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Vid 4-årskontrollen skattas
barnens kognitiva utveckling
med hjälp av ett enkelt screen-
ingtest. Kognitiv utveckling är
på gruppnivå en indikator för
barnens uppväxtmiljö. Utfallet
vid 4-årskontrollen jämfördes,
för olika planområden, med so-
ciala karaktäristika för samma
områden.

Sambanden var påfallande
starka, vilket talar för att utfal-
let vid 4-årstestet kan användas
för att beskriva barns hälsa och
uppväxtmiljö på kommundels-
nivå. 

En viktig princip för modernt hälso-
främjande arbete är lokal samverkan
mellan olika aktörer, som kommuner,
hälso- och sjukvård, olika frivilliga or-
ganisationer och näringsliv [1, 2]. För
att optimalt utveckla sådan samverkan
krävs tillgång till indikatorer på hälsa.
Eftersom skilda aktörer har olika upp-
fattning om begreppet hälsa bör olika
dimensioner kunna avspeglas – både in-
nebörden av hälsa som liktydigt med
frånvaro av sjukdom och hälsa som lik-
tydigt med välbefinnande.

Indikatorerna bör kunna visa på ut-
vecklingen över tiden, på vilka grupper
som har de största behoven och även av-
spegla effekter av hälsofrämjande insat-
ser. 

En allmänt använd indikator är död-
lighet. Dock är det ett relativt okänsligt
mått. Det s k ohälsotalet är en indikator
som lättare kan påverkas. Ytterligare
indikatorer, som används praktiskt, är

de uppgifter om upplevd ohälsa som
samlats in genom befolkningsenkäter. 

Brist på hälsoindikatorer
gällande barn
För barn under 15 års ålder saknas

nästan helt praktiskt användbara indika-
torer, utöver dödlighet. Det är anmärk-
ningsvärt, eftersom det är en ålders-
grupp som är relativt känslig för påver-
kan. En förklaring till bristen på indika-
torer är att det inte finns heltäckande ad-
ministrativa institutioner, liknande För-
säkringskassan, som samlar in hälsore-
laterade uppgifter om befolkningen. En
annan orsak är att det inte går att samla
in uppgifter direkt från små barn med
hjälp av enkäter. Således finns det ett
behov av att utveckla indikatorer för
barns hälsa. Det finns två organisationer
som kan tänkas medverka, barnhälso-
vård och skolhälsovård. Genom de häl-
sokontroller som utförs där insamlas
fortlöpande uppgifter om i stort sett alla
barn. Dock sammanställs uppgifterna i
mycket begränsad omfattning. Detta
hänger samman med att hälsokontrol-
lernas syfte är att påvisa behandlingsba-
ra avvikelser och inte att beskriva hälso-
läget i befolkningen. 

Kognitiv utveckling
en hälsoindikator
Kognitiv utveckling är en tänkbar in-

dikator på barns hälsa. Vissa av de upp-
gifter som samlas in på barnavårdscen-
tralen (BVC) skattar denna utveckling.
En skattning görs exempelvis med hjälp
av det standardiserade screeningtest
som utförs då barnen är 4 år gamla.

De fyra uppgifter som ingår i testet
avspeglar relativt väl barnens kognitiva
utveckling, skattad med Griffiths test
[3]. 4-årstestet kan därför användas för
att skatta kognitiv utveckling i en be-
folkningsgrupp. Indirekt bör även före-
komst av emotionella störningar kunna
återspeglas med denna metod eftersom
kognitiva och emotionella störningar
tenderar att förekomma samtidigt [4]. 

Uppväxtmiljön
påverkar utvecklingen
Barns kognitiva utveckling sker i in-

timt samspel med viktiga människor i
barnets omgivning. Föräldrar är själv-

fallet sådana viktiga personer, men i da-
gens Sverige spelar också barnom-
sorgspersonal och andra barn en viktig
roll som »samspelspartner» för försko-
lebarnen.

