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Validation of the Parent Report Instrument SCDI-III  

for three-year-old Swedish Children 

Abstract 

The Swedish Communicative Development Inventory (SCDI-III), a parent report instrument, is 

a modified form of the third version of the MacArthur-Bates Communicative Development 

Inventory, and has been developed as a research tool for the investigation of the language ability 

of children aged 2;6 - 4;0 years.  

It is of great importance that children who are most at risk of developing a language impairment 

are identified in time in order to increase the possibility to stimulate their language in favourable 

developmental phases. Clinicians have expressed a need for a material that can provide an 

overview of a child’s language ability, prior to carrying out further language assessment. The need 

of such material has contributed to the need for an investigation of the validity of SCDI-III, 

which has formed the basis for the present study. The purpose was to validate the already 

standardized parent estimation form SCDI-III with established language assessments to 

investigate whether it can be used to identify children who are at risk for language impairment.  

Forty-one children (21 girls and 20 boys) aged 3;0 - 3;11 years, with Swedish as their mother 

tongue, and 41 guardians participated in the study. The grammatical abilities of the children were 

examined using the validation tools SIT (Språkligt Impressivt Test) and Gramba (Grammatiktest 

för barn) and the lexical abilities were examined using BNT (Boston Naming Test) and PPVT-III 

(Peabody Picture Vocabulary Test). The testing was performed at their respective daycare center, 

and the guardians filled in SCDI-III, after which the results were compared.   

Moderate significant correlations were found between estimations in SCDI’s word production 

section and the children’s production on the BNT and the result of the PPVT-III, and between 

parents’ evaluations in the sentence construction section of the questionnaire and the test results 

on Gramba. No significant or strong correlations in the sentence complexity section of the 

SCDI-III were found on any of the four SLP assessments. In addition to these results, girls 

performed significantly better than boys on Gramba and the oldest children had significantly 

better results than the youngest on the BNT. The results of the present study suggest a need for 

different methods and perspectives for the assessment of children’s language abilities. SCDI-III 

could therefore be a complementary tool in providing a basis for discussion between practicing 

speech-language pathologists and guardians, but cannot be used as an assessment tool by itself.  

Keywords: SCDI-III, validation, parent evaluation, three-year-olds, BNT, PPVT, SIT, Gramba 



Sammanfattning 

Föräldraskattningsformuläret The Swedish Communicative Development Inventory (SCDI-III) 

är en modifierad form av MacArthur-Bates Communicative Development Inventorys tredje form 

(CDI-III), och har tagits fram som ett forskningsinstrument för undersökning av språkförmågan 

hos barn i åldersgruppen 2;6-4;0 år. 

Det är av stor betydelse att barn i riskzonen för att utveckla en språkstörning upptäcks i tid för 

att språket ska kunna stimuleras under gynnsamma utvecklingsfaser. Kliniskt verksamma 

personer har givit uttryck för ett behov av ett material som kan ge en överblick av ett barns 

språkförmåga inför vidare språkutredning. Behovet av ett sådant material bidrog till att validiteten 

hos SCDI-III behövde undersökas, vilket utgjorde grunden för föreliggande studie. Syftet var att 

validera det redan normerade föräldraskattningsformuläret SCDI-III med etablerade språktest för 

att undersöka om det kan användas för att identifiera barn som ligger i riskzonen för 

språkstörning. 

Fyrtioen barn (21 flickor och 20 pojkar) i åldersgruppen 3;0-3;11 med svenska som modersmål, 

och 41 vårdnadshavare deltog i studien. Barnens grammatiska förmågor undersöktes med 

valideringsinstrumenten SIT (Språkligt Impressivt Test) och Gramba (Grammatiktest för barn) 

och deras lexikala förmågor undersöktes med BNT (Boston Naming Test) och PPVT-III 

(Peabody Picture Vocabulary Test). Testningen utfördes på deras respektive förskolor och 

vårdnadshavarna fyllde i SCDI-III, varefter resultaten jämfördes.   

