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Abstract  
Parents’ knowledge about their children’s language is valuable to consider, particularly when 

formal tests can be difficult to administer with young children. The aim of this study was to 

examine similarities and differences between parents and preschool teacher’s reports on a 

questionnaire concerning children’s linguistic development and direct assessment by speech 

language pathology students. In the study 20 children aged 2 ½ - 3 years, 20 parents and 14 

preschool teachers participated. The parents and preschool teachers answered 18 questions 

from the questionnaire Receptive Expressive Emergent Language Test - 2 (REEL-2) and the 

children were tested on items based on these questions. The results showed that the inter-

judge agreement between the groups was high. Some tendencies emerged when the material 

was analyzed with reference to language domains and individual questions. In conclusion, 

parents and preschool teachers seemed to be able to give similar information about the 

children’s linguistic abilities as provided by the direct assessment. The results also indicate 

that it is important to obtain information about a child’s language from different sources and 

that parental reports might be beneficial in the collaboration between speech language 

pathologists, parents and preschool teachers. Increased use of parental reports can facilitate 

the cooperation between these groups. 



Sammanfattning  
Den kunskap som ett barns föräldrar och förskolepersonal besitter om dess språk är värdefull 

att tillvarata, särskilt då formaliserade språkbedömningar kan vara svåradministrerade med 

små barn. Detta kan exempelvis göras via föräldraenkäter. Studiens syfte var att undersöka 

vilka likheter och skillnader som förelåg mellan bedömningar av språklig förmåga hos barn, 

gjorda dels av föräldrar och förskolepersonal via en enkät, dels av logopedstudenter via en 

logopedisk bedömning. Studiedeltagarna utgjordes av 20 barn i åldrarna 2 ½ - 3 år, 20 

föräldrar och 14 förskolepersonal. Föräldrar och förskolepersonal besvarade 18 frågor ur 

föräldraenkäten Receptive Expressive Emergent Language Test - 2 (REEL-2) och barnen 

testades av logopedstudenterna på uppgifter motsvarande dessa frågor. Resultatet visade bland 

annat att de genomsnittliga procentuella överensstämmelserna mellan bedömargrupperna var 

goda. Ingen kombination av bedömargrupper var signifikant mer överens än någon annan. 

Vissa tendenser till skillnader framkom när materialet analyserades med avseende på 

språkliga domäner och enskilda frågor. Slutsatsen var att bedömargrupperna föreföll kunna ge 

likvärdig, men inte identisk, information om barnens språkliga förmåga. Av den anledningen 

anses inhämtande av information från olika källor vara betydelsefull. Föräldraenkäter kan 

vara ett värdefullt verktyg i kontakten mellan logopeder, föräldrar och förskolepersonal och 

ökad användning av föräldraenkäter tros kunna förbättra samarbetet mellan dessa parter.  
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Inledning  
Dagens samhälle ställer höga krav på förmågor som att kunna kommunicera med andra och 

att kunna förmedla sig väl via tal och skrift. Detta innebär att personer med tal- och 

språksvårigheter utgör en utsatt grupp. För att minimera risken att barn med språkliga 

svårigheter far illa eller får problem med läs- och skrivinlärning är det viktigt att identifiera 

dem tidigt. Barn under tre år kan dock vara svåra att bedöma med formella test och de kan i 

hög grad påverkas av faktorer rörande bedömningens utförande. Under en formell bedömning 

förväntas barnen ofta interagera med en obekant person i en främmande miljö. Vissa barn 

upplever detta obehagligt och kan bli blyga, ledsna eller ovilliga att medverka till bedömning. 

Det lilla barnets begränsade förmåga till koncentration och uppmärksamhet är ytterligare en 

försvårande faktor. I dessa situationer kan användning av enbart formella bedömningar vara 

otillräcklig. Det är då också viktigt att dessutom ta till vara den stora kunskap om barnet som 

föräldrar och förskolepersonal har. Ett sätt att få tillgång till den kunskapen är att använda 

enkäter. Det finns dock en osäkerhet i att, som yrkesutövande logoped, förlita sig på 

information som inte härrör från formaliserade bedömningar. I föreliggande studie undersöks 

vilka likheter och skillnader som föreligger vid bedömningar av den språkliga förmågan hos 

barn i 2 ½ - 3 års ålder, gjorda dels av föräldrar och förskolepersonal via en enkät, dels av 

logopedstudenter via en logopedisk bedömning.  

 

Bakgrund 

Barns språkutveckling  

Språkinlärningen börjar under spädbarnsåldern och fortsätter sedan under resten av livet 

(Strömqvist, 2003). Huvudparten av utvecklingen sker emellertid under barnets fem första 

levnadsår (Nettelbladt & Salameh, 2007). I den typiska språkutvecklingen föregås som regel 

produktion av förståelse (Håkansson, 1998) och utvecklingen av språket antas följa ett likartat 

mönster, även om stora individuella skillnader föreligger (Bzoch & League, 1991). Barnet lär 

sig språket genom att samspela med sin omgivning och är redan från födelsen inställt på att 

kommunicera (Strömqvist, 2003). Den första förspråkliga kommunikationen sker bland annat 

genom ögonkontakt och olika läten (Nettelbladt & Salameh, 2007). Barnet utvecklar därefter 

joller vilket tjänar som en övergång från det förspråkliga till det första språkliga stadiet. De 

första orden, som vanligtvis är mycket förenklade i jämförelse med vuxenformen, uppträder 

runt barnets första födelsedag. Vid 1 ½ - 2 års ålder äger den så kallade ordförrådsspurten 

rum, vilken innebär att ordförrådet hastigt ökar i storlek (Håkansson, 1998). Det passiva 
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ordförrådet utvecklas snabbare än det aktiva vilket medför att barnet har förmågan att förstå 

ett mycket större antal ord än vad det självt kan producera. Vilka ord som ingår i det tidiga 

ordförrådet är till stor del beroende av vilka ord omgivningen använder och orden är ofta 

kopplade till specifika, upprepade situationer (Nettelbladt & Salameh, 2007). Till en början är 

det framförallt substantiv som ökar i antal, därefter verb och slutligen kommer en period med 

snabb tillväxt av framför allt funktionsord (Bates, Marchman, Thal, Fenson, Dale, Reznick, 

Reilly & Hartung, 1994; Berglund, 1999).  

 

En följd av ordförrådets tillväxt är att barnets syntax och morfologi börjar utvecklas 

(Håkansson & Hansson, 2007; Nettelbladt & Salameh, 2007). Detta medför att barnet börjar 

använda böjningsmorfem och tala i flerordsyttranden. De böjningar som först uppträder är 

vanligtvis substantivböjningar (Håkansson & Hansson, 2007). Därefter etableras olika 

verbformer och vid tre års ålder förväntas samtliga sådana ha förvärvats. Under det 

efterföljande året utvecklas grammatiken till att bli alltmer korrekt. När barnet fyllt fyra år 

antas samtliga enklare former och konstruktioner vara etablerade och ofta förekommer alla 

typer av frågor och bisatser i barnets tal. Komplexiteten i språket fortsätter därefter att öka 

gradvis och barnets språk närmar sig alltmer de vuxnas (Håkansson & Hansson, 2007). 

 

Sammanfattningsvis har de flesta barn utvecklat ett grundläggande ordförråd och en 

grundläggande grammatik vid ungefär tre års ålder (Strömqvist, 2003). De har även utvecklat 

basala samtalsfärdigheter och har kunskap om hur de introducerar samtalsämnen, ger 

återkoppling, kommenterar, ställer frågor och ger svar samt om hur uppmaningar efterföljs 

och ges (Strömqvist, 2003). 

 

Förskolans roll för barns språkutveckling  

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, sid. 6) står att ”Förskolan ska lägga stor vikt vid att 

stimulera varje barns språkutveckling […]”. Att kommunicera och skapa med hjälp av tal- 

och skriftspråk, ska enligt läroplanen både utgöra innehåll och metod i förskolans strävan att 

främja utveckling och lärande hos barnen. Några av målen med förskolans verksamhet är att 

hjälpa barnen att tillägna sig ett stort ord- och begreppsförråd, att utveckla ett rikt talspråk 

samt en förmåga att kommunicera med andra (Lpfö 98).   
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Avvikande språkutveckling 

För de flesta barn sker språkinlärningen relativt snabbt och utan några svårigheter (Nettelbladt 

& Salameh, 2007). Det finns dock barn, för vilka språket inte utvecklas med samma lätthet.  

Det kan till exempel vara så att barnet inte börjar använda ord eller meningar vid de 

tidpunkter som förväntas eller att barnet är svårförståeligt för sin omgivning på grund av stora 

brister i sitt uttal. Vidare kan barnet ha ett begränsat ordförråd och/eller svårigheter med att 

förstå de mer komplexa språkliga strukturer som ofta förekommer i vuxnas tal. När ett barns 

språkutveckling är tydligt försenad eller avvikande jämfört med jämnåriga barn ställs 

diagnosen språkstörning (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

 

Rådande praxis i Sverige är att tal- och språkutvecklingen hos barn med känd avvikande 

språkutveckling regelbundet ska följas upp (Miniscalco, Westerlund & Lohmander, 2005). I 

vårdprogrammet för barn med avvikande tal- och språkutveckling i Östergötlands län 

(Logopedmottagning inom Östergötlands läns landsting, 2006) anges även som en åtgärd att 

logopeden vid behov ska samverka med förskolan.  

 

Tidig upptäckt och screening  

Det finns ett flertal anledningar till varför det är viktigt att upptäcka barn med avvikande 

språkutveckling tidigt. Det har till exempel visats att språkstörning hos barn bland annat har 

en negativ påverkan på kognitiv utveckling (Botting, 2005), akademisk prestation (Rescorla, 

2000; Young, Beitchman, Johnson, Douglas, Atkinson, Escobar & Wilson, 2002) samt på 

förmågan att skapa sociala kontakter (Ors & Nettelbladt, 1999; Clegg, Hollis, Mawhood & 

Rutter, 2005). Forskning tyder även på att det finns en komorbiditet mellan avvikande 

språkutveckling och neuropsykiatriska svårigheter (Snowling, Bishop, Stothard, Chipcase & 

Kaplan, 2006; Miniscalco, 2007).  

 

Hos många barn med språkliga svårigheter förbättras den språkliga förmågan under 

förskoleåldern och många har kommit ikapp sina jämnåriga kamrater språkligt före skolstart 

(Law, Boyle, Harris, Harkness & Nye, 1998; Wetherby, Goldstein, Cleary, Allen & Kublin, 

2003). Språksvårigheter kan dock kvarstå under skolåldern (Rescorla, 2000; Snowling, 

Adams, Bishop. & Stothard, 2001; Dale, Price, Bishop & Plomin, 2003) och ibland även upp i 

vuxen ålder (Bishop, 1997). Antagandet att barns språkliga svårigheter löser sig av sig självt 

kan medföra en ”vänta och se” attityd (Miniscalco et al., 2005). Det föreligger emellertid 

risker med att avvakta med att sätta in åtgärder under för lång tid. En av dessa risker är att tid 
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som kunde ha lagts på att hjälpa dessa barn genom extra stimulering och stöd, under den 

period då förhållandena för språkinlärning är som mest optimala, går förlorad (Rescorla, 

1989; Bruce, Kornfält, Radeborg, Hansson & Nettelbladt, 2003; Hadley, 2006). En svensk 

studie (Bruce et al., 2003) har visat att det är möjligt att identifiera barn med språksvårigheter 

redan vid 18 månaders ålder. Forskning har också funnit att behandling av språkstörning kan 

vara effektiv även för små barn (Law, Garret & Nye, 2007) och resultera både i ökad språklig 

förmåga och i ökad social kompetens samt i minskad föräldraoro (Robertson & Weismer, 

1999).  

 

Ett sätt att identifiera de barn som befinner sig i riskzonen för att utveckla språkstörning är 

screeningundersökningar (Westerlund, 1994; Hansson & Nettelbladt, 2007). Det finns ett stort 

utbud av tal- och språkscreeningverktyg och föräldraenkäter utgör ofta basen i dessa (Van 

Agt, Van der Stege, De Ridder-Sluiter & De Koning et al., 2007). Syftet med en 

screeningundersökning är främst att finna de barn som är i behov av ytterligare bedömningar 

som krävs för diagnostisering (Westerlund, 1994; Hansson, 2003). I Sverige utförs ofta 

screeningundersökningar av språklig förmåga på BVC då barnen är 2 ½ år, fyra år samt fem 

år gamla (Hansson & Nettelbladt, 2007). 

