
undersöks av läkare, psykolog, och
logoped i tidig skolålder ?

• Predicerar kvarstående språkliga
problem vid 6 års ålder sådana
svårigheter?



Metod vid 7-8 års uppföljningen

Parallell utredning av barnen

• Logopedbedömning 

• Neuropsykologisk bedömning

• Läkarbedömning

• 5-15 Nordiskt formulär (FTF) för utredning av barns 

utveckling och beteende till föräldrar och skola 

www.5-15.org

Studiegrupp n=21   (17 pojkar, 4 flickor) av de 

ursprungliga 25 screening-positiva barnen

http://www.5-15.org/


Resultat: 
Uppföljning av barnen i tidig skolålder

 13 av de  21 testade 7-8 åringarna hade en  neuropsykiatrisk  
diagnos

 Åtta barn hade AD/HD huvudsakligen uppmärksamhetsbrist

 Fem barn hade ASD varav  2 st autistiskt syndrom och IQ ≤ 70

 Sju barn hade motorisk koordinationsrubbning (DCD)

 Två av barnen hade marginell utvecklingsstörning (IQ 71-84) och 
inlärningssvårigheter 

Varje familj erbjöds en ”sammanfattning” av logoped, psykolog 
och barnläkare  och vissa barn blev ”klinikbarn” på BNK



Predicerade språksvårigheter vid 6 år resultatet
av den multidisciplinära us vid 7-8 års ålder?

 7 av de 21 screenings positiva barnen hade lindriga
språkliga problem vid 6 års ålder

- 5 av dem hade ingen neuropsykiatrisk diagnos eller
utvecklingsmässig försening vid uppföljningen

 14 barn hade kvarstående stora språkliga problem   
vid 6 år

- 13 av dem hade en neuropsykiatrisk diagnos eller
utvecklingsmässig försening vid uppföljningen

Miniscalco, Nygren, Hagberg, Kadesjö. & Gillberg (2006).
Developmental Medicine and Child Neurology 48, 361-366



Fortsatta språkliga svårigheter skolåldern?

7-8 år gamla barn med positiv 2½-års språkscreening har svårigheter med: 

• Berättarförmåga

Miniscalco, Hagberg, Kadesjö, Westerlund & Gillberg. (2007). Narrative skills, 
cognitive profiles and neuropsychiatric disorders in 7-8 year old children with 
late developing language. International Journal of Communication & Language 
Disorders,Volume 42, Issue 6 , 665 – 681

• Non-ordsrepetition
Miniscalco & Gillberg. (2009).  Non-word repetition in 7-year old children with late 
developing language and/or neuropsychiatric disorder. Research in Developmental 
Disabilities. 2009;30:1145-1154

• Läsförmåga

Miniscalco & Dahlgren- Sandberg (2010). Basic reading skills in Swedish 
children with late developing language and with or without autism spectrum 
disorder or ADHD. Research in Developmental Disabilities, 31, 1054–1061



Hur gick det för Johan 8:1 år?

Diagnos enligt DSM IV:  

• ADHD

• Motorisk koordinationsrubbning(DCD)

• “Borderline” IQ (FSIQ 81, VIQ 73,PIQ 95)

• Reading disorder (lässvh) 

Språkbedömning:

Kvarstående stora svårigheter med Non-ordsrepetition, 

fonologiskt ordflöde, avkodning och läsförståelse av 

enstaka ord ≤ stanine 2 och med återberättarförmåga



Buss-sagan J 8:1 år

(jag kommer inte klara det här) (C: det var en gång en ..) 

en buss som var trasig

Gubben skulle fixa den

Och sen så åkte bussen och chauffören sa så hära ”nej stanna”

Å så tävlade tåget och bussen om vem som körde fortast

Sen så åkte -te tåget in i en tunnel så han fick klara sig själv

Då sa polisen visslade men han stannade inte

Han tyckte det var tråkigt att köra på vägen så han hoppa över ett staket -et

Han träffa en ko så här ”mu varför kör du inte på vägen”