Medelstarka signifikanta korrelationer konstaterades mellan skattningarna på SCDI:s 

ordproduktionsdel och barnens resultat på BNT respektive PPVT-III, samt mellan föräldrarnas 

skattningar på formulärets meningsbyggnadsdel och testresultaten på Gramba. Inga signifikanta 

eller starka korrelationer för meningskomplexitetsdelen i SCDI-III hittades mot något av de fyra 

testen. Utöver dessa resultat framkom att flickor presterade signifikant bättre än pojkar på 

Gramba och de äldsta barnen fick signifikant högre resultat än de yngsta på BNT. Resultaten i 

föreliggande studie tyder på att olika metoder och perspektiv behövs för bedömning av barns 

språkförmågor. SCDI-III skulle därför kunna vara ett kompletterade verktyg i form av ett 

samtalsunderlag mellan kliniskt verksamma logopeder och vårdnadshavare, men kan inte 

användas som enskilt bedömningsinstrument.  

 

Nyckelord: SCDI-III, validering, föräldraskattning, treåringar, BNT, PPVT, SIT, Gramba  
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1 Inledning 

Många kliniskt verksamma personer har ansett att det skulle vara användbart med ett instrument 

som kunde ge en kortfattad överblick av ett barns språkförmåga innan en utredning inleds 

(Eriksson, subm.). Även om det föreligger stora variationer i barns språkutveckling (Bates, Dale 

& Thal, 1996), beräknas prevalensen för språkstörning till 7 % (Leonard, 1998, s. 3). Det finns 

behov av bättre metoder för att tidigt identifiera barn som ligger i riskzonen för språkstörning, så 

att den optimala tidpunkten för språklig intervention ska kunna nyttjas (Hadley, 2006).  

Föräldraskattningar har visats vara en kostnadseffektiv metod i jämförelse med bedömningar i 

klinisk miljö (Thal, O´Hanlon, Clemmons & Fralin, 1999), och de är ofta lättadministrerade (Pan, 

2012). En översättning och normering av föräldraskattningsformuläret MacArthur-Bates 

Communicative Development Inventories, CDI-III, har gjorts av Mårten Eriksson och finns nu 

normerad för svenska barn i åldersgruppen 2,5-3 år (Eriksson, subm.). I föreliggande studie 

valideras detta instrument mot fyra test som används vid bedömning av olika språkliga förmågor. 

2 Bakgrund 
 Barns språkutveckling 

Under 1900-talet har det genomförts ett flertal studier av barns språkutveckling utifrån olika 

teoretiska ramverk och med olika metoder (Shatz, 2009). Det behövs förnyade utvärderingar av 

vilken betydelse barnets sociala ställning, vårdnadshavares stimulans, samt fysiologiska och 

kognitiva utveckling spelar. Det finns idag en större förståelse för att det är flera samverkande 

faktorer som bidrar till språkutvecklingen och att de olika faktorernas relativa betydelse kan 

förändras under utvecklingens tid (Shatz, 2009). 

Förutsättningar för att ett barn ska kunna erövra ett språk är bland annat stimulans, hjärnans 

tillväxt samt motorisk och fysiologisk utveckling för att till exempel kunna styra de muskler som 

används vid talproduktion (Johansson & Svedner, 2003, s. 11). Dessutom är förmågan att lära sig 

ljudsystemet i språket en förutsättning för taluppfattningen, och barnet anpassar ljuden efter 

språket de hör i modersmålet (Jusczyk, 2000, s. 167). Vuxna och andra barn har stor betydelse för 

stimulans och medverkar till att barnet lär sig nya ord, grammatiska strukturer och nya uttryck 

(Johansson & Svedner, 2003, s. 11). Ett barns språk utvecklas individuellt, vilket bidrar till att 

skillnader i barns språkutveckling förekommer. Skillnaderna består i hur snabbt utvecklingen 

sker, och även hur utvecklingen och användningen av språket sker (Wells, 1997). 
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2.1.1 Lexikon 