 

Formaliserad språkbedömning av barn 

En språkbedömning syftar till att erhålla en helhetsbild av barnets kommunikationsförmåga 

(Hansson, 2003). Den formella testningen utförs ofta av en logoped med hjälp av olika typer 

av språkliga test (Hansson & Nettelbladt, 2007). Kliniska bedömningar av språkutvecklingen 

har fördelen att de baseras på beteenden som observeras direkt (Feldman, Campbel, Kurs-

lasky, Rockette, Dale, Colborn & Paradise, 2005). Under den formella testningen ges vidare 

möjlighet, att utöver att göra en bedömning av barnets språk, även notera dess förmåga till 

samspel, turtagning och ögonkontakt (Hansson, 2003).  

 

En nackdel med formella bedömningar är att de måste vara korta, för att kunna presenteras 

inom ramen för barnets uppmärksamhetsförmåga (Feldman et al., 2005). Detta medför att de 

enligt Feldman et al. (2005) riskerar att underskatta barnets förmåga. Formella bedömningar 

av ordförråd kan exempelvis endast ge begränsade uppskattningar av dess storlek på grund av 

att barnets ordproduktion kommer att styras av de aktiviteter och föremål som är tillgängliga i 

bedömningsrummet (Miller, Sedey & Miolo, 1995). Små barn kan även ha svårt att samarbeta 

under en formell bedömning som sker i en främmande miljö tillsammans med en obekant 
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person, vilket kan minska tillförlitligheten hos denna typ av bedömning (Feldman et al., 2005; 

Westerlund, Berglund & Eriksson, 2006).  En annan begränsning med formella bedömningar 

är att utbudet av test med svenskt ursprung är begränsat och svenska logopeder behöver ofta 

därmed använda sig av översättningar av utländska test (Hansson, 2003). Många av de 

svenska testen saknar dessutom tillräcklig standardisering och normering.  

 

Föräldraenkäter 

Då den begränsade kontexten på kliniken medför svårigheter för forskare och kliniker att få 

fram representativa talmaterial har alternativa sätt att göra bedömningar av språket hos små 

barn eftersökts (Thal, O’Hanlon, Clemmons & Fralin, 1999). Ett av dessa alternativa sätt är 

användning av föräldraenkäter. Motsättningar har funnits mellan dem som använt sig av olika 

typer av föräldraenkäter och dem som förespråkat användning av observationer och 

bedömningar gjorda under mer eller mindre strukturerade former av en utbildad observatör 

(Dale, Bates, Reznick & Morisset, 1989). Enligt Dale et al. (1989) är det dock i det närmaste 

allmänt accepterat och erkänt att föräldrar är förmögna att göra goda uppskattningar av sitt 

barns språk. Föräldraenkäter har också visats ha god validitet (Miller et al., 1995; Thal et al., 

1999).  

 

Föräldraenkäter har använts i flera olika typer av studier och på olika populationer. Som 

exempel kan nämnas studier på barn som fötts med spalt (Scherer & D’Antonio, 1995), 

Downs syndrom (Miller et al., 1995) och på barn med språkstörning (Thal et al., 1999; Hall & 

Segarra, 2007). När det gäller bedömning av barn under två år anser Rescorla (1989) att 

föräldraenkäter är det bästa sättet att få snabb och pålitlig information om språkutvecklingen. 

Studier där prevalensen av språkstörning samt olika predikatorer för avvikande 

språkutveckling undersökts är andra exempel på när föräldraenkäter används (Conti-

Ramsden, Simkin & Pickles, 2006; Hall & Segarra, 2007).  

 

Fördelar med föräldraenkäter  

En av fördelarna med föräldraenkäter är att de besvaras av en förälder, vilken av naturliga 

skäl har mycket stor erfarenhet och kunskap om det egna barnet (Dale et al, 1989; Scherer & 

D’Antonio, 1995; Fenson, Pethick, Renda, Cox, Dale & Reznick, 2000; Feldman et al., 2005). 

Enkäterna kan därmed samla in information om barnets språk som traditionella bedömningar 

ofta har svårt att ringa in. Att föräldrarnas observationer av barnet har gjorts i ett antal olika 
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miljöer och vid ett flertal olika tillfällen (Dale, 1991; Patterson, 2000; Feldman et al., 2005) 

anses vidare medföra att föräldraenkäternas bedömningar ger en mer representativ bild av 

barnets egentliga förmåga (Fenson, Pethick et al., 2000). Dessutom är dessa bedömningar 

opåverkade av faktorer som kan inverka på barnets prestation vid formella testningar så som 

till exempel uppmärksamhet, intresse, uttröttbarhet och hur bekvämt barnet känner sig 

(Wetherby et al., 2003).  

 

Tillämpning av föräldraenkäter i klinisk praktik har många positiva följder. De uppmuntrar 

bland annat föräldrarna till att reflektera över sitt barns kommunikationsförmåga samt 

eventuella brister i denna (Miller et al., 1995; Bishop & Baird, 2001). Föräldraenkäter kan i 

och med detta tjäna som ett diskussionsunderlag då samtal ska föras om barnets språk och 

språkutveckling, vilket medför att föräldrarna involveras mer i bedömningsprocessen (Miller 

et al., 1995).  

 

Nackdelar med föräldraenkäter  

De invändningar som riktats mot föräldraenkäter har bland annat berört noggrannheten i den 

information som de ger. Det har även påpekats att föräldrar ofta saknar både utbildning i 

språk och lingvistik (Dale, 1991) och speciell utbildning i att göra observationer (Dale et al., 

1989). Detta anses kunna medföra att föräldrarna är mindre känsliga för mer subtila aspekter 

gällande språkets struktur och/eller användning (Dale, 1991). Föräldrars stolthet över det egna 

barnet anses vidare kunna påverka deras förmåga till att kritiskt granska sina intryck av 

barnets prestationer och därmed öka risken för överskattningar. En annan nackdel med 

föräldraenkäter är att det kan, via dem, vara svårt att samla in information angående 

fonologisk utveckling (Bates et al., 1994). Föräldraenkäter anses vidare ha en begränsad 

möjlighet att identifiera språkförståelsesvårigheter (Rescorla, 1989; Conti-Ramsden et al., 

2006).  

 

Trots att föräldraenkäter har vissa begränsningar anser många forskare att föräldraenkäters 

styrkor väger tyngre än deras svagheter (Dale, 1991; Scherer & D’Antonio, 1995; Thal et al., 

1999). Några forskare anser till och med att föräldraenkäter, i viss mening, är bättre än vissa 

formella test (Scherer & D’Antonio, 1995; Thal et al., 1999).  
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Användning av föräldraenkäter 

Föräldraenkäter anses bland annat kunna användas för att utvärdera behandlingsinsatser 

(Dale, 1991). Det faktum att de speglar det språkliga beteendet i flera olika situationer utanför 

kliniken gör dem till värdefulla och lämpliga verktyg för att kunna övervaka de förändringar 

som uppträder i vardagen som ett resultat av intervention (Dale, 1991; Miller et al., 1995; 

Thal et al., 1999). En kliniker kan också använda sig av en föräldraenkät för att se hur väl den 

egna bedömningen stämmer överens med föräldrarnas bild av barnet (Dale, 1991). De sätt på 

vilka föräldraenkäter kan användas kliniskt måste dock värderas utifrån de begränsningar som 

finns med dem (Thal et al., 1999). Det är även viktigt att beakta att forskningen på 

föräldraenkäter utförs på populationer som är smalt definierade i jämförelse med den ofta 

mycket heterogena grupp barn som kommer till en klinik. För den senare gruppen kan aldrig 

ett enda mått på språket göra rättvisa (Thal et al., 1999). Rekommendationen är därmed att 

föräldraenkäten inte ska användas som det enda bedömningsinstrumentet utan ingå som en 

komponent i en mer omfattande bedömning (Scherer & D’Antonio, 1995; Patterson, 2000).  

 

Olika föräldraenkäter  

Ett antal föräldraenkäter har utformats under de senaste decennierna och några av dessa är 

tillgängliga på svenska, se översikt i tabell 1. 

 
Tabell 1 Översikt över föräldraenkäter.   

Föräldraenkät Utformning Bedömning Ålder Sensitivitet/
validitet 

Referenser På 
svenska 

Receptive 
Expressive 
Emergent 
Language Test - 2 
(REEL-2) 

Intervjuform Screeninginstrument för 
att identifiera stora 
receptiva och/eller 
expressiva 
språksvårigheter 

0-36 
mån 

X Bzoch & 
League, 1991 

X 
 

MacArthur 
Communicative 
Development 
Inventory (CDI) 

Checklistor  Bedömning av storlek 
på expressivt respektive 
receptivt ordförråd och 
tidig grammatisk 
produktion 

8-30 
mån 

X Miller et al., 
1995; Fenson, 
Bates, Dale, 
Goodman, 
Reznick, Thal, 
2000 

X 

Language 
Development 
Survey (LDS) 

Ordförråds-
checklista  

Screeningverktyg för att 
identifiera avvikande 
språkutveckling 

18-35 
mån 

X Rescorla, 
1989; Rescorla 
& Achenbach, 
2002 

 

Children’s 
Communication 
Checklist (CCC) 

Checklista  Används för att bedöma 
kommunikations-
störningar (bl a 
pragmatiska aspekter) 

5-16 
år 

X Bishop, 1998; 
Bishop & 
Baird, 2001 

X 
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Tidigare forskning  

I ett antal studier har föräldraenkäter jämförts med olika typer av formella bedömningar. Det 

finns även några studier där likheterna och skillnaderna mellan olika bedömares skattningar 

på föräldraenkäter har undersökts.  

 

Scherer och D’Antonio (1995) genomförde en studie där resultaten från en föräldraenkät och 

en omfattande logopedisk språkscreening ställdes mot varandra. Överensstämmelsen mellan 

resultaten var hög, vilket ansågs styrka antagandet att föräldraenkäter kan vara användbara för 

att identifiera barn som är i behov av ytterligare språklig utredning. En studie av Bruce et al. 

(2003) visade motsägande resultat. I deras studie var den professionella bedömningen bättre 

än föräldraenkäten på att, vid 18 månader, identifiera de barn som vid 54 månaders ålder 

fortfarande befann sig i riskzonen för att utveckla språkstörning.  

 

Resultaten på en föräldraenkät som berörde ordförråd och grammatik jämfördes med en 

standardiserad strukturerad bedömning samt med en analys av spontantal i en studie av Thal 

et al. (1999). Föräldraenkäten visade sig vara det bästa av de tre bedömningsinstrumenten och 

föräldrar till barn med språkstörning bedömdes, precis som föräldrar till typiskt utvecklade 

barn, vara kapabla att lämna reliabla rapporter om barnets ordförråd och grammatik. Dale 

(1991) och Feldman et al. (2005) har rapporterat liknande resultat. Förmågan att via en 

föräldraenkät, och ett antal andra språkliga bedömningsinstrument, förutsäga senare 

akademisk prestation hos barn med språkstörning undersöktes i en studie av Hall och Segarra 

(2007). Föräldraenkäten visades vara det instrument som bäst kunde förutsäga barnens senare 

prestationer inom läsning, skrivning och matematik. Stavningsförmågan förutsågs emellertid 

bäst utav ett av de strukturella bedömningsinstrumenten.   

 

De Houwer, Bornstein och Leach (2005) undersökte om skillnad förelåg mellan hur olika 

personer, som alla var väl bekanta med respektive barn, skattade barnets kommunikativa 

förmåga. Rapportörerna var barnets föräldrar och en tredje person, exempelvis barnets lärare 

eller far- eller morförälder. När samtliga bedömningar jämfördes visade det sig att ingen 

kategori av bedömare gav mer korrekta skattningar än de andra och att ingen kombination av 

bedömarkategorier föreföll systematiskt vara mer överens med varandra. Det förelåg 

emellertid skillnader i de olika bedömarnas skattningar gällande enskilda barn och dessa 

skillnader var större för barn som hade hög kommunikativ kompetens (De Houwer et al., 

2005). 
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Föräldrars och lärares uppskattningar av den språkliga förmågan hos fem till sju år gamla 

barn, med och utan språkstörning, undersöktes i en studie av Hauerwas och Stone (2000). 

Skattningarna jämfördes dels med varandra, dels med standardiserade språkliga test. Föräldrar 

till barn med typisk språkutveckling visade sig skatta sina barn högre än lärarna medan det 

omvända gällde för föräldrar till barn med språkstörning. Föräldraskattningarna visades sig 

inte stämma överens med lärarskattningarna i någon av grupperna. I gruppen barn med typisk 

språkutveckling stämde däremot föräldraskattningarna överens med de språkliga testen 

(Hauerwas & Stone, 2000).  

 

I en studie undersökte Gudmundsson (1994) bland annat reliabilitet och validitet i föräldrars 

skattningar av språklig och motorisk utveckling hos förskolebarn. Föräldraskattningarna 

jämfördes med barnens resultat på kända utvecklingstest och med skattningar av förskollärare. 