Å sa ”hjälp jag kan inte stanna” splash

Så kom dom och hitta honom igen och tog upp den



Buss-sagan analys  Johan 8:1 år

• Innehåll:   

12 p motsvarar en ålder av 3;10-4;0 år

• Satslängd: 

8.2 ord motsvarar en ålder av 6;0 år

• Bistaser: 

1  motsvarar en ålder av 4;0-4;3 år



ESSENCE~ tidiga symtom som föranleder tidiga 
utredningar av utvecklingsavvikelser 

Early
Symptomatic
Syndromes
Eliciting
Neurodevelopmental
Clinical
Examinations

Gillberg, 2010



Vad ingår i ESSENCE-begreppet?

Syndrom Prevalens

• ADHD 5%

• Trotssyndrom 4%

• (Specifik) Språkstörning ((S)LI) 4% 

• Inlärningssvårigheter/utvecklingsstörning 1.5%

• Autismspektrumstörning 1.2%

• Tics/Tourette syndrom 1% 

• Bipolärt tillstånd ?

• Icke-verbala inlärningssvårigheter (Non-verbal learning disabilities) ?

• Beteendemässiga fenotypiska syndrom (tex Fragil X, Prader-Willi) 1.1%

• Ovanliga epileptiska syndrom och andra neurologiska störningar 0.5%

• Annat??? ?

(Gillberg, 2013)
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Deltagare

Klinikrepresentativ grupp som sökt hjälp efter skolstart

40 barn, 36 pojkar, 4 flickor

Medelålder=7.3 år  

ASD n=10, ADHD n=9 och kombinerad ASD/ADHD n=21

Populationsbaserad språkförsenad grupp som ”fallit ut” i 
tidig förskoleålder och som på nytt undersökts efter skolstart

21 barn, 17 pojkar, 4 flickor

Medelålder=7.5 år 

Fallit ut på språkscreening vid 2.5 års ålder på BVC



Metod

• 40 nyinremitterade skolbarn till BNK testades på ett identiskt 

sett som barnen med språkstörning (medelålder 7.3 år)

• Information om tidigare logopedkontakt inhämtades från 

BVC journaler

ASD n=10, ADHD n=9 och kombinerad ASD/ADHD n=21



Resultat

• 60% (24 av 40) i klinikgruppen hade varit i 

kontakt med logoped under förskoleåren

• 71% (22 av 31) av barnen med ASD eller 

kombinerad ASD/ADHD hade varit i kontakt 

med logoped, varav 12 redan vid 2.5 år

• 22% (2 av 9) i gruppen med ADHD hade varit i 

kontakt med logoped, 1 av dessa vid 2.5 åå



Jämförelse mellan klinisk ESSENCE grupp och barnen från min 

avhandling (populationsbaserad grupp) där samtliga identifierats ha en 

språkstörning vid 2.5 år

ESSENCE

Screening 

positiva med 

Språkstörning +



• Språkscreening vid 2.5 år följt av utredning skulle kunna 

upptäcka barn med 

behandlingsbar/behandlingskrävande ESSENCE 5 år 

tidigare

• Såväl diagnos inom ”ESSENCE” som ”tidig 

språkstörning” är förenad med (samma typ av) avvikande 

kognitiv profil vid 7 års ålder

Går det att screena för   

språkstörning och autism samtidigt?