Att lära sig ord utgör fundamentet för språkinlärningen. Förvärvandet av fonologi, syntax och 

morfologi är starkt sammankopplat med inlärningen av ord, eftersom orden är förutsättningen 

för att de andra komponenterna ska kunna användas (Clark, 1995). Ett barn som är två år kan 

producera allt från 50 till 600 ord. Ordförrådet ökar med ungefär tio ord om dagen tills barn vid 

sex års ålder har ett vokabulär på 14 000 ord (Clark, 1995). Vid 3-4 års ålder har barnet cirka 900 

ord i sitt ordförråd (Permer, 1987, s. 30). Förutsättningen för att barn ska kunna lära sig ord, är 

att de först kan urskilja ordet från talströmmen, så att ordet därefter kan identifieras vid andra 

tillfällen med dess stam och eventuella böjningar. Därefter behöver barnet identifiera tänkbar 

betydelse, vilket innebär att ordet faller in i olika kategorier, varefter de slutligen behöver 

kartlägga den möjliga meningen med ordformen. Till skillnad från en vuxen persons kartläggning 

av ord, överlappar i viss mån barnets urskiljning till en början, och behöver senare justeras. Under 

denna utvecklingsfas använder barnet över- och undergeneraliseringar och ibland även inkorrekta 

ord (Clark, 1995). 

2.1.2 Grammatik 

Så fort barn börjar producera flera ord i kombination startar den grammatiska utvecklingen 

(Håkansson & Hansson, 2007). Redan före två års ålder brukar pluralis och bestämdhetsändelser 

på substantiv användas. Verbböjningar kommer något senare än substantivböjningarna. Gällande 

verb, utvecklas böjningar före inlärningen av hjälpverb och sist utvecklas futurum och perfekt. 

Barn producerar ofta korrekta former tidigt och går sedan tillbaka till mindre korrekta former, 

eftersom de grammatiska formerna i språket identifieras, för att till slut återgå till den korrekta 

formen igen. Detta kallas vanligen i litteraturen för en U-formad utveckling (Håkansson & 

Hansson, 2007). I en studie av Berglund & Eriksson (2000a), som innefattade 336 barn i åldrarna 

16-28 månader, kom författarna dock fram till att barn utvecklar användningen av suffix efter att 

de har börjat kombinera ord och att det första suffixet som utvecklas är genitiv-s, varefter 

böjningar som markerar bestämd form singularis utvecklas. Därefter börjar användningen av 

plural i obestämd form, följt av utvecklingen av bestämd pluralform (Berglund & Eriksson, 

2000a). Från och med tre års ålder yttrar sig barn ofta med tre ord eller fler per mening. Artiklar 

som tidigare utelämnats, etableras och olika tempusböjningar av verb börjar vid denna ålder 

användas på ett mer korrekt och ändamålsenligt sätt. Bisatser och frågor finns nu i barnets språk. 

Korrekta placeringar av negationer i huvudsatser och bisatser etableras mellan 2,5-4 års ålder 

(Håkansson & Hansson, 2007).  
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2.1.3 Fonologi 

För att utveckla ett språks talljud behöver barnet lära sig det fonologiska systemet och utveckla de 

talmotoriska färdigheterna för att uttalet ska bli vuxenlikt (Stoel-Gammon & Sosa, 2009). Den 

typiska fonologiska utvecklingen pågår ända upp till sju års ålder men det finns en stor individuell 

variation (Nettelbladt, 2007). Vid tre års ålder är de flesta svenska vokalerna, med undantag för ɪ, 

y och ɵ, etablerade. Gällande svenskans konsonanter är även de flesta av fonemen i denna grupp 

etablerade, men det finns fler oetablerade konsonanter än vokaler, och dessa är g, ŋ, ʈ, ɖ, ɧ, ɕ, v, r 

och s (Blumenthal & Lundeborg, 2014 ). De vanligaste strukturavvikelserna är assimilationer, 

men även metateser, epenteser och reduplikationer förekommer (Henriksson & Lawrence, 2013). 

Vid 3-4 års ålder förstås cirka 80 % av yttrandena av främmande personer (Permer, 1987, s. 30).   