Samspelet anpassas till de ramar
som sätts av den miljö som barn och
vuxna lever i. Både takten och innehål-
let i barnets kognitiva utveckling kom-
mer därför att påverkas av en rad olika
miljöfaktorer. Det gäller såväl övergri-
pande strukturella förhållanden i sam-
hället som situationen i den intima fa-
miljesfären. Samspelet påverkas av
kulturellt och historiskt determinerade
perspektiv på barn och barns behov,
vilket gör att det ser olika ut vid olika
tidpunkter och i olika kulturella sfärer
[5]. 

Ramen för den kognitiva utveckling-
en utgörs dels av biologiska faktorer,
dels av familjeklimat och närmiljö [6].
Studier av enäggstvillingar som vuxit
upp i olika samhällen visar att barnens
miljö är en dominerande källa till varia-
bilitet i barnens utveckling [7]. Således
hämmar begränsningarna av barnens
miljö deras kognitiva utveckling [6, 8].
Den enkla bedömning som 4-årskon-
trollens utvecklingstest utgör kan såle-
des tänkas avspegla barnets hälsotill-
stånd och kvalitén i barnets uppväxtmil-
jö. Ett samband mellan problem i bar-
nets uppväxtmiljö och utfall vid Grif-
fiths test för kognitiv utveckling under
förskoleåren har också, i Sverige, påvi-
sats av Nordberg [9]. 

Kognitiv utveckling är korrelerad till
socioekonomiskt status [8]. Om 4-års-
testet meningsfullt avspeglar förekomst
av utvecklingsavvikelser i en popula-
tion kan man därför förvänta ett sam-
band mellan utfall vid 4-årstest och so-
cioekonomiskt status i gruppen. För att
pröva 4-årstestets validitet har vi därför,
i olika planområden (kommundelar),
studerat korrelationen mellan utfallet
vid detta test och indikatorer på socio-
ekonomiskt status i området. 

MATERIAL OCH METOD
Uppgifter om utfall vid 4-årskontroll

för barn födda 1990 samlades i maj
1995 in från elva barnavårdscentraler i
sydvästra delen av Stockholms län.
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Barnen hade undersökts vid 4 års ålder
enligt den metod som anges i BVC-
journalen [10]. Barnavårdscentralernas
upptagningsområden motsvarar i stort
länets planområden. Uppgifter om oli-
ka socioekonomiska indikatorer för
dessa områden inhämtades från officiell
statistik [11]. 

RESULTAT
Vid de elva BVC-enheterna hade

sammanlagt 1 634 barn födda 1990
skrivits in. Varje enhet hade i genom-
snitt 148 barn inskrivna, med en sprid-
ning från 76 till 256 barn. Av de inskriv-
na barnen hade 1 595 (97,5 procent) un-
dersökts med 4-årstest, med en sprid-
ning från 91,6 procent till 100 procent. 

Följande andelar barn vid de elva
BVC-enheterna klarade inte de enskil-
da uppgifterna i testet. Räknar tre före-
mål: 15,3 procent (2,4–28,4); imiterar
kors: 9,0 procent (2,7–21,8); ritar hu-
vudfoting: 14,8 procent (2,7–32,5);
språkbedömning: 14,2 procent (3,2–
38,7). Uppgifterna inom parentes anger
spridning olika BVC-enheter emellan.  

I de elva planområden som motsva-
rar BVC-enheterna var enligt folk- och
bostadsräkningen 1990 den genom-
snittliga andelen arbetare 42 procent
(26–55) och andelen vuxna, 25–64 år,
med enbart grundskola 35 procent (22–
43). Enligt uppgifter från 1991 var 10
procent socialbidragstagare (4–18), och
enligt uppgifter från 1992 var 27 pro-
cent (11– 57) födda utrikes. 

Sambanden mellan andelen barn vid
olika BVC-enheter som inte klarar en-
skilda uppgifter vid 4-årskontroll och
de olika sociala indikatorerna framgår
från Tabell I. Av de sammanlagt 16
sambanden var hälften statistiskt signi-
fikanta vid P=0,05. 