Mammor visade sig kunna ge både reliabel och valid information angående sina barns 

motoriska och språkliga utveckling. Det visade sig att även papporna gjorde korrekta 

skattningar, trots att de generellt sett skattade barnen lägre än mammorna. Vidare befanns 

mammorna ge mer korrekta skattningar av den språkliga utvecklingen i jämförelse med 

förskollärarna vilka å andra sidan gav mer korrekta skattningar av den motoriska 

utvecklingen. Förskollärarna tenderade med andra ord att underskatta barnens språkliga 

utveckling i jämförelse med hur barnen presterade på utvecklingstesten (Gudmundsson, 

1994).  

 

Syfte 
Syftet med förhandenvarande studie är att undersöka vilka likheter och skillnader som 

föreligger mellan bedömningar av den språkliga förmågan hos barn i 2 ½ - 3 års ålder, gjorda 

dels av föräldrar och förskolepersonal via en enkät, dels av logopedstudenter via en 

logopedisk bedömning. 

 

Metod 

Studiedeltagare 

Urval och urvalskriterier  

En första förfrågan gjordes per telefon till 32 förskolor, varav 24 var positiva till deltagande. 

Till dessa skickades ett brev med mer detaljerad information om studien (se bilaga 1). 

Förskolorna fick i samband med detta även ett informationsbrev med svarstalonger för 
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vidareförmedling till föräldrar vars barn var mellan 2 ½ och 3 år (se bilaga 2). På 

svarstalongen gav föräldrarna ett skriftligt besked om deras barn fick delta i studien eller ej. 

Totalt var 53 föräldrar på 16 förskolor villiga att delta.  

 

Urvalskriterierna var, förutom att barnen skulle vara 2 ½ - 3 år gamla, att de enligt 

förskolepersonalens bedömning skulle följa ett typiskt utvecklingsmönster samt ha en 

åldersadekvat tal- och språkutveckling. Ett ytterligare kriterium var att barnen skulle ha 

svenska som enda modersmål. För att kontrollera vilka barn som uppfyllde kriterierna ringde 

en av logopedstudenterna upp de 16 förskolor där föräldrar angivit att deras barn fick ingå i 

studien. Av de 16 förskolorna valdes sedan tolv ut genom bekvämlighetsurval. Förskolorna 

var fördelade på fem stadsdelar. På dessa 12 förskolor fanns totalt 33 barn som uppfyllde 

kriterierna. 

 

Bortfall och antal 

Totalt planerades det att 33 barn skulle testas. Sju barn var frånvarande den dagen deras 

respektive förskola besöktes, bland annat på grund av sjukdom, och dessa barn uteslöts 

därmed ur studien. Av de 26 barn som återstod uteslöts ytterligare sex ur studien. Dessa sex 

innefattade en pojke och en flicka vilka inte var villiga att delta i testning, tre pojkar med 

vilka testning avbröts i förtid samt en pojke för vilket det framkom efter testning att 

logopedkontakt nyligen tagits. I studien inkluderades slutligen 20 barn, se tabell 2. Vidare 

ingick en förälder per barn, totalt 17 mammor och tre pappor, samt 14 personer ur 

förskolepersonalen. Förskolepersonalen fick själva utse vem på förskolan som hade tillräcklig 

kännedom om respektive barn för att på ett givande sätt kunna besvara frågorna.  

 
Tabell 2 Köns- och ålderskaraktäristiska för barnen i studien. 

Kön Antal Medelålder i månader 

Pojkar 8 32,2 (2,2) 

Flickor 12 32,8 (1,6) 

Totalt 20 32,6 (1,9) 

Standardavvikelse i månader anges inom parentes.  

 

Förtestning 

För att få erfarenhet av testmaterialet samt beräkna ungefärlig tidsåtgång utfördes en 

pilotstudie på två barn, en pojke och en flicka. Båda barnen var 29 månader gamla och 

placerade på samma förskola. Testning slutfördes med båda barnen. Efter att barnen testats 
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ställdes frågor ur den aktuella föräldraenkäten gällande respektive barn till en 

förskolepersonal. En av logopedstudenterna ringde sedan barnens föräldrar och bad dem 

besvara frågorna över telefon. Efter analys och genomgång av pilotstudiens resultat samt 

utvärdering av hur väl de enskilda uppgifterna bedömdes fungera gjordes några mindre 

förändringar i protokollet och av testmaterialet. Dessa förändringar utfördes för att minska 

riskerna för uppkomst av tolkningssvårigheter och felkällor.  

 

Etiska överväganden 

Muntliga medgivanden till deltagande i studien inhämtades från områdeschefer, rektorer samt 

från respektive förskolor. Från föräldrar erhölls skriftliga medgivanden. Förskolepersonal och 

föräldrar informerades om att ett urval av barnen skulle göras och samtliga förskolor ombads 

att meddela resultatet av urvalet till berörda föräldrar. Studien utformades så att anonymitet 

skulle garanteras.  

 

Undersökningsmaterial  

Föräldraenkät 

I föreliggande studie användes den svenska översättningen, utförd av Maria Ohlsson, av 

föräldraenkäten The Receptive Expressive Emergent Language Test - 2, REEL-2 (Bzoch & 

League, 1991) för åldersspannet 27 - 36 månader. Detta åldersspann är indelat i tre 

åldersintervall och omfattar totalt 18 frågor. Respektive åldersintervall innehåller med andra 

ord sex frågor, tre beträffande receptiva förmågor och tre beträffande expressiva förmågor. 

Frågorna är tänkta att besvaras av föräldrar eller andra vårdnadshavare då dessa antas vara de 

som besitter mest kunskap om barnet. 

Logopedisk bedömning 

Inom ramen för föreliggande studie utvecklades ett protokoll (se bilaga 3) för den logopediska 

bedömningen. Uppgifterna konstruerades på ett sådant sätt att de skulle återspegla det som 

efterfrågades i frågorna ur REEL-2. Detta gjordes för att möjliggöra en så säker jämförelse 

mellan logopedstudenternas, föräldrarnas och förskolepersonalens bedömningar som möjligt. 

Testmaterialet valdes ut med syftet att väcka barnens intresse och nyfikenhet. Det bestod av 

en nalle samt tre tygpåsar innehållande diverse föremål och Nilbilder (Bilder att tala med, 

1999). 
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Undersökningsprocedur 

Testningarna ägde rum under februari 2007. Logopedstudenterna infann sig på förskolorna en 

stund innan testning påbörjades för att skapa kontakt med de barn som skulle testas. För 

testning valdes ett rum på respektive förskola i vilket barnen vanligtvis fick vistas och således 

bedömdes kunna känna sig bekväma i. Samtliga testningar videofilmades med en 

videokamera av märket Canon MV830. Videokamera och övrigt testmaterial ställdes i 

ordning innan barnen följde med in i rummet. Samtliga barn testades enskilt och ingen ur 

förskolepersonalen närvarade vid testning. Testet gavs av en och samma logopedstudent 

medan den andra logopedstudenten hanterade videokameran. Bägge logopedstudenterna förde 

protokoll under testningens gång. Testningarna tog 35 - 40 minuter att genomföra.  

 

Föräldrarnas och förskolepersonalens bedömningar på de 18 REEL-2 frågorna inhämtades via 

telefon av en och samma logopedstudent. Detta utfördes inom ett par dagar efter att barnen 

testats. Då det ansågs nödvändigt gavs förklaringar och exempel till frågorna för att förtydliga 

vad som efterfrågades, i enlighet med manualens rekommendationer (Bzoch & League, 

1991). Svaren antecknades på ett protokoll (se bilaga 4). Det tog 4 - 8 minuter för föräldrar 

respektive förskolepersonal att besvara frågorna.  

 

Bedömning 

Enligt manualen till REEL-2 (Bzoch & League, 1991) finns tre möjliga svarsalternativ på en 

fråga. Dessa är; ”plus” (+) vilket ges då ett beteende anses vara det typiska hos barnet, 

”plusminus” (+-) som innebär att beteendet är på väg att utvecklas eller endast behärskas 

delvis samt ”minus” (-) som innebär att beteendet aldrig observerats. I föreliggande studie 

accepterades även ”vet ej” som svarsalternativ.  

 

Under den logopediska bedömningen agerade testledaren på ett sådant sätt att barnen gavs 

möjlighet att visa sina språkliga förmågor, inom ramarna för det bedömningsprotokoll som 

utformats. Om barnet uppvisade att det klarade av en uppgift räknades denna som giltig 

oavsett när under testningen detta inträffade. För att försäkra en likvärdig bedömning 

utformades det en bedömningsmall (se bilaga 5). I logopedstudenternas bedömning var det på 

vissa uppgifter inte möjligt att ge svarsalternativet ”plusminus” (se bilaga 5). Bedömningen av 

barnens prestation ägde rum under testning men även genom analys av videofilmerna. Vilket 

svarsalternativ som slutligen skulle ges på varje uppgift bestämdes genom 

konsensusförfarande mellan de båda logopedstudenterna utifrån bedömningsmallens kriterier.  
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Vid fastställandet av den språkliga nivån hos ett barn enligt REEL-2 värderas ”plusminus” om 

till antingen ”plus” eller ”minus” (Bzoch & League, 1991). Omräkning av ”plusminus” i den 

föreliggande studien har gjorts enligt manualens föreskrifter. Förekomst av svarsalternativet 

”vet ej” medförde i en del fall att omräkning av ”plusminus” var omöjlig att genomföra.  

 

Enligt manualen till REEL-2 (Bzoch & League, 1991) motsvaras barnets språkliga nivå av det 

högsta åldersintervall som innehåller två ”plus” för respektive domän. I föreliggande studie 

studerades dock samtliga frågor inom åldersintervallet 27 - 36 månader.   

 

Statistiska beräkningar 

Beräkningar av medelvärden, standardavvikelser och övrig deskriptiv statistik gjordes i 

datorprogrammet Microsoft Excel, 2000.  Signifikansberäkningar gjordes i datorprogrammet 

SPSS 12.0.1 för Windows med Mann-Whitneys U-test. Signifikansnivån valdes till p<0,05. 

 

Vid beräkningar av de procentuella överensstämmelserna gjordes bedömningen att 

överensstämmelse förelåg då två bedömare givit exakt samma svarsalternativ på en 

fråga/uppgift. Vid dessa beräkningar hanterades ”vet ej”-svaren som bortfall. 

 

För att möjliggöra beräkning av poängsummor gavs ”plus” ett värde av 2, ”plusminus” ett 

värde av 1 och ”minus” ett värde av 0. En bedömning kunde därmed maximalt generera 36 

poäng. ”Vet ej”-svar likställdes med att inte ge barnen något poäng på den aktuella frågan.  

För att kontrollera hur denna värdering av ”vej ej”-svar påverkade resultatet beräknades så 

kallade anpassade totala poängsummor samt anpassade medelvärden i vilka respektive ”vet 

ej”-svar antogs följa den genomsnittliga poängen i den bedömning där de förekommit. Det 

framkom att hanteringen av ”vet ej”-svaren ej hade någon påverkan på resultatet och därför 

redovisas inte de anpassade värdena.  

 

Resultat  

Procentuella överensstämmelser   

Medelvärden för de procentuella överensstämmelserna hos de olika kombinationerna av 

bedömargrupper, det vill säga logopedstudenter och föräldrar, logopedstudenter och 

förskolepersonal samt föräldrar och förskolepersonal, visas i tabell 3. Tabellen visar även 

medelvärden för samtliga kombinationers överensstämmelser. Inga signifikanta skillnader 
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kunde påvisas mellan de olika kombinationernas medelvärden för de procentuella 

överensstämmelserna på de totala bedömningarna. 

 
Tabell 3 Medelvärden (M) för de procentuella överensstämmelserna på de totala bedömningarna, med avseende 

på barnens kön samt på receptiva respektive expressiva frågor. 

 

 

Logopedstudenter 

och föräldrar 

Logopedstudenter 

och fsk-personal 

Föräldrar och fsk-

personal 

Samtliga 

kombinationer av 

bedömargrupper  

M totala bedömningar  79,1 % (18,3) 79,0 % (20,5) 80,6 % (19,0) 79,6 % (18,9) 

M pojkar 80,6 % (9,8) 77,5 % (15,7) 81,3 % (11,2) 79,8 % (12,1) 

M flickor 78,1 % (11,1) 80,7 % (10,1) 81,0 % (9,0) 79,9 % (9,9) 

M receptiva frågor 80,4 % (21,1) 80,7 % (23,3) 88,0 % (11,9) 83,1 % (19,0)   

M expressiva frågor 77,8 % (16,2) 77,3 % (18,5) 73,1 % (22,3) 76,1 % (18,6)  

Standardavvikelse i procentenheter anges inom parentes.  