 Faktorer som kan påverka språkutvecklingen 
2.2.1 Interaktion och sagoläsning 

Att lära sig kommunicera är ett ömsesidigt samarbete mellan barnet och den vuxne, där den 

vuxne är den mest kunnige och bär ansvaret för att barnet utvecklar sin kommunikationsförmåga 

(Wells, 1981, s. 115). DeBaryshe (1993) visade i en studie att den tid då mödrar börjar läsa för 

sina barn, väl förutsäger kommande språkfärdigheter. Att under läsning interagera genom att 

ställa öppna frågor, funktionsfrågor och minska frågor där barnet kan svara bara genom att peka, 

har visat sig samvariera med att barnen använder sig mer av längre fraser än ett-ordsmeningar 

(Whitehurst, Falco, Lonigan, Fischel, DeBaryshe, Valdez-Menchaca & Caulfield, 1988). 

2.2.2 Kön 

När det i olika studier har hittats en könsskillnad avseende språkutvecklingen, är den vanligtvis 

flickor till fördel (Berglund, Eriksson & Westerlund, 2005; Burman, Bitan & Booth, 2008). 

Exempelvis visade Bornstein, Haynes, Painter och Genevro (2000) att flickor i tvåårsåldern 

använde signifikant fler ordstammar och yttrade sig i längre meningar än pojkar, och Burman et 

al. (2008) fann en signifikant högre aktivering i hjärnans språkområden hos flickor i 9-15-

årsåldern än hos pojkar i samma åldersgrupp, för vilka andra modaliteter fick större betydelse. 

Vidare återfann Eriksson (subm.) att flickor i treårsåldern av föräldrar skattades signifikant högre 

gällande ordförråd och grammatik än pojkar i samma ålder, vilket överensstämmer med 

Feldmans, Dales, Campbells, Colborns, Kurs-Laskys, Rockettes och Paradises studie (2005) av 

föräldraskattningar av barn i 2-3-årsåldern. För yngre barn från 16-28 månader fann däremot inte 

Berglund och Eriksson (2000a) några sådana signifikanta skillnader, medan signifikanta skillnader 

fanns hos barn i 18-månaders ålder avseende ordproduktion, ordförståelse och kommunikativa 

gester (Berglund et al., 2005). I kontrast till de studier där skillnader i språkförmåga mellan könen 

framkommit, framhåller Hyde och Linn (1988), efter en genomgång av 165 studier som påvisat 
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könsskillnader gällande verbal förmåga, att skillnaden mellan flickor och pojkar är nästintill 

obefintlig. Avseende fonologi framkom inga signifikanta skillnader mellan flickor och pojkar vid 

tre års ålder i Dodds, Holms, Huas och Crosbies studie (2003).  

 

2.2.3 Socioekonomisk status  

I en studie där 63 barn i 18-29 månaders ålder från grupper med olika socioekonomisk status 

filmades i interaktion med sina mödrar, visade det sig att barnen från familjer i socioekonomisk 

överklass hade en mer avancerad lexikal utveckling än barnen i socioekonomisk medelklass 

(Hoff-Ginsberg, 1998). Orsaker till att barn som växer upp i familjer med högre socioekonomisk 

status utvecklar språket mer omfattande, kan bland annat ha att göra med att barnen erbjuds en 

mer stimulerande miljö, mer gemensamma aktiviteter och en större variation av samtalsämnen 

(Permer, 1987 s. 47). Arriaga, Fenson, Cronan och Pethick (1998) visade genom en jämförelse 

mellan barn, i åldersgruppen 16-30 månader, till låg- respektive medelinkomsttagare, att de 

förstnämnda erhöll lägre resultat än de sistnämnda avseende expressivt ordförråd, var äldre när 

de började sätta ihop ord samt hade mindre avancerade yttranden, utifrån föräldraskattningar. 

Detta fann dock inte Eriksson (subm.) hos svensktalande treåringar utifrån föräldrars skattningar. 

Inte heller Berglund et al. (2005) återfann något samband mellan socioekonomisk status och 

kommunikationsförmågan hos barn i 18-månaders ålder från svensktalande familjer.  