DISKUSSION
De variabler som studerats har rela-

tivt låg precision. Utfallet av 4-årskon-
trollen har studerats vid BVC-enheter
med i genomsnitt endast ca 150 barn.
Inom en BVC-enhet påvisades i absolu-
ta tal i genomsnitt vid varje enskilt mo-

ment 17 barn med avvikelse. Med så
låga tal finns en stor slumpvariation.

Vidare, de sociala indikatorerna av-
speglade inte barnfamiljerna specifikt
utan gällde alla vuxna i området. Trots
detta erhölls klara samband mellan 4-
årskontrollens utfall och de sociala indi-
katorerna. Detta talar för att 4-årskon-
trollens enkla undersökningsmoment
meningsfullt skattar förekomst av såda-
na utvecklingsavvikelser som är korre-
lerade till barnens sociala situation. 

Hypotetiskt skulle de redovisade re-
sultaten kunna förklaras av olika socia-
la gruppers motivation och förmåga att
prestera i testsituationer per se snarare
än barnens kognitiva utvecklingsnivå.
Sådana skillnader har beskrivits ha be-
tydelse i transkulturella studier av barns
kognitiva utveckling [12]. Mot detta ta-
lar dock Nordbergs nyligen publicerade
observationer i samband med utveck-
lingstest av 4-åringar i en Stockholms-
förort, där några sådana sociala tenden-
ser inte noterades [9]. 

Språksvårigheter
påverkar testresultatet
I den studerade populationen finns

ett relativt stort antal invandrarfamiljer.
En tänkbar orsak till de påvisade sam-
banden skulle kunna vara att lågt socialt
status inom ett område skulle vara en
avspegling av andelen invandrare. In-
vandrarbarnen skulle prestera sämre
vid 4-årskontrollen på grund av språk-
svårigheter – de skulle ha svårare att
förstå instruktionerna som ges. Erfaren-
heter från transkulturella studier av
barns kognitiva utveckling har visat att
det krävs undersökare som talar barnets
modersmål för att få idealiskt jämförba-
ra resultat i olika kulturella grupper [13].
Denna förklaring är dock mindre sanno-
lik, eftersom sambanden mellan utfallen
vid 4-årskontrollen och andelen invand-
rare i planområde inte var starkare än
sambanden mellan detta utfall och övri-
ga undersökta sociala variabler. 

Information
för beslutsfattare
Den undersökta skattningen av för-

skolebarnens kognitiva utveckling bör

vara användbar i kommunernas plane-
ring. Kommunerna avsätter stora resur-
ser till daghem och annan social verk-
samhet som ska gynna barnens situa-
tion. Sådana insatser kan förväntas på-
verka en indikator som den studerade
[14]. 

Indikatorn skulle således inte bara
kunna användas för att peka på behov
utan även kunna användas för att, till-
sammans med andra uppgifter, kunna
ge information till beslutsfattare om ef-
fekten av eventuella förändrade insat-
ser. 

Undersökningen tyder således på att
uppgifter som samlas in inom BVC kan
användas för att beskriva barns hälsa i
vid bemärkelse, inom ett givet område.
Ytterligare indikatorer bör dock ut-
vecklas och valideras, eftersom barns
hälsa har ett flertal dimensioner. 
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Tabell I. Samband mellan andelen barn, inskrivna vid olika BVC-enheter, som inte klarat upp-
gifter vid 4-årskontroll och olika sociala indikatorer för den vuxna befolkningen i motsvarande
planområde. Korrelationskoefficient P = 0,05 vid r = 0,5529.

Moment som barnen ej klarat vid 4-årskontroll

Räknar tre Imiterar Ritar Språk-
Social indikator föremål kors huvudfoting bedömning

Andel arbetare 0,693 0,602 0,405 0,508
Andel utrikes födda 0,81 0,755 0,641 0,411
Andel socialbidragstagare 0,488 0,515 0,252 0,585
Andel vuxna med enbart
grundskola 0,754 0,68 0,501 0,398