 

De genomsnittliga procentuella överstämmelserna hos de olika kombinationerna av 

bedömargrupper på enskilda frågor samt medelvärden för de procentuella 

överensstämmelserna för samtliga kombinationer av bedömargrupper på de enskilda frågorna 

visas i figur 1. 

 

Procentuella överensstämmelser på enskilda frågor
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Föräldrar och fsk-personal
Samtliga kombinationer av bedömargrupper

 
Figur 1 Genomsnittliga procentuella överensstämmelser på enskilda frågor.  

R respektive E indikerar receptiva respektive expressiva frågor.   

 

Medelvärden för antal poäng per bedömning  

Medelvärden för antal poäng som de olika bedömargrupperna givit på respektive bedömning 

för samtliga barn samt för pojkar respektive flickor, redovisas i tabell 4. Den maximala poäng 
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som en bedömargrupp kunde ge på respektive bedömning var 36. Med avseende på 

bedömningarna för samtliga barn kunde ingen signifikant skillnad mellan de olika 

bedömargruppernas medelvärden påvisas. Även medelvärden för antal poäng som de olika 

bedömargrupperna givit på respektive språklig domän redovisas i tabell 4. Den maximala 

poäng som en bedömargrupp kunde ge inom vardera domän var 18. Vidare visar tabellen 

medelvärden för samtliga bedömargrupper.  

 
Tabell 4 Medelvärden (M) för antal poäng per bedömning för samtliga barn, med avseende på kön samt 
medelvärden för antal poäng inom respektive språklig domän.   

 Logopedstudenter Föräldrar Fsk-personal Samtliga bedömargrupper 

M totala bedömningar 32,0 (2,7) 32,9 (2,2) 31,7 (3,2) 32,2 (2,7) 

M pojkar 31,8 (3,1) 33,8 (1,9) 31,4 (4,1) 32,3 (3,2) 

M flickor 32,2 (2,6) 32,3 (2,2) 31,8 (2,6) 32,1 (2,4) 

M för receptiva frågor 16,4 (1,1)  17,1 (1,3) 17,2 (1,2) 16,9 (1,2) 

M för expressiva frågor 15,7 (2,1) 15,9 (1,3) 14,5 (2,7) 15,3 (2,2) 

Standardavvikelse i poäng anges inom parentes.   
Maximal poäng per bedömning = 36. 
Maximal poäng per bedömning för respektive domän = 18.  
 

Fördelning av svarsalternativ  

När samtliga bedömningar analyserades med avseende på hur de olika svarsalternativen 

fördelade sig visade det sig att fördelningarna till stor del var liknande hos de olika 

bedömargrupperna. Några tendenser till skillnader framkom emellertid. Föräldrarna föreföll 

vara något mindre benägna att uppge ”minus” än de övriga bedömargrupperna och 

förskolepersonalen tenderade att oftare ge svarsalternativet ”vet ej” jämfört med de båda 

andra grupperna. Av de totalt 15 ”vet ej”-svar som förekom avgavs 13 (86,7 %) av 

förskolepersonalen och två (13,3 %) av föräldrarna. I samtliga fall utom ett förekom ”vet ej”-

svar som mest en gång per barn hos en bedömare. Undantaget utgjordes av en flicka för 

vilken förskolepersonalen givit tre ”vet ej”-svar. Inga skillnader framkom då resultatet 

analyserades med avseende på hur de olika svarsalternativen fördelade sig i bedömningarna 

av pojkar respektive flickor, undantaget svarsalternativet ”vet ej”. Detta svarsalternativ 

förekom oftare i bedömningar av flickor där elva (73,3 %) återfanns medan fyra (26,7 %) 

förekom i bedömningar av pojkar. Det bör här noteras att det var ett större antal flickor än 

pojkar som ingick i studien.   

 

Resultatet av en analys av hur de olika svarsalternativen fördelade sig på receptiva respektive 

expressiva frågor hos de olika bedömargrupperna åskådliggörs i figur 2. ”Vet ej”-svar 
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förekom fyra gånger (26,7 %) på receptiva frågor och elva gånger (73,3 %) på expressiva 

frågor.  
 

Fördelning av svarsalternativ på receptiva resp. expressiva frågor
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Figur 2 Fördelning av olika svarsalternativ på receptiva (R) respektive expressiva (E) frågor. 

Maximalt antal svar inom vardera domän, totalt för respektive bedömargrupps samtliga bedömningar = 180.  

 

Språkliga nivåer enligt REEL-2  

Resultatet för vilka språkliga nivåer barnen bedömdes befinna sig på av de olika 

bedömargrupperna åskådliggörs i figur 3. Det var totalt sex barn som bedömdes vara språkligt 

avvikande, ett av dem bedömdes vara så av både logopedstudenterna och barnets förälder.  
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Figur 3 Barnens språkliga nivåer enligt de olika bedömargrupperna.   
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Fyra barn (20 %) bedömdes av logopedstudenterna vara avvikande inom den expressiva 

domänen. Motsvarande siffror hos föräldrarna respektive förskolepersonalen var ett barn (5 

%) respektive två barn (10 %).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Studiedeltagare och urval  

Det finns en risk att barnen i studien gavs medgivande till att delta av sina föräldrar på grund 

av att de var säkra på att barnen skulle kunna medverka samt att de föräldrar som var 

tveksamma till detta tackade nej. Detta kan ha medfört att bortfallet på grund av ovillighet att 

medverka i testningen blev mindre än vad som kunde ha förväntas. De föräldrar som tackade 

ja till deltagande kan också tänkas ha haft ett större intresse av barns språkutveckling än de 

föräldrar som tackade nej. Förskolepersonalen fick själva välja ut vem som skulle besvara 

frågorna med avsikt att de skulle besvaras av den som bäst kände det aktuella barnet. Olika 

omständigheter kan ha medfört att detta inte alltid blev fallet.  

 

Bortfall  

Av studiens totala bortfall om 13 barn, var det endast fem som inte klarade att medverka. Två 

av dem vägrade delta och för de övriga fick testning avbrytas i förtid när endast ett fåtal 

uppgifter kvarstod. Detta kan ses som ett mycket positivt resultat då den allmänna synen är att 

små barn under tre år är svåra att få att medverka vid testning (Hansson, 2003; Westerlund et 

al., 2006). Samtliga föräldrar och förskolepersonal kunde kontaktas, vilket medförde att det 

inte fanns något bortfall i enkätsvaren.  

 

Undersökningsmaterial 

Det finns både för- och nackdelar med avseende på REEL-2 instrumentets utformning. Det 

frågar efter beteenden som barnet uppvisar i nuläget vilket följer de rekommendationer som 

gavs ut av Dale et al. (1989). Vidare rekommenderade Dale et al. (1989) att föräldraenkäters 

utformning skulle vara sådan att även personer som saknar utbildning i att utföra språkliga 

bedömningar kan besvara dem. Detta kan eventuellt te sig något svårt med REEL-2 då några 

av frågorna är komplicerat formulerade och ibland saknas exempel på vad som efterfrågas. 

Manualen till REEL-2 föreskriver vidare att den som administrerar enkäten är relativt 
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kompetent i att administrera bedömningsinstrument (Bzoch & League, 1991). En annan av 

Dales et al. (1989) rekommendationer var att igenkänningsformat var att föredra. Hall & 

Segarra (2007) anser dock att enkäter utformade som rena frågeformulär begränsar 

informationsinsamlandet jämfört med enkäter i intervjuformat. REEL-2 tillhör den senare 

sorten och ger därmed föräldrar och förskolepersonal möjlighet att på ett friare sätt rapportera 

om den vardagliga kommunikationen hos barnen. Vid tillämpning av REEL-2 kliniskt bör det 

beaktas att instrumentet ännu saknar svensk normering och inte har utprovats på större 

populationer av svenska barn med och utan språkstörning.   

 

Uppgifterna i den logopediska bedömningen (se bilaga 3) utformades utifrån frågorna i 

REEL-2. Syftet med detta var att de skulle stämma väl överens med de frågor som besvarades 

av föräldrar och förskolepersonal. En del av frågorna var något svåra att omsätta till 

testuppgifter. Exempel på sådana frågor är R64 och E64. Dessa frågor berör barnets förmåga 

att intressera sig för förklaringar på exempelvis ”varför” och ”hur” samt dess förmåga att 

berätta enkelt om vad som nyss hänt då det exempelvis var ute och lekte.  

 

Generellt upplevde studieförfattarna uppgifterna i den logopediska bedömningen som något 

för lätta för många av barnen. Då en normering av föräldraenkäten och den logopediska 

bedömningen ligger utanför syftet med föreliggande studie, har ingen närmare analys av 

exempelvis takeffekter gjorts. Behovet av en sådan analys och normering anses stort och vid 

klinisk tillämpning av enkäten och den logopediska bedömningen bör det beaktas att något 

sådant ännu inte utförts.  

 

Undersökningsprocedur 

För att kunna utesluta att barnens resultat skulle påverkas av vem som gav testet, leddes den 

logopediska bedömningen av en och samma logopedstudent. Det var vidare en och samma 

logopedstudent som ställde REEL-2 frågorna till föräldrar och förskolepersonal, med syfte att 

undvika olikheter i sättet att presentera dessa frågor. Att videofilmning av barnen ägde rum 

skulle kunna tänkas hämma dem. Det var dock inget barn som föreföll vara störd av 

filmningen. Rummen där testningen skedde, och miljön utanför dessa, varierade på de olika 

förskolorna. Att testa barnen på deras respektive förskola bedömdes dock vara det 

förfaringssätt som minst skulle påverka dem då de därmed fick vistas på en bekant plats.  
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Bedömning och statistiska beräkningar 

Det var totalt sju barn för vilka det inte med säkerhet var möjligt att bedöma om de uppnådde 

åldersadekvat språklig nivå. För fem barn, som samtliga var 33-36 månader, var orsaken till 

detta att det i bedömningar av dem förekom två ”plusminus” i det översta åldersintervallet. I 

ett fall orsakades det av att ett barn som var 35 månader tilldelats ett ”plusminus” samt ett 

”vet ej” i det översta åldersintervallet. Det sista barnet var 31 månader gammalt och kunde 

inte med säkerhet bedömas vara språkligt åldersadekvat då det tilldelats både ett ”vet ej” och 

ett ”minus” på åldersintervallet 27-30 månader. Detta skulle möjligen ha kunnat undvikas om 

studien utförts på barn som varit något yngre, då den främsta anledningen till detta var att de 

barnen befann sig i det högsta åldersintervallet i REEL-2. 

 

Signifikansberäkningar valdes att endast göras för resultat som innefattade bedömningarna i 

helhet. I övriga fall bedömdes materialet vara för litet för att signifikansberäkningarna skulle 

vara rättvisande.  

 

Resultatdiskussion  

De procentuella överensstämmelserna 

Bedömningarna som helhet 

Studiens resultat visade att de genomsnittliga procentuella överensstämmelserna mellan de 

olika bedömargrupperna var goda. Dessa resultat tyder på att det, via föräldraenkäten, var 

möjligt att samla in ungefär samma information om barnets språkliga förmåga som 

logopedstudenterna kunde få fram under den direkta testningen och observationen. Resultatet 

är i överensstämmelse med ett flertal tidigare studier (Bondy, Norcross & Constantino, 1982; 

Rescorla, 1989; Dale, 1991; Thal et al., 1999; Feldman et al., 2005; Westerlund et al., 2006). 

Beträffande jämförelser mellan förskolepersonals skattningar och standardiserade 

bedömningar av språklig förmåga av barn med typisk språkutveckling har Bondy et al. (1982) 

i en studie visat att förskolepersonal kan göra bra uppskattningar av barns språkliga förmågor. 

Detta stödjer resultaten i den föreliggande studien. Hauerwas och Stone (2000) visade 

däremot i en studie på barn mellan fem och sju år med typisk språkutveckling att skattningar 

av barnens lärare inte stämde väl överens med resultatet från språkliga test. De visade också 

att föräldrars och lärares skattningar inte stämde väl överens med varandra. Noteras bör dock 

att barnen i Hauerwas och Stones (2000) studie var äldre än barnen i föreliggande studie. 

Feldman et al. (2005) och De Houwer et al. (2005) har påpekat att då barn blir äldre ökar den 
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språkliga komplexiteten vilket i sin tur försvårar uppskattning av barnets språkliga förmåga 

via föräldraenkäter. Detta kan tänkas vara en orsak till det negativa resultatet i Hauerwas och 

Stones (2000) studie. Gruppernas bedömningar i föreliggande studie stämmer inte överens till 

hundra procent och standardavvikelserna är förhållandevis stora. Detta kan ses som en 

anledning till att det är viktigt att också inhämta information från föräldrar och 

förskolepersonal, då de olika källorna kan bidra med olika information.  