Treåringars spontantal mättes i en studie på 240 barn utifrån: medellängd av yttrande, antal olika 

förekommande ord, totalt antal förekommande ord, samt procent antal korrekta konsonanter 

(Dollaghan, Campbell, Paradise, Feldman, Janosky, Pitcairn & Kurs-Lasky, 1999). Barnens 

ordförråd testades med Peabody Picture Vocabulary Test - Revised (PPVT-R).  Resultaten 

korrelerades mot moderns utbildningsnivå och det fanns ett linjärt signifikant samband mellan 

moderns utbildningsnivå och samtliga mätpunkter förutom antalet rätt producerade konsonanter, 

där sambandet inte var signifikant (Dollaghan et al., 1999). Dodd et al. (2003) fann ingen 

signifikant inverkan av socioekonomisk status på 3-6 åringars fonologi. 

 

2.2.4 Syskon 

Enligt Hoff-Ginsberg (1998) har förstfödda barn en tidigare lexikal och grammatisk utveckling, 

än de som fötts senare i syskonskaran. Däremot har de senare en mer utvecklad förmåga att 

konversera (Hoff-Ginsberg, 1998). I en studie jämfördes interaktionen mellan mödrar och barn, 

där 16 barn var förstfödda, medan 16 barn var födda senare i syskonskaran. Barnen i studien var 

18-23 månader gamla och det framkom att mödrarna talade signifikant mindre metaspråk med 

barn födda senare i syskonskaran, ställde färre frågor och stöttade barnets språkliga försök i lägre 
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grad, än till förstfödda. Däremot använde andrabarn signifikant fler socialt representativa uttryck 

än förstabarn (Jones & Adamson, 1987). Ordning i syskonskaran visades även påverka 

ordförståelse och ordproduktion hos svenska barn i 18 månaders ålder, utifrån föräldrars 

skattningar, där de förstfödda barnen skattades signifikant högre (Berglund et al., 2005). Däremot 

återfanns ingen sådan signifikant påverkan på svenska treåringars grammatiska förmåga eller 

storlek på ordförråd (Eriksson, subm.).  

 Vikten av tidig språkscreening och intervention  

Förmågan att kommunicera har konstaterats vara en central aspekt för ett barns välmående och 

anses vara en av de viktigaste färdigheter som barnet utvecklar (Eriksson, Westerlund & 

Berglund, 2002). När screening av ett barns språk sker tidigt, kan föräldrar stimulera barn som 

ligger i riskzonen vid den mest gynnsamma tidsperioden för spontan utveckling (Bruce, Kornfält, 

Radeborg, Hansson & Nettelbladt, 2003). I en studie av Robertson och Weismer (1999) visades 

att tidig intervention minskar föräldraoro i och med att de får en mer positiv uppfattning om 

barnets beteende och förmågor. Barnen i studien påvisades ha ökad förmåga inte endast avseende 

vokabulär, grammatik och fonologi, som var målet för interventionen, utan även gällande sociala 

färdigheter. 

2.3.1 Konsekvenser av språkstörning  

Barnets sociala relationer synliggörs genom användandet av språk med vänner och föräldrar 

(French & Woll, 1981, s. 157). Verbal förmåga bidrar till hur barnet blir accepterat av kamrater. 

Att ha en begränsad språkförmåga kan vara en bidragande faktor till begränsad acceptans hos 

vänner och kan därmed göra det svårare att bli en populär vän. Det blir ännu svårare för dessa 

barn att ta del av sociala verbala interaktioner och de får då mindre erfarenhet av det, vilket gör 

att det blir ännu svårare att utveckla språkförmågorna (Gertner, Rice & Hadley, 1994). 

Förskolebarn gör sociala antaganden baserade på den verbala förmågan, vilket även lärare och 

andra vuxna gör (Rice, 1993, s. 122). Barn med språkbegränsningar är sårbara för denna negativa 

sociala spiral som börjar redan under förskoletiden (Rice, 1993, s. 111). Däremot framkom i en 

studie av McCabe och Meller (2004) att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan barn med 

språkstörning och typiskt utvecklade barn gällande sociala färdigheter. Dock skattades 

självsäkerheten hos barn med språkstörning lägre av lärare än hos barn med typisk 

språkutveckling, och föräldrar skattade självkontroll lägre hos barn med språkstörning än hos de 

typiskt utvecklade barnen.  
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 Olika typer av bedömning av språkförmågan 

2.4.1 Naturalistisk bedömning 

Inom forskning används många olika metoder för att undersöka barns språkutveckling. 