Ett samarbete mellan olika vårdnivåer;  

I. Barnhälsovården (autism och språkscreening av 
alla barn i Göteborg vid 2,5  års ålder)

II. Barnneuropsykiatriska kliniken BNK (utredning 
direkt efter screening + uppföljning 2 år senare) 

III. Barn- och ungdomshabiliteringen  (insatser)

33

Tidig Upptäckt – Tidiga Insatser (TUTI)
AUtism Detection and Intervention in Early life 

(AUDIE) 

Projektet startade i Gbg år 2009



Språk och autismscreening vid 2½ år i Göteborg

Föräldrar fyller i två frågeformulär

1.Språkfrågor (7 stycken)

2. Modified Checklist for Autism in Toddlers /M-CHAT  (23 frågor 

om kontakt/beteende) Robins et al 2009

BVC sjuksköterskan bedömer språk och kontakt/samspel 

under hälsobesöket + gör språk & autismscreening

Språk
BVC dr + 

ssk us om

Autism

Logoped Barn

neuropsykiatri

Övrigt 

utfall

Ex. BHV 

Psykolog

Majoritet 

inget utfall

UTFALL I SCREENING



Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) Robins et al 2009

Fyll i hur ditt barn vanligen beter sig. Försök att svara på alla frågor. Om det gäller ett beteende. som är ovanligt för ditt barn 
(du har sett beteendet någon enstaka gång) svara som om det inte förekommer. Ange Ja eller Nej-svar

1.Tycker ditt barn om att bli hissad i luften, eller studsa på ditt knä etc. ?

2.Är ditt barn intresserad av andra barn?

3. Tycker ditt barn om att klättra på saker, exempelvis uppför trappor?

4. Tycker ditt barn om att leka tittut/kurragömma?

5. Låtsas ditt barn någonsin, t.ex. att prata i telefon eller tar hand om 

en docka eller låtsas något annat?

6. Använder ditt barn någonsin sitt pekfinger för att peka, för att be om något? 

7. Använder ditt barn någonsin sitt pekfinger för att peka, för att 

visa sitt intresse för något?

8. Leker ditt barn på ett vanligt sätt med små leksaker (t.ex. bilar eller klossar) 

utan att grimasera, fumla eller tappa dem?

9.  Tar ditt barn med saker till dig (förälder) för att visa dig något?

10. Tittar ditt barn dig i ögonen i mer än en sekund eller två?

11. Verkar ditt barn någonsin överkänslig för ljud? 

(t.ex. håller för öronen)                                                                           

12. Ler ditt barn tillbaka som svar på ditt ansiktsuttryck eller ditt leende?

13. Härmar ditt barn dig? (t.ex. om du gör en grimas - härmar ditt barn dig då?)

14. Reagerar ditt barn på sitt namn när du kallar på henne/honom?  

15. Om du pekar på en leksak tvärs över rummet, tittar ditt barn på 

leksaken då?

16. Kan ditt barn gå?

17. Tittar ditt barn på de saker som du tittar på?

18. Gör ditt barn ovanliga fingerrörelser nära sitt ansikte?                          

19. Försöker ditt barn få din uppmärksamhet på sin egen aktivitet?                                               

20. Har du någonsin undrat om ditt barn är dövt?                                        

21. Förstår ditt barn vad folk säger?  

22. Stirrar ditt barn ibland ut i luften eller irrar omkring utan mening?                                                    

23. Tittar ditt barn på ditt ansikte för att undersöka din reaktion när  barnet möter något främmande?



BVC sjuksköterskan arbetsformulär
A. SPRÅKBEDÖMNING 
1. Talar barnet spontant?              
2. Härmar barnet ko, hund eller bil ljud?
3. Har barnet 2-ordsatser?
4. Förstår barnet prepositionerna i och på?
5. Kan barnet peka ut den stora respektive den lilla bilen?
6. Kan barnet peka ut olika kroppsdelar?   
7. Förstår barnet uppmaningar/instruktioner?
8. Skriv ner hur barnet säger ord och mening/fras                                                                            
9. Stämmer undersökningsresultatet med föräldrasvaren?     