 

Resultaten i föreliggande studie visar också att ingen kombination av bedömargrupper var 

signifikant mer överens än någon annan. Det går att finna stöd för detta i tidigare forskning, 

bland annat i en studie av De Houwer et al. (2005). I den studien bedömdes barnen av sina 

föräldrar och en tredje person, till exempel mor- eller farföräldrar eller barnens lärare, och 

ingen särskild kombination av bedömarkategorier uppvisade högre överensstämmelse.    

 

 
Receptiva och expressiva frågor 

De genomsnittliga procentuella överensstämmelserna som erhölls då materialet analyserades 

utifrån en uppdelning i receptiva och expressiva frågor var goda, men visade på vissa 

tendenser till skillnader. Föräldrar och förskolepersonal uppvisade högre överensstämmelse 

på de receptiva frågorna med varandra än vad de gjorde med logopedstudenterna. Denna 

skillnad kan tänkas bero på att både föräldrar och förskolepersonal baserar sin bedömning på 

en kombination av språkförståelse, situationsförståelse och förväntningar, medan 

logopedstudenternas bedömning baseras enbart på ren språkförståelse. Detta är en trolig 

förklaring då föräldrar tidigare ofta ansetts göra liten skillnad mellan ren språkförståelse och 

förståelse som underlättas med hjälp av ledtrådar (Rescorla, 1989). Detta skulle även kunna 

tänkas gälla för förskolepersonalen som i likhet med föräldrarna, ofta saknar särskild träning i 

bedömning av ren språkförståelse. Ytterligare en tendens till skillnad var att föräldrarna och 

förskolepersonalen sinsemellan befanns vara mer överens på de receptiva frågorna jämfört 

med deras genomsnittliga överensstämmelse på de expressiva frågorna. Den lägre 

överensstämmelsen på expressiva frågor kan tänkas bero på att förskollärarna ej har samma 

förutsättningar som föräldrarna att höra varje enskilts barns språkliga produktion. Det bör 

dock beaktas vid tolkning av dessa resultat att det endast rör sig om nio frågor inom varje 

domän. 
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Enskilda frågor  

För majoriteten av frågorna var de procentuella överensstämmelserna mellan 

bedömargrupperna goda. Det fanns emellertid några frågor på vilka den genomsnittliga 

överensstämmelsen var låg. En av dessa frågor var E59 som berör barnets förmåga att referera 

till sig självt med hjälp av personligt pronomen. Det är vanligt att vuxna anpassar sitt tal till 

små barn genom att bland annat undvika användning av deiktiska pronomen, jag och du, och 

att de istället ersätter dessa med personernas egennamn (Håkansson & Hansson, 2007). Detta 

innebär att möjligheterna för barnet att referera till sig självt med personligt pronomen 

minskar, då detta inte är en del av den samtalskultur som de befinner sig i. Denna anpassning 

kan vara en orsak till att föräldrarna och förskolepersonalen i den aktuella studien givit färre 

”plus” på denna fråga än vad logopedstudenterna gjort. Den procentuella överensstämmelsen 

var högst mellan logopedstudenterna och förskolepersonalen. En orsak till detta kan vara att 

den ovan beskrivna anpassningen av vuxnas tal förekommer i lägre utsträckning på förskolan 

än i hemmen. En faktor som kan ha bidragit till att barnen i den direkta testningen använde sig 

av personligt pronomen är att logopedstudenterna använde sig av pronomen i samtalet med 

barnet.  

 

En annan fråga, E63, som gav låg överensstämmelse efterfrågar huruvida barnet kan ange 

både sitt för- och efternamn eller ej. Där visade det sig att föräldrarna och logopedstudenterna 

sinsemellan var mer överens än vad de var med förskolepersonalen. En analys av svaren visar 

att förskolepersonalen ofta givit ”minus” där föräldrarna givit ”plus” eller ”plusminus”. Den 

höga andelen ”minus” i förskolepersonalens bedömningar föranledes sannolikt av att de mer 

sällan ges möjligheter att observera barnets förmåga till att uppge både för- och efternamn. 

Föräldrarna umgås med barnet i ett större antal varierande situationer och har därmed bättre 

förutsättningar att kunna observera beteendet. Att föräldrarna har god insikt i det aktuella 

beteendet styrks av att samtliga barn som uppgav både för- och efternamn under den 

logopediska bedömningen, även bedömts kunna detta av sina föräldrar.  

 

Ytterligare två frågor, R65 respektive R66, där den genomsnittliga överensstämmelsen var låg 

berörde barnets förmåga att följa treledade instruktioner respektive förstå prepositioner. På 

båda dessa frågor framkom att föräldrarna och förskolepersonalen var mycket mer överens 

med varandra än vad de var med logopedstudenterna. En sannolik förklaring är att barnen, av 

föräldrar och förskolepersonal kan få många kontextuella ledtrådar som underlättar dessa 

förmågor i vardagen. I den logopediska bedömningen och observationen gavs inga sådana. 

Det är dessutom så att barn oftast agerar på det sätt som är det mest naturliga eller förväntade, 
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vilket i en vardagssituation kan tolkas som att barnet förstått till exempel en instruktion, utan 

att så egentligen behöver vara fallet (Hansson & Nettelbladt, 2007). Båda dessa två frågor har 

hög språklig komplexitet. Resultaten visar en tendens till att den typen av frågor genererar 

tydligare skillnader mellan den bedömning som görs av föräldrar och förskolepersonal och en 

mer formaliserad bedömning. Vidare var överensstämmelsen relativt låg på frågan E66 som 

gäller barnets användning av pluralformer. Under den direkta testningen eliciterades 

pluralformerna genom meningskomplettering vilket medförde att barnen då endast behövde 

svara med ett ord. Den låga överensstämmelsen kan därmed tänkas bero på att gruppernas 

bedömning baseras på barnets prestation i olika kravfyllda kontexter.  

 

Medelvärden för antal poäng per bedömning  

Ingen signifikant skillnad kunde påvisas mellan bedömargrupperna beträffande de 

genomsnittliga poäng som bedömargrupperna gav på respektive bedömning då samtliga 

bedömningar undersöktes. Detta resultat är intressant då det pekar i en annan riktning än 

uppfattningarna om att föräldrar överskattar sina barns språkliga förmågor jämfört med hur 

barnen presterar på test (Hauerwas & Stone, 2000) och att föräldrar skattar sina barns 

språkliga förmåga något högre än barnens lärare (Weitzner-Lin, 1996). Vidare ligger 

tendenserna inte heller i linje med resultatet i en studie av Gudmundsson (1994) där 

förskolelärare tenderade att underskattade barnens språkliga utveckling. Det bör dock påpekas 

att föräldrarna var den grupp som hade det högsta medelvärdet och att förskolepersonalen var 

den grupp som hade lägst. Detta skulle kunna vara något som tyder på att resultatet i den 

föreliggande studien skulle ha kunnat bli mer i linje med resultaten i de nyss nämnda 

studierna om antalet studiedeltagare varit större.  

 

En svag tendens till skillnad framkom mellan bedömargruppernas medelvärden för de 

receptiva och expressiva frågorna, där de receptiva frågorna skattades högre. Barnen 

bedömdes med andra ord vara bättre på receptiva förmågor än expressiva. En tänkbar orsak 

till detta är att det är en avspegling av det mönster som förväntas finnas i barnens 

språkutveckling, det vill säga att förståelse föregår produktion (Håkansson, 1998; Nettelbladt 

& Salameh, 2007). Att föräldrarna och förskolepersonalen sannolikt även tar med 

situationsförståelse i sina bedömningar av receptiva förmågor, är ytterligare en faktor som kan 

ha bidragit till detta resultat. Ytterligare en tendens till skillnad fanns beträffande 

medelvärdena för de receptiva och expressiva frågorna då förskolepersonalen skattade de 

expressiva förmågorna lägre än vad föräldrarna gjorde. Detta kan sannolikt förklaras av att 



 

 23

förskolepersonalen inte har samma förutsättningar som föräldrarna att observera barnen 

noggrant och minnas varje enskilt barns språkliga produktion.   

 

Vid en närmare analys förefaller också vissa svaga tendenser finnas beträffande föräldrarnas 

skattningar av pojkar som är högre än deras skattningar av flickor samt även högre än de 

andra bedömargruppernas skattningar av pojkar. Beträffande föräldrarnas skattningar av 

flickor fanns inga sådana tendenser utan där var logopedstudenternas, föräldrarnas och 

förskolepersonalens medelvärden mer lika. I en studie av Gudmundssons studie (1994) 

framkom att mammor skattade sina döttrars språkliga förmågor signifikant högre än sina 

söners vilket skiljer sig från de tendenser som kunde ses i föräldrarnas skattningar i 

föreliggande studie. Det bör dock beaktas att antalet deltagare i den förhandenvarande studien 

var relativt litet. Det är möjligt att resultatet skulle ha blivit mer i linje med Gudmundsson 

(1994) om antalet studiedeltagare varit större. 

 

Fördelning av svarsalternativ  

Resultatet i föreliggande studie visade att de givna svarsalternativen, på samtliga 

bedömningar samt i bedömningar av pojkar och flickor, fördelade sig på ett likartat sätt hos 

bedömargrupperna. Det framträdde dock två svaga tendenser till skillnader i 

svarsalternativsfördelningen för samtliga bedömningar. Dels var föräldrarna något mindre 

benägna att uppge ”minus” än de övriga bedömargrupperna och dels tenderade 

förskolepersonalen att oftare svara ”vet ej” jämfört med de båda andra grupperna. En 

förklaring till att föräldrarna gav färre ”minus” kan vara att de, på grund av den stolthet de 

känner för det egna barnet (Dale, 1991), upplevde ett visst motstånd till att göra detta. Detta 

kan tänkas innebära att de i lägen där de övervägde mellan ”minus” och ”plusminus” oftare 

valde att svara det senare. En trolig förklaring till att förskolepersonalen ger fler ”vet ej”-svar 

än föräldrarna, är att förskolepersonalen av naturliga skäl har mindre kännedom om det 

aktuella barnet än barnets föräldrar. Det skulle även kunna bero på att förskolepersonalen i 

jämförelse med föräldrarna, som nämnts tidigare, har begränsade förutsättningar för att hinna 

observera barnen noggrant och minnas allt som barnet kan och gör.   

 

Fördelningen av svarsalternativen på receptiva respektive expressiva frågor skilde sig något 

åt. De visade sig vara mer lika hos de olika bedömargrupperna på de receptiva frågorna 

jämfört med hur de fördelningarna var på de expressiva frågorna. På de receptiva frågorna var 

föräldrarnas och förskolepersonalens fördelningar nästan fullständigt lika, medan 
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logopedstudenternas svarsalternativsfördelning skilde sig från de två förstnämndas. Detta kan 

sannolikt förklaras med samma resonemang som förts ovan beträffande den höga 

genomsnittliga procentuella överensstämmelsen mellan föräldrarna och förskolepersonalen på 

de receptiva frågorna. En annan tänkbar förklaring är att den logopediska bedömningen 

underskattat barnets förmågor, vilket enligt bland annat Miller et al. (1995) och Feldman et al. 

(2005) är en risk med formaliserade bedömningar. Detta kan ha inträffat om testsituationen 

upplevts som hämmande för barnet och inte bjudit på tillräckliga möjligheter för barnet att 

visa vad de kan.  

 

Det finns flera tänkbara orsaker till att större skillnader i fördelningarna av svarsalternativen 

uppträder för expressiva frågor. En av dem kan vara att fyra av de fem frågor där 

logopedstudenterna inte bedömdes kunna ge "plusminus" var expressiva frågor. Vidare är 

föräldrarnas andel av ”plusminus” större än de andra båda gruppernas. Föräldrarnas 

benägenhet att ge detta svar kan tänkas vara större på grund av att de känner barnet bättre 

samt umgås med det i ett större antal situationer, vilket även påpekats av bland annat Dale 

(1991), Patterson (2000) och Feldman et al. (2005). Detta ökar i sin tur sannolikheten för att 

de ska kunna observera ett nyligen inlärt beteende samt beteenden som barnet bara använder i 

vissa situationer.   

 

Språkliga nivåer enligt REEL-2 

När det gäller bedömningen av de språkliga nivåerna visade resultatet att bedömargrupperna 

på gruppnivå i stort sett var överens gällande antal barn som minst bedömdes uppnå 

åldersadekvat språkförmåga. Samtliga barn som bedömdes ha en språklig avvikelse ansågs ha 

detta inom den expressiva domänen. Förklaringen till att barnen bedöms vara bättre på 

receptiva förmågor kan, som nämnts tidigare, vara att det speglar det förväntade mönstret i 

barns språkutveckling (Håkansson, 1998; Nettelbladt & Salameh, 2007). 