Naturalistiska metoder innebär att barns språkförståelse och språkproduktion fångas upp utifrån 

spontantalet (Hoff, 2012). Att genom en sådan metod spela in, transkribera och koda samspelet, 

har som fördel att barnet är i sin naturliga miljö. Metoden är dessutom oberoende av barnets 

ålder eller population (Rowe, 2012) och kan ge en helhetsbild av barnets 

kommunikationsförmåga. Ett problem med bedömningsmetoden är dock att det inte går att 

påverka vad barnet ska säga (Hansson & Nettelbladt, 2007), och för att undersöka specifika 

språkliga fenomen kan ett stort material behöva samlas in. Bedömningsmetoden anses vara 

mycket tidskrävande (Rowe, 2012).   

2.4.2 Formell testning av barn 

Att bedöma barns språkförmåga genom kliniskt standardiserade metoder, har fördelen att barnets 

beteende kan observeras direkt (Feldman et al., 2005). En annan fördel med en formell 

bedömningsmetod är att de instrument som används är normerade och därmed har värden från 

andra barn i samma ålder att jämföra resultatet med (Pan, 2012). Att standardiserade instrument 

används mycket inom forskning, bidrar till att resultaten från tidigare studier är lätta att tolka och 

direkt jämföra med nyare studier (Pan, 2012). 

Dock föreligger begränsningar med normerade test i att normer alltid har ”en begränsad 

livslängd” (Smedler & Tideman, 2009, s. 142). Att normeringen utförs i en specifik population 

ger referensvärden inom just den populationen, medan testets egenskaper kan bli annorlunda för 

en annan population. Detta bidrar till att bedömaren måste vara väl införstådd med testets 

standardisering för att resultat för ett specifikt barn ska kunna jämföras med normerna (Smedler 

& Tideman, 2009, s. 141-142). Ytterligare en begränsning med formella bedömningsmetoder är 

att testning av mycket små barn är svår att genomföra, eftersom testsituationen kräver en 

mognadsgrad som barnen inte alltid uppnått. Det kan exempelvis vara att samspela med en 

obekant vuxen, medverka genom testmaterialet och svara lämpligt (Pan, 2012). Glad och Kumlin 

(2007) konstaterade dock att testning av barn i åldersgruppen 2,5-3 år gick att genomföra utan 

vidare svårigheter.   

Formella bedömningar och spontantalsbedömningar av unga barns språk har i flera studier visats 

ge likvärdiga resultat. Exempelvis fann Johansson och Lethagen (2012) i en studie av 3-5-åringars 

fonologi, att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan resultaten efter 

spontantalsbedömningar och bedömningar med bildbenämningstest. Vidare erhöll Bornstein et 

al. (2000) att resultaten efter bedömning av tvååringars språk, genom en naturalistisk 
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bedömningsmetod i barnens hemmiljö och en bedömning under mer formella förhållanden var 

liktydiga. Glad och Kumlin (2007) fann att testresultat genom formella bedömningar av 

logopedstudenter, liknade de resultat som erhölls från föräldrars och förskolepersonals 

skattningar av 2,5-3-åringars språkförmåga. 

2.4.2.1 Formella tester för bedömning av impressivt respektive expressivt ordförråd och grammatik 

Vid formell bedömning av barns språk används av logopeder i Sverige bland annat följande test 

vid undersökning av ordförråd och grammatisk förmåga. 

The Boston Naming Test (BNT) är ett ordbenämningstest med 60 bilder, rangordnade efter 

svårighetsgrad från lättare till svårare (Kaplan, Goodglass, Weintraub, 2001). Den svenska 

översättningen och normeringen genomfördes av Tallberg (2005), och slutsatsen att testet var 

användbart för bedömning av benämningsförmåga hos svensktalande barn och vuxna drogs av 

Brusewitz och Tallberg (2010).  

Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) är avsett att testa impressivt ordförråd samt att ge en 

screening av den verbala förmågan hos personen som testas. Testet innebär att testpersonen 

ombeds peka på den bild som passar bäst till det ord testledaren säger, utifrån fyra möjliga 

svarsalternativ (Dunn & Dunn, 1997).  

Språkligt Impressivt Test (SIT) är ett grammatiskt test som används vid bedömning av 3-7-

åringars förståelse. Testet är uppbyggt av uppgifter i varierande svårighetsgrad, och framställdes 

under 1980-talet (Hellquist, 1989).    

Grammatiktest för barn (Gramba) är ett svenskt test som finns normerat för åldrarna 3-5 år. 

Testet har framtagits som ett komplement till andra bedömningsunderlag vid utredning av barns 

grammatiska produktion och har grundats på forskning inom institutionen för logopedi, foniatri 

och audiologi vid Lunds universitet (Hansson & Nettelbladt, 2004).   

 

2.4.3 Föräldraskattning 

Föräldraskattningar är en mycket användbar metod vid arbete med små barn och är lämplig för 

framtagning av normvärden (Eriksson & Berglund, 1999). På 1970-talet, då föräldraskattningar 

var en förhållandevis obeprövad metod, visade Elizabeth Bates och medarbetare att föräldrars 

skattningar var pålitliga i förutsägelsen av sina barns beteenden. Föräldraskattningar förväntades 

kunna bli ett kostnadseffektivt och validerat sätt att kliniskt bedöma unga barns språk (Fenson, 

Dale, Reznick, Bates, Thal & Pethick, 1994).  
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Genom att föräldrar har möjlighet att se sina barn i olika miljöer och sammanhang och därmed 

kan få en mer representativ bild av barnets språkförmåga, än det som framkommer i en klinisk 

situation, har föräldraskattningar bedömts vara en pålitlig metod (Thal et al., 1999). Eftersom 

föräldrar ofta förstår sina barns uttal och kan ange ord som barnen säger, som en utomstående 

bedömare eventuellt inte skulle förstå, kan föräldraskattningsmetoden vara att föredra vid 

bedömning av ett litet barns expressiva ordförråd (Pan, 2012). Bornstein et al. (2000) visade att 

tvååringar uttryckte sig i signifikant fler och längre meningar i kommunikationen med sina 

mödrar än när de kommunicerade med en främling. Ytterligare en fördel med föräldraskattningar 

är att risken för att resultatet påverkas av barnets uppmärksamhetsgrad, dess osäkerhet inför 

bedömningsprocedur och bedömare, samt att distraktionsmoment som videokameror bortfaller 

(Pan, 2012).   

Föräldraskattning har dock framhållits som en metod som begränsas av barnets ålder (Pan, 2012). 

Osäkerhet gentemot utomstående bedömare och främmande miljöer har nämligen särskilt 

betonats vara en riskfaktor vid bedömning av barn under tre års ålder (Thal et al., 1999). Från 

och med att barnet passerat tre år har en direkt bedömningsmetod ansetts vara mer pålitlig vid 

bedömning av ordförråd, än när metoden används för yngre barn, och samtidigt har 

föräldraskattningsmetoden bedömts minska i värde (Pan, 2012). Feldman och medarbetare (2005) 

påvisade dock signifikanta korrelationer mellan föräldraskattningsformuläret CDI-III och 

treåringars resultat på standardiserade språk- och kognitionstest och mätningar av kommunikativ 

förmåga. Även om föräldrarnas skattningar av sina barns aktuella uppträdanden har framhållits 

som högt trovärdiga, har deras skattningar gällande förflutna beteenden ansetts vara mindre 

pålitliga (Pan, 2012). Risker att föräldrar överskattar sina barns färdigheter, samt att de kan vara 

begränsade kunskapsmässigt inom de områden de ska skatta, har framförts. Fonologiska aspekter 

och interaktion är två områden som förefaller vara svåra för föräldrar att bedöma (Eriksson & 

Berglund, 1999). Vid normeringen av föräldraskattningsformuläret The Swedish Communicative 

Development Inventory III, drog Eriksson (subm.) slutsatsen att föräldrar överskattade sina 

barns uttal, eftersom 49,1% av föräldrarna hade angett att deras barns uttal var bättre än 

jämnårigas, 41,4% hade angett att deras barns uttal var likvärdigt med andra barns i samma ålder 

och 9,5% hade angett att deras barns uttal var sämre än jämnårigas.  