B. AUTISMSCREENING Observation kontakt och kommunikation – ”Joint Attention”
1. Reagerar barnet på sitt namn? 
2. Söker barnet ögonkontakt med dig?         
3. Kan barnet följa med blicken när du pekar på något längre bort i  rummet?,.     
4. Använder barnet sitt eget pekfinger för att peka på något (t ex. i en bok )?         
5. Kan barnet samverka/låtsasleka tillsammans med dig eller förälder?

Utfall  A         Remiss logoped och till hörselbedömning               
Utfall  B         Samråd  BVC läkare för vidare remittering
Utfall  A+ B    Samråd  BVC läkare för vidare remittering



Syftet med projektet

• Tidig upptäckt (2-3 års ålder)

– Barn som faller ut på språkscreeningen remitteras till 

Logopedi

– Barn som faller ut på M-Chat + J-Obs remitteras till BNK

• Utveckla en väl och fungerande vårdkedja

• Barn med utvecklinsavvikelser (ESSENCE-problem) skall 

snabbt få tillgång till utredning

• Barn med autismspektrumtillstånd (ASD) ska så tidigt som 

möjligt få tillgång till insatser
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Studiegrupp

• I Göteborg finns ca 6000 barn/årskull

~ 6% av barnen förväntades falla ut på 

språkscreening (Miniscalco, 2003), dvs 360 barn/år

varav ~ 1 % kommer ha ASD, dvs 60 barn/ år

År 2007-08 kom ca 1 % av Gbg-barnen till logoped via 3-

årsscreening

År 2007-08 kom n=24 barn  under 4 års ålder till utredning 

på BNK pga misstänkt autismspektrumstörning



Resultat

År 2009-10 remitterades 129 barn till BNK pga utfall i 
autismscreeningen vid 2½ år:

• 100 barn hade ASD (~1%)

• 29 hade ESSENCE (ADHD, språkstörning och      
autistiska drag)  (Kantzer et al., 2013) vid första     
utredningen

2 år senare följdes barnen upp (Kantzer et al., 2016)

• 93% av barnen med ASD hade fortfarande ASD 

• 40% av ESSENCE vid första utredningen hade  
ASD   2 år  senare, resten hade ESSENCE 

År 2009-10 remitterades ca 4% av alla barn till 

logoped pga utfall i språkscreeningen vid 2½ år



Slutsatser

• Det går att identifiera barn med ESSENCE, språkliga svårigheter och 
autism, vid screening på BVC vid 2½ års ålder

• Språkstörning ändrar karaktär över tid

• Språkstörning är sällan “specifik” 

• Barn som identifieras med språkliga problem vid 2-3åå löper stor risk att
ha både språkliga, neuropsykiatriska och/eller utvecklingsmässiga
avvikelser i tidig skolålder

• Barnen behöver följas upp noggrant under förskoleåren och i tidig
skolålder

• Uppföljningen bör inkludera teamutredning logoped-, psykolog- , 
pedagog- och läkarbedömning

Men skulle barn med ESSENCE kunna 

upptäckas ännu tidigare?



Samarbete kring barn och ungdomar med 
funktionsnedsättningar?

• Olika yrkeskategorier (team)

• Olika vårdgrannar (BUP, Logopedi, BNK m.fl.)

• Olika vårdnivåer (BHV, pvo, länssjukvård,habilitering), i
samarbete med förskola/skola

För att kunna främja god, etisk, 
rättsäker vård
och adekvat diagnossättande 
(DSM-5, ICD 10)



carmela.miniscalco@neuro.gu.se

www.gnc.gu.se
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Alla barn & föräldrar

BNK-teamet & Gillbergcentrum:

Gunilla Andersson

Ulrika Johansson

Bibbi Hagberg

Louise Hakenäs-Plate

Ylva Larsson         

Peder Rasmussen

Björn Kadesjö

Jakob Åsberg Johnels

Christopher Gillberg     

Logoped:

Anna-Clara Reinholdson

Julia Eldblom

TACK till:

TACK!

mailto:carmela.miniscalco@neuro.gu.se
http://www.gnc.gu.se/