 

Den procentuella andelen barn som bedömdes ha en avvikande språkutveckling enligt REEL-

2, utifrån de olika bedömargruppernas bedömningar, kan jämföras med resultatet i en studie 

av Miniscalco (2007). I den studien befanns 20 barn av 105 (ca 19 %) ha milda språkliga 

svårigheter vid en 2 ½-års screening, vilket var en något högre siffra än de som kunde visas i 

förhandenvarande studie. Det bör vidare poängteras att några av de barn som i föreliggande 

studie bedömdes ha en avvikande språkutveckling befann sig på ett åldersintervall som endast 

låg någon månad under barnets kronologiska ålder. Detta tyder på att den språkliga avvikelsen 
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inte kan anses vara särskilt stor. Detta kan också tänkas vara en orsak till att det i samtliga fall 

utom ett, var olika barn som bedömts vara språkligt avvikande av de tre bedömargrupperna. 

Undantaget utgjordes av ett barn vilket bedömdes, av både logopedstudenterna och barnets 

förälder, vara på en språklig nivå motsvarande ett åldersintervall lägre än förväntat.  

 

Allmän diskussion  

Tidig upptäckt av barn med språksvårigheter och tidigt insatt behandling anses viktigt då det 

har visats kunna resultera i både förbättrade språkliga och sociala förmågor samt minskad 

föräldraoro (Robertson & Weismer, 1999). Flera forskare, bland annat Hansson (2003) och 

Westerlund et al. (2006), påtalar emellertid att det föreligger svårigheter med att testa barn 

under tre år. I den föreliggande studien visade det sig dock att det enbart var fem barn för 

vilka testning inte kunde slutföras. Koncentrationen hos de barn som inkluderades i studien 

varierade något under testningens gång men inte i sådan omfattning att barnens prestationer 

bedömdes påverkas av detta. Samtliga barn föreföll vidare tycka att det var spännande och 

roligt att delta i testningarna. Den höga andelen slutförda test i denna studie tyder på, till 

skillnad från de tidigare nämnda uppfattningarna, att det är fullt möjligt att utföra en 

formaliserad tal- och språkbedömning av barn i 2 ½ - 3 års ålder. Detta i sin tur, kan öka 

möjligheterna för tidig upptäckt och anpassad intervention. En bidragande faktor till den höga 

andelen slutförda test var att den logopediska bedömningen ägde rum på barnens respektive 

förskolor, vilket kan ha medfört att barnen kände sig mindre hämmade i testsituationen. Det 

bör dock noteras att barnen i denna studie hade en typisk språkutveckling. Det finns anledning 

att tro att det skulle vara svårare att genomföra den logopediska bedömningen med barn som 

har språkliga svårigheter. Barn med språkstörningar har oftare brister i koncentrations- och 

uppmärksamhetsförmåga och språkliga test prövar det som är svårast för dem (Hansson, 

2003). 

 

Barn tillägnar sig språket genom att interagera med sin omgivning (Strömqvist, 2003). Det är 

därför mycket värdefullt att skapa ett välfungerande samarbete med både föräldrar och 

förskolepersonal. Samverkan mellan logoped och förskola är en vanlig åtgärd (Hansson, 

2003) och läroplanen för förskolan (Lpfö 98) förordar vidare att förskolan har ett stort ansvar 

för att stötta och hjälpa varje barn i sin utveckling av olika språkliga förmågor. I förskolan 

finns dessutom möjligheter att jobba med barnet under korta stunder, enskilt eller i en mindre 

grupp, samt fördelen att barnet är vant vid att det i förskolan förekommer strukturerade lekar 

och övningar. I föreliggande studie framkom att förskolepersonalen gav tretton ”vet ej”-svar, 
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det vill säga 3,6 % av deras samtliga svar, samtidigt som den procentuella överensstämmelsen 

mellan dem och logopedstudenterna var god. Detta tyder på att förskolepersonalen är väl 

insatta i barnens språkliga kompetens, trots att de ansvarar för stora barngrupper. Att 

förskolepersonal kan spela en viktig roll i både upptäckten och behandlingen av språkliga 

svårigheter hos barn har även poängterats av Hansson (2003) och Nettelbladt & Salameh 

(2007). 

 

Föräldrarna och förskolepersonalen ser barnen i en helt annan miljö än vad logopeden 

vanligtvis gör och deras bilder av barnets kommunikationsförmåga är viktiga då det är i 

barnets vardag som eventuella språkliga svårigheter märks. Föräldraenkäter är av den 

anledningen, som Dale (1991) berört, värdefulla instrument för att exempelvis utvärdera 

utfallet av behandlingsinsatsers påverkan på barnets språkliga förmåga i vardagliga 

situationer. Användning av föräldraenkäter kan med andra ord ses som ett led i tillämpningen 

av ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health (Socialstyrelsen, 

2003) som just betonar att svårigheter ska värderas utifrån hur de påverkar den enskilde 

individen i dennes dagliga liv och i dennes samvaro med andra.  

 

Föräldraenkäter anses även vara lämpliga instrument för logopeden att använda med de små 

barnen (Rescorla, 1989) för vilka utbudet av standardiserade test är litet. I de fall då riktigt 

små barn kommer till mottagningen kan en föräldraenkät av den anledningen utgöra en 

mycket värdefull del i kontakten mellan logoped, föräldrar och eventuell förskolepersonal. 

Föräldraenkäten kan göra det möjligt för logopeden att utföra täta uppföljningar av barnets 

språkliga utveckling. Som en följd av detta kan logopeden fortlöpande tillhandahålla 

uppdaterade råd kring intervention för det aktuella barnet. Ett förfaringssätt där en 

föräldraenkät besvaras innan ett kontrollbesök skulle vidare kunna vägleda logopeden i 

dennes val av eventuellt bedömningsmaterial (Scherer & D’Antonio, 1995).  

 

Utifrån en tolkning av resultaten i föreliggande studie anses en kombination av en 

formaliserad bedömning och en föräldraenkät vara värdefull vid inhämtande av information 

rörande ett barns språkutveckling. Den formaliserade bedömningen kan bidra med 

information om hur barnet presterar på specifika språkliga uppgifter (Hansson, 2003) medan 

föräldraenkäten kan bidra med information om hur barnets tal- och språkförmåga fungerar i 

vardagen. En kombinerad användning av dessa två metoder rekommenderas också av flera 

forskare bland annat Bruce et al. (2003) och Wetherby et al. (2003).  
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Föräldrars och förskolepersonals besvarande av en föräldraenkät kan medföra att de via 

frågorna får idéer om och gör reflektioner kring barnets språk (Miller et al., 1995; Bishop & 

Baird, 2001). Detta underlättar i sin tur diskussion mellan dem och logopeden kring tal- och 

språkutveckling i allmänhet och kring det aktuella barnets språkliga utveckling i synnerhet. 

Föräldraenkäter utgör bra underlag för sådana diskussioner, särskilt de som i likhet med 

REEL-2 presenteras muntligt eftersom dessa lockar till den mer öppen dialog. En sådan 

dialog medför också att föräldrarna och förskolepersonalen involveras mer i 

bedömningsprocessen, en fördel med föräldraenkäter som även Miller et al. (1995) belyst. I 

och med att föräldrarna och förskolepersonalen blir mer involverade i bedömningen kan 

behandling planeras utifrån en gemensam syn på barnets språkliga svårigheter, snarare än 

enbart på grundval av den bild som presenterats av logopeden.  

 

Slutsatser  

Sammanfattningsvis bedöms föräldrar, förskolepersonal och logopedstudenter via en 

föräldraenkät respektive en logopedisk bedömning, kunna bidra med liknande information om 

barns språkliga förmåga. Informationen från de olika bedömargrupperna är emellertid inte 

identisk och vissa typer av frågor genererar lägre överensstämmelse mellan olika bedömare än 

vad andra frågor gör. Slutsatsen som dras av detta är att den information om barnets språkliga 

förmåga som föräldrar och förskolepersonal kan bidra med är värdefull samt att det är viktigt 

att inhämta information från flera källor. Ett annat intressant och tänkvärt resultat i studien är 

att det bedömdes vara fullt möjligt att genomföra en formaliserad bedömning på barn i denna 

låga ålder. En ökad användning av föräldraenkäter i kombination med formaliserade 

bedömningar antas vidare kunna medföra en positiv utveckling av samarbetet mellan 

logopeden och föräldrar och förskola.  

 

Framtida studier  

Resultatet i föreliggande studie visar att överensstämmelserna mellan bedömargrupperna var 

goda. Det skulle emellertid vara önskvärt att normera studien med ett väsentligt större antal 

deltagare och att även inkludera barn med språkliga svårigheter. En annan aspekt som vore 

intressant att undersöka är föräldraenkäters tillämpbarhet vid tal- och språkbedömningar av 

barn med flerspråkig bakgrund. Då REEL-2 är utformat för att tillämpas på barn upp till tre 

års ålder vore det intressant att undersöka om instrumentet är tillämpbart på barn som är äldre 

än så men vars språkliga nivå ligger under det som förväntas vid tre år. Det vore även givande 
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att utvärdera hur användandet av en föräldraenkät upplevs av logopeder, föräldrar och 

förskolepersonal.  
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Linköping 2007-02-06 
 
 
 

Informationsbrev till förskolepersonal  
 
 
 
 
Hej! 
 
Vi är två logopedstudenter, Bergrós Glad och Karoline Kumlin, som studerar vid 
Hälsouniversitetet i Linköping. Vi går nu vår näst sista termin. Den sista terminen ägnas åt att 
skriva en magisteruppsats och det är med anledning av detta som vi vänder oss till Er.  
 
Då vi båda är väldigt intresserade av att i framtiden arbeta med barn har vi valt att skriva vår 
uppsats inom detta ämnesområde. Den studie som vi ska utföra har som syfte att utvärdera ett 
frågeformulär som logopeder kan använda för att tillsammans med föräldrar kunna ringa in på 
vilken språklig nivå ett barn befinner sig. Vi har valt att göra utvärderingen på barn i åldrarna 
2 år och 6 månader till 3 år (30-36 månader) då det för närvarande är ont om logopediska 
verktyg som är lämpliga att använda vid språkliga bedömningar av barn i denna ålder.  
 
Vi behöver därför Er hjälp att komma i kontakt med barn i ovanstående åldrar för att kunna 
utföra vår studie. Studien innebär att vi kommer till förskolan och bekantar oss med barnen en 
stund innan vi börjar med bedömningen. Denna innebär att en av oss kommer att leka med 
barnen, med ett medtaget material bestående av diverse leksaker och bilder. Leksituationen 
kommer att bygga på 18 uppgifter. Dessa uppgifter motsvarar de 18 ja-och-nej frågor som 
finns i det frågeformulär som vi utvärderar. Uppgifterna kan till exempel vara att peka ut 
kroppsdelar eller att peka ut en bild som föreställer ett presenterat ord. De 18 frågor som finns 
i frågeformuläret kommer vi sedan att ställa till en förskolepersonal (på förskolan) samt till en 
förälder (via telefon) för varje barn. 
 
Barnen ska bedömas vart och ett för sig på förskolan. Vi tar med den utrustning och det 
material som vi behöver men behöver tillgång till ett avskilt rum. För att vi efterhand ska 
kunna gå tillbaka och titta mer i detalj på vad barnen sagt och gjort i leksituationen kommer vi 
att videofilma dem samt spela in på vanligt ljudband. Vid sammanställningen av materialet 
kommer varje barn att tilldelas en kod för att garantera anonymiteten. Endast uppgifter om 
kön och ålder kommer att redovisas.  
 
Vi bifogar ett informationsbrev till föräldrarna då vi givetvis behöver deras tillstånd till att 
deras barn ingår i studien. Det informationsbrevet ber vi er förmedla till alla föräldrar till barn 
födda i 1 mars till 1 september 2004. Det går bra att kopiera informationsbrevet om Ni 
behöver fler exemplar. Vi behöver svar snarast möjligt och undrar därför om Ni kan förmedla 
informationsbreven så att vi kan ha svar tills den 12:e februari. Vi bifogar även en 
påminnelselapp som vi ber Er dela ut den 9:e februari för att vi ska få in så många svar som
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 möjligt. Svarstalongerna vore vi tacksamma om Ni kan lägga i det bifogade svarskuvertet och 
skicka tills oss senast den 12:e februari.  
 
Av etiska skäl väljer vi att tillfråga samtliga föräldrar till barnen i den aktuella åldersgruppen. 
Vi behöver därefter göra ett urval då endast barn med typisk allmän utveckling och typisk tal- 
och språkutveckling utveckling kan ingå i vår studie. Ett annat urvalskriterium är att barnet 
har svenska som enda modersmål.  
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
_____________________                       ________________________ 
Bergrós Glad   Karoline Kumlin  
Logopedstudent  Logopedstudent 
e-mail: X    e-mail: X  
Tfn: X    Tfn: X 
 
 
Svarstalongerna skickas till följande adress: 
 
Bergrós Glad 
X  
 
Handledare:   Handledare: 
Christina Samuelsson   Inger Lundeborg  
e-mail: X    e-mail: X  
Tfn: X    Tfn: X 
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Linköping 2007-02-06  
 

 
 
Informationsbrev till berörda föräldrar  
 
 
 
 
Hej! 
 
Vi är två logopedstudenter, Bergrós Glad och Karoline Kumlin, som studerar vid 
Hälsouniversitetet i Linköping. Logopeder arbetar bland annat med barn och vuxnas 
kommunikationsförmåga, röst, tal och språk. Vi går nu vår näst sista termin. Den sista 
terminen ägnas åt att skriva en magisteruppsats. Då vi båda är väldigt intresserade av att i 
framtiden arbeta med barn har vi valt att skriva vår uppsats inom detta ämnesområde. Den 
studie som vi ska utföra har som syfte att utvärdera ett frågeformulär som logopeder kan 
använda för att tillsammans med föräldrar kunna ringa in på vilken språklig nivå ett barn 
befinner sig. Vi har valt att göra utvärderingen på barn i åldrarna 2 ½ år - 3 år då det för 
närvarande är ont om logopediska verktyg som är lämpliga att använda vid språkliga 
bedömningar av barn i denna åldersgrupp.  
 
Studien innebär att vi kommer till förskolan och bekantar oss med barnet en stund innan vi 
börjar med bedömningen. Denna innebär att en av oss kommer att leka med barnet, med ett 
material bestående av diverse leksaker och bilder. Leksituationen kommer att bygga på 18 
uppgifter. Dessa 18 uppgifter motsvarar de 18 ja-och-nej frågor som finns i det frågeformulär 
som vi utvärderar. Uppgifterna kan till exempel vara att peka ut kroppsdelar eller att peka ut 
en bild som föreställer ett presenterat ord. Dessa 18 frågor kommer vi sedan att ställa Er som 
föräldrar (via telefon på en tid som passar Er) och en av förskolepersonalen. Studien beräknas 
äga rum under februari 2007. 
 
Vi kommer att träffa barnet på förskolan. För att vi efterhand ska kunna gå tillbaka och titta 
mer i detalj på vad barnet sagt och gjort i leksituationen kommer vi att videofilma det samt 
spela in på vanligt ljudband. Vi är mycket noggranna med anonymiteten. Vid 
sammanställningen av materialet kommer varje barn att tilldelas en kod för att garantera 
anonymiteten. Endast uppgifter om kön och ålder kommer att redovisas.  
 
Vi ber härmed om Ert tillstånd till att Ert barn deltar i vår studie. Vi ber Er att fylla i den 
bifogade svarstalongen där Ni fyller i barnets fullständiga namn, kön, födelsedatum samt 
kryssar i huruvida Ert barn får delta i studien eller ej. Vi behöver få in samtliga svarstalonger 
även i de fall då tillåtelse ej ges. Då vårt arbete med magisteruppsatsen är tidsbegränsat 
behöver vi ha Ert samtycke senast den 12:e februari 2007. Lämna svarstalongen till 
förskolepersonalen.  
 
Vi vänder oss till många föräldrar och barn och är tacksamma om så många som möjligt vill 
delta. Vi kommer att göra ett urval av de som anmält sig vilket innebär att inte alla barn som 
anmälts kommer att ingå i studien.    
  



 

  

 
Bilaga 2 

 
Om Ni har frågor om studien är Ni välkomna att ringa oss eller vår handledare Inger 
Lundeborg. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
____________________                        _____________________ 
Bergrós Glad   Karoline Kumlin  
Logopedstudent  Logopedstudent 
e-mail: X    e-mail: X  
Tfn: X    Tfn: X 
 
Handledare:   Handledare: 
Christina Samuelsson   Inger Lundeborg  
   e-mail: X  

Tfn: X  
---------------------------------------------------------------------------------------------

Svarstalong 
 
Mitt barn heter:  ______________          _________________  
      Förnamn   Efternamn 
 
Mitt barn är en 

 Pojke 
 Flicka  

 
Mitt barn är fött   _____  ______   _____ 
         År       Månad    Dag 
 
Mitt barn går på förskolan  ______________________ avd. _____________________ 
 
 
Härmed ger jag Mitt tillstånd till att Mitt barn deltar i den studie som beskrivits i 
informationsbrevet samt ger Mitt godkännande till att en video- samt ljudinspelning görs. 
 

 Ja, Mitt barn får delta  
 

 Nej, jag vill inte att Mitt barn deltar  
 
 

Linköping den _____________ 
 
 
 
_________________________ 
Målsmans underskrift 
 
Vi är tacksamma för att ni lämnar in svarstalongen till förskolepersonalen senast den 12:e 
februari 2007. 



 

  

 
 
 
Månad 27-30 (Påse 1) 

 

R58: Förstår överordnade begrepp och kan peka 
ut eller svara på frågor som ”vad äter man 
med?”  ”Vad har man på sig? 
Det här är Nalle. Nalle vill ha frukt  
 

 Kan du ge honom frukt?  
 Jag tror Nalle vill ha en till frukt. Kan du ge 

honom en frukt till? Obs. INGEN GEST 
Nu behöver Nalle lite kläder.  

 Kan du ge Nalle kläder? 
 Han vill ha mer kläder. Kan du genom mer 

kläder?  
Nalle vill leka med saker som man kan åka 
med.  

 Kan du ge Nalle något som man kan åka med? 
 Finns det något mer man kan åka  

med? 
 

 +      +-      - 
 

E 58: Identifierar och benämner minst en färg.  
Vad var det för färg på …? 
Kan du se någon mer blå sak? BOKLÄSNING
 

 Blå  
 Röd   
 Grön   
 Gul  
 Vit 
 Svart 
 Rosa 
 Lila 

 
 
 
 
 
 

 +      +-      - 
 

R59: Förstår ”stor/liten”: väljer ut föremål t.ex. 
”den lilla dockan/den stora bollen”? 
Det här är Nalles leksaker. Nalle vill leka 
med… (ge minst tre uppgifter) 
 

 Den lilla bollen  Den stora bollen 
 Den lilla bilen  Den stora bilen 
 Den lilla dockan  Den stora dockan 

 
  +      +-      - 
RÄKNA 

E60: Kan ramsräkna eller repetera 2 eller flera 
räkneord? 
Har du sett så många leksaker Nalle har! Ska 
vi räkna dem? (tillsammans, först jag, sen du)  
 
 
 
 
 

 +      +-      - 
 

R60: Känner igen och kan benämna eller peka ut 
vanliga föremål på bilder? 
Nu vill Nalle läsa bok, men han ser lite dåligt. 
Kanske vi kan hjälpa nalle och berätta vad 
som finns på bilderna. Alt: Vi kan peka i boken 
och visa vart sakerna finns. (fråga efter färger)  
 

 Bord   Båt 
 Stol   Bil 
 Docka/Bebis  Sko  
 Nalle   Säng  
 Boll  Bok 
 Katt  Lampa 

 
 +      +-      - 

 

E59: Använder personligt pronomen (d.v.s jag) 
om sig själv istället för egennamn? 
VID STÄDNING.  
Nu ska vi städa undan alla saker. (lägg ner 
några saker) Vem la ner X? Just ja, det var ju 
jag. Vem la ner Y? (barnet har lagt ner Y) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 +      +-      - 
 

Bilaga 3 
Protokoll - Logopedstudent 

Namn:            Födelsedatum:                 Ålder:  Kod: 
Datum:        kl: Tid:   Förskola: Avdelning: 



 

  

Bilaga 3 
Månad 30-33 (Påse 2) 
R61: Förstår de vanligaste verben? 
Nu vill Nalle …X. Kan du hjälpa Nalle att X?  
-Kan du ta boken?/Kan du hämta koppen?  
-Nalle hör dåligt. Kan du hjälpa honom att 
lyssna på musiken i boken?  
-Nalle kan inte skratta, kan du visa honom 
hur man gör när man skrattar? 
-Nalle vet inte vart munnen sitter. Kan du 
peka på munnen? 
 

 Rita  Ge  
 Sova  Läsa 
 Ligga  Hoppa  
 Dansa  Vinka 
 Äta  Lyssna  
 Dricka  Skratta  
 Hämta/Ta   Peka 

 
 

 +      +-      - 

E63: Anger på uppmaning både sitt för och 
efternamn.  
Nalle undrar vad du heter. Vad heter du? Vad 
heter du mer än X?  
 
Extra hjälp: Jag heter (förnamn, efternamn), 
Nalle heter Nalle Björnsson. Vad heter du?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 +      -  

R62: Förstår och kan svara/reagera adekvat på 
de flesta långa och komplexa frågeordssatser och 
uppmaningar? 
 Nu vill Nalle veta mer. 
 

 Kan du berätta för Nalle vilka som bor hemma 
hos dig? 

 Har du någon lillasyster eller lillebror? 
 Vem brukar du leka med på dagis? 
 Vad har du för kläder på dig idag? (ok att visa) 
 Kan du ge mig bilen som ligger i påsen?  

 
 

 +      +-      - 

E61: Svarar rätt på frågan är du en pojke eller 
flicka.  
Nalle är nyfiken. Han undrar om du är en 
pojke eller en flicka?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 +      - 
R63: Förstår de vanligaste adjektiven? 
Nu har ju vi pratat med Nalle en stund. Han 
vill titta om det finns några mer saker i påsen! 
Han undrar om du kan hjälpa honom hitta 
bland alla saker. Kan du se någon…  
 

 Stort /stora (*)  Blå 
 Litet /lilla(*)  Röd      Brun 
 Ledsen  Grön 
 Lång  Gul 
 Kort  Vit  
 Tunn  Svart 
 Tjock   Rosa 

 
 +      +-     - 

OBS. Denna uppgift görs som avslutning på 
testningen OBS.  
 
E62: Benämner och berättar på uppmaning och 
vad hon/han har ritat? 
Vet du vad jag tänkte att vi skulle göra nu? I 
den här påsen låg det några kritor och ett 
papper, så jag tänkte att vi kunde rita varsin 
teckning till Nalle. Han gillar ju bilder. (rita) 
Oj vad fint! Vad har du ritat? Vad är det där? 
 
 
 
 

 +      - 
* se uppgift R59 
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Månad 33-36 (Påse 3) 
R64: Intresserar sig för förklaringar på varför, 
hur etc? 
 
Det här är Nalles zebra.. Det finns en sak som 
man kan trycka på under zebran. Så om man 
vänder på den kan man se vart man ska 
trycka. När man trycker så ramlar zebran. 
Om man släpper sen så ställer den sig upp 
igen. (håll i handen, men visa ej hur man gör)Vill 
du prova?  
 
Oj, nu säger Nalle någonting. Han undrar 
varför man inte får leka på gatan? Vet du det? 
Kan det vara för att det kan komma bilar och 
att man kan göra sig illa om bilen kör på en?  
 
Nalle frågar någonting mer. Han undrar 
varför man ska borsta tänderna. Vet du? 
Kanske det kan vara för att man kan få ont i 
tänderna och kan få hål om man inte borstar 
dem?  
 

 +      - 

E 64: Berättar enkelt om vad som just hänt då 
han/hon var ute och lekte 
 
Här är min fina bil. Nalle får absolut inte leka 
med den här bilen. (Nalle leker med bilen när 
jag inte ser) Såg du vad Nalle gjorde? Vad 
gjorde han? 
 
Oj här var visst Nalles kalsonger. Om jag 
blundar kan du titta om Nalle gör något 
busigt? (tar på kalsongerna på Nalles huvud) 
Vad gjorde Nalle?   
 
Nalle är lite glömsk. Han kommer inte ihåg 
vad han gjorde först. Kan du berätta vad nalle 
gjorde först?   
 
 
 
 
 
 

 +      - 
R65: Följer 3-ledade instruktioner uttalade i en 
mening? 
Nu ska vi se vad Nalle har här. En låda och 
några saker. Han har en fågel, ett får och ett 
tåg. 
 

 Kan du öppna lådan och ta upp lammet och 
tåget?  

 Kan du ta tåget och fågeln och lägga dem i 
lådan? 

 Kan du öppna lådan och ta upp tåget och sen 
ge det till Nalle? 

 Kan du ta lammet och lägga det i lådan och 
sen ge lådan till mig?  
 
 

 +      +-      - 

E65: Använder många verb korrekt vid samtal 
om aktiviteter på bild t.ex., äter, gungar, 
springer? 
Titta här vilka fina bilder! Kommer du ihåg 
att nalle såg lite dåligt. Ska vi säga till Nalle 
vad som händer på bilden, vad gör han/hon?  
 

 Leker  Kryper 
 Sover  Läser 
 Klipper  Bakar 
 Kramas/Sitter  Sjunger/spelar 
 Äter  Badar 
 Dricker  skriver/ritar/läser 
 Går  Åker/Sitter 

 
 

 +      +-      - 
R66: Förstår prepositioner t.ex. på, under, 
framför, bakom etc. ? 
Nu vill nallen leka med den här gubben. Nalle 
tycker om att berätta vart saker ska vara. Nu 
vill han att vi hjälper honom lägga gubben… 
 

 under lådan   bakom huset 
 på lådan  framför huset 
 i lådan   bredvid huset 

 
 

 +      +-      - 

E66: Använder några pluralformer korrekt i tal? 
(Samtidigt som E65) 
Oj, nu vill Nalle att vi tittar på alla hans 
leksaker igen. Titta där ligger Nalles båda 
  

 Bollar 
 Bilar 
 Dockor 
 Böcker 
 Tröjor 

 
 +      +-      - 

 



 

  

 
 

 
Månad 27-30 

 
 
 
 

R58: Förstår X överordnade begrepp och kan 
peka ut eller svara på frågor som ”Vad äter 
man med?”, ”Vad har man på sig?” 
- Förstår X överordnade begrepp som djur, 
fordon, kläder? 
- Om du har en hög med djur och en hög fordon 
kan X peka på rätt hög om du ber X peka på 
någon av dem? 
- Kan X peka ut ”kläder” eller svara på frågan 
”vad har man på sig?”? 
- Om X svarar ”tröjan” har han/hon inte 
överordnade begrepp 

 + 
 +- 
 - 

Kommentar:  
 

E 58: Tycker du att X identifierar och 
benämner minst en färg? 
- Identifierar – pekar ut på uppmaning 
- Säger namnet på färgen 
 

 + 
 +- 
 - 

Kommentar:  
 

R59: Förstår ”stor/liten”: väljer ut föremål 
t.ex. ”den lilla dockan/den stora bollen”? 
- Om du ber X att ta den lilla dockan/stora bollen 
gör han/hon det? 
 

 + 
 +- 
 - 

Kommentar:  
 

E60: Kan X ramsräkna eller repetera 2 eller 
flera räkneord? 
- Ramsräkna – bara räkna rätt ut, en två tre fyra 
fem osv utan att egentligen räkna en sak 
- Repetera – räkna tillsammans med vuxen och 
säga räkneorden efter att den vuxne sagt dem 

 
 + 
 +- 
 - 

Kommentar:  
 

R60: Känner X igen och kan benämna eller 
peka ut vanliga föremål på bilder? 
- När ni sitter och läser saga kan X peka på/säga 
vad vanliga föremål som boll – docka – nalle om 
du ber om det? 
 

 + 
 +- 
 - 

Kommentar:  
 

E59: Använder X personligt pronomen (d.v.s. 
jag) om sig själv istället för egennamn? 
- När X ska prata om sig själv, kallar han/hon sig 
för X eller säger han/hon jag?  
- T ex  ”Jag vill leka” vs ”Kalle vill leka” 

 + 
 +- 
 - 

Kommentar:  
 

Bilaga 4 
Protokoll – Förskolepersonal/Föräldrar 

Namn:        Födelsedatum:                 Ålder:  Besvarad av:      Kod: 
Datum: Tid:   Förskola: Avdelning: 



 

  

Bilaga 4 
Månad 30-33  
R61: Förstår de vanligaste verben? 
- Med förstå – barnet behöver inte kunna säga 
ordet utan bara kunna förstå vad det ska göra om 
någon ber det att…  
- Rita, Äta, Dricka, Dansa, Ligga, Sova, Lyssna, 
Ge, Läsa, Skratta, Vinka,   Hoppa, Peka, Köra 

 
 + 
 +- 
 - 

Kommentar:  
 

E63: Anger X på uppmaning både sitt för- och 
efternamn? 

 
 + 
 +- 
 - 

Kommentar:  
 

R62: Förstår X och kan svara/reagera adekvat 
på de flesta långa och komplexa 
frågeordssatser och uppmaningar?  
- Exempel på sådana komplexa satser kan vara:  
- Kan du berätta för mig vilka som bor hemma 
hos dig? 
- Har du någon lillasyster eller lillebror? 
- Vem brukar du leka med på dagis? 
- Vad har du för kläder på dig idag? (ok att visa) 
- Kan du ge mig bollen som ligger i påsen? 

 
 + 
 +- 
 - 

Kommentar:  
 

E61: Svarar rätt på frågan ”är du en pojke 
eller flicka?” 

 
 + 
 +- 
 - 

Kommentar:  
 

R63: Förstår de vanligaste adjektiven?   
- stor, liten, glad, ledsen, lång, kort, tunn, tjock, 
färger  

 + 
 +- 
 - 

Kommentar: 
 

E62: Benämner X och berättar på uppmaning 
vad hon/han har ritat? 

 + 
 +- 
 - 

Kommentar:  
 

 



 

  

Bilaga 4 
Månad 33-36  
R64: Intresserar X sig för förklaringar på 
varför, hur etc?  
- Om du förklarar för X varför något är som det 
är eller hur man gör något verkar han/hon då 
lyssna och vilja förstå (behöver inte förstå) och är 
intresserad? 
- T.ex. varför man ska borsta tänderna, varför 
man inte ska leka på gatan 
- T.ex. varifrån kommer mjölken 

 
 + 
 +- 
 - 

Kommentar:  
  

E64: Berättar enkelt om vad som just hänt då 
han/hon var ute och lekte? 

 
 + 
 +- 
 - 

Kommentar:  
 

R65: Följer X 3-ledade instruktioner uttalade i 
en mening? 
- Som t.ex. ”Gå till hyllan, hämta boken och ge 
den till pappa/mamma” 
- Kan du öppna väskan, hämta den lilla skeden 
och ge den till mig?  
- Kan du ta bilen och stoppa den i väskan och ge 
väskan till mig?  

 
 + 
 +- 
 - 

Kommentar:  
 

E65: Använder många verb korrekt vid samtal 
om aktiviteter på bild t.ex., äter, gungar, 
springer? 
- Om ni t ex sitter och tittar i en bok och pratar 
om bilderna och vad som personerna/djuren gör, 
använder X ord som… 
- Ritar, Sover, Badar, Äter, Dricker, Går, Läser, 
Bakar, Åker/Sitter etc.  

 
 + 
 +- 
 - 

Kommentar:  
 

R66: Förstår prepositioner t.ex. på, under, 
framför, bakom etc ? 
- Om ni t.ex. letar efter någonting och du säger 
”titta under sängen” gör han det?   

 
 + 
 +- 
 - 

Kommentar:  
 

E66: Använder X några pluralformer korrekt 
i tal? 
- Flertal 
- T.ex. bilAR 
- dockOR 
 

 + 
 +- 
 - 

Kommentar:  
 
 

 



 

  

Bilaga 5 
Bedömningsmall 
 
Så här bedöms den direkta observationen/testningen 
 
Uppgift Bedömningskriterier 
R58 + 

+- 
- 

om barnet klarar samtliga 3 kategorier      
om barnet har rätt på 2 av 3 kategorier  
om barnet inte har något rätt (beteendet har aldrig observerats) 

R59 + 
+- 
- 

om barnet bedöms veta skillnaden (utan tveksamheter)     
om barnet har 1 eller fler fel 
om barnet inte har något rätt (beteendet har aldrig observerats) 

R60 + 
+- 
- 

om barnet har som mest 2 fel 
om barnet har 3 eller fler fel 
om barnet inte har något rätt (beteendet har aldrig observerats) 

E58 + 
+- 
- 

om barnet visar att det har minst en färg som alltid blir rätt 
om barnet kan identifiera en färg men inte benämna den (kan delar av 
uppgiften)  
om barnet inte har något rätt (beteendet har aldrig observerats) 

E59 + 
+- 
- 

om barnet övervägande använder personligt pronomen (typiskt beteende) 
om barnet omväxlande använder personligt pronomen och egennamnet  
om barnet enbart kallar sig själv för egennamnet 

E60 + 
+- 
- 

om barnet ramsräknar eller repeterar 2 eller fler räkneord (utan tvekan) 
om barnet upprepar minst två räkneord men inte i den ordning som 
testledaren sagt dem 
om barnet inte klarar det som efterfrågas (beteendet har aldrig observerats) 

R61 + 
+- 
- 

om barnet uppvisar förståelse för minst 5 verb 
om barnet uppvisar förståelse för 4 eller färre verb  
om barnet uppvisar förståelse för något av verben (beteendet har aldrig 
observerats) 

R62 + 
+- 
- 

om barnet har som mest 2 fel 
om barnet har 3 eller fler fel  
om barnet inte har något rätt (beteendet har aldrig observerats) 

R63 + 
 
 
 
+- 
 
- 

Alt1: om barnet har som mest 1 fel på adjektiven i vänstra kolumnen (oavsett 
resultat på färgerna) 
Alt2: om barnet har som mest 2 fel på adjektiven (vänster kolumn) men 
klarar minst 1 färg 
om barnet har 3 eller fler fel på av adjektiven i vänster kolumn. Detta oavsett 
hur många färger barnet kan.  
om barnet inte har något rätt (beteendet har aldrig observerats)  

E61 + 
+- 
- 

om barnen svarar korrekt 
går ej att få på denna uppgift (se förklaringar nedan) 
om barnet svarar felaktigt eller inte förefaller veta skillnaden 

E62 + 
 
+- 
- 

om barnet uppvisar beteendet och benämner något på den bild det ritat (även 
om barnet endast benämner de färger det använt) 
går ej att få på denna uppgift (se förklaringar nedan)  
om barnen inte benämner eller berättar något om den bild som det ritat  

E63 + 
+- 
- 

om barnet säger både för- och efternamn  
går ej att få på denna uppgift (se förklaringar nedan)  
om barnen endast säger förnamnet eller inte svarar alls  
 



 

  

Bilaga 5 
R64 + 

+- 
- 

om barnet bedöms vara intresserat 
går ej att få på denna uppgift (se förklaringar nedan) 
om barnet bedöms som att inte vara intresserat 

R65 + 
+- 
- 

om barnet har som mest 1 fel 
om barnet har 2 eller fler fel  
om barnet inte har något rätt (beteendet har aldrig observerats)  

R66 + 
+- 
- 

om barnet har som mest 1 fel 
om barnet har 2 eller fler fel 
om barnet inte har något rätt (beteendet har aldrig observerats) 

E64 + 
+- 
- 

om barnet berättar enkelt 
går ej att få på denna uppgift (se förklaringar nedan)  
om barnet inte berättar något   

E65 + 
+- 
- 

om barnet har som mest 2 fel 
om barnet har 3 eller fler fel 
om barnet inte har något rätt (beteendet har aldrig observerats) 

E66 + 
+- 
- 

om barnet använder singularis på 1 ord men plural på övriga 
om barnet använder singularis på 2 eller fler ord 
om barnet inte använder någon pluralform (beteendet har aldrig observerats) 

 
Förklaringar 
 
E61 
På denna fråga ges barnet två svarsalternativ, ”Är du en pojke eller flicka?” Detta medför att 
barnet kan förstå att det svarat fel om frågan ställs igen och att det då väljer det andra 
alternativet, utan att egentligen veta skillnaden mellan pojke och flicka. Det går inte att under 
den korta tid, under vilken testningen äger rum, prova denna uppgift så många gånger att det 
med säkerhet går att avgöra om barnet vet skillnaden eller börjat lära sig skillnaden.  
På grund av detta tolkas ett korrekt svar som + men en blandning av korrekta och felaktiga 
svar som -. 
 
E62, E63, R64, E64  
Det går inte att under den korta tid, under vilken testningen äger rum, prova denna uppgift så 
många gånger att det går att avgöra om detta är något som barnet kan ibland eller nyligen 
börjat kunna, vilket skulle tolkas som ett +-. Detta gör att + eller – är de enda möjliga 
resultaten på dessa uppgifter i den direkta observationen/testningen.  
 
Så här bedöms svar från föräldrar/förskolepersonal  
 
+ 
+- 
- 
VE 

ges vid jakade svar  
ges vid svar som t ex: ”ibland”, ”någon gång”, ”oftast”. 
ges vid nekande svar 
ges vid svar som ”vet ej”, ”det kan jag inte svara på”.  

 
Om föräldern/förskolepersonalen är osäker är följande en lämplig följdfråga: ”Kan du 
påminna dig om att (barnets namn) gjort/sagt/utfört denna någon gång?” Om svaret på denna 
fråga är ”nej” ges ett -. Om svaret är ett ”ja” men att detta inte är det typiska beteendet ges ett 
+-.  
  
 
 