 Validering 

Validering och reliabilitetsprövning av mätinstrument anses vara av stor vikt för att 

forskningsresultat ska kunna analyseras (Notter & Hott, 1996, s. 118). Validitet har inom 

forskningsmetodiken definierats som ”Giltigheten hos en datainsamlingsmetod eller ett 
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mätinstrument, dvs. dess förmåga att ta fram relevanta data eller mäta det som det är avsett att 

mäta.” (Notter & Hott, 1996, s. 194). Det finns olika typer av validitet som kan prövas på olika 

sätt (Magnusson, 2003, s. 146). Bland annat presenterar Magnusson (2003) innehållsvaliditet 

(content validity) och samtidig validitet (concurrent validity). Innehållsvaliditet innebär bedömning 

av huruvida innehållet av uppgifterna i ett instrument representerar en population (Smedler & 

Tideman, 2009, s. 151-152), medan samtidig validitet handlar om jämförelser mellan samma 

persons resultat på olika mätningar (Berglund & Eriksson, 2000b). Ett instrument kan på så sätt 

valideras genom att de dataresultat som erhållits med instrumentet jämförs med resultat som 

framkommit av samma aspekter, men med andra giltiga mätinstrument, (Notter & Hott, 1996, s. 

119).  Magnusson (2003, s. 146) har konstaterat att kvaliteten hos kriterierna som ett visst 

mätinstrument valideras emot varierar och därför behöver tas i beaktande vid samtidig validering. 

 Utveckling av föräldraskattningsformulären CDI, SECDI och SCDI-III 

2.6.1 CDI- MacArthur-Bates Communicative Development Inventories 

CDI är ett bedömningsinstrument för barns kommunikativa utveckling i åldrarna 8-30 månader 

(http://mb-cdi.stanford.edu/cdiwelcome.htm), och har utöver detta åldersintervall även utökats 

med en del för åldersgruppen 30-37 månader – CDI III (http://mb-

cdi.stanford.edu/cdi3_e.htm).  

CDI utvecklades under en 20-årsperiod utifrån föräldrarapporter (Fenson et al., 1994). Som del i 

ett forskningsprojekt vid Colorado Universitet genomförde Bates, Camaioni och Volterra (1975) 

en pilotstudie av nyfödda barn genom en kombination av dagboksanteckningar från föräldrar och 

forskares direkta observationer i barnens hemmiljö samt videoobservationer. Denna studie var 

inledningen till vad som senare skulle utvecklas till CDI (Fenson et al., 1994). Föräldraskattningar 

var då en obeprövad metod, men det lyckade resultatet att med hjälp av föräldrarapporter kunna 

förutsäga vad som verkade vara spontana beteenden, motiverade och ledde till vidare utveckling 

av föräldraskattningsinstrumenten. Vid färdigställandet av CDI fanns fortfarande mycket få 

instrument framtagna för barn under två års ålder (Fenson et al., 1994).  

Efter vidare utveckling av instrumenten genom flera studier, användes i slutversionen ett 

föräldraskattningsformulär i form av en checklista. Den kommunikativa utvecklingen 

analyserades utifrån områdena impressivt och expressivt ordförråd, ageranden och gester samt 

morfologiska och syntaktiska aspekter. The MacArthur Foundation Transition Network bidrog 

till att en normering av CDI kunde utföras. Att CDI anpassats till flera språk, har bidragit till 

möjligheter att forska på kommunikationsutveckling över språkgränser (Fenson et al., 1994). För 

http://mb-cdi.stanford.edu/cdiwelcome.htm
http://mb-cdi.stanford.edu/cdi3_e.htm
http://mb-cdi.stanford.edu/cdi3_e.htm
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närvarande finns anpassningar av CDI till över 6o språk (http://mb-

cdi.stanford.edu/adaptations_ol.htm). 

2.6.2 SECDI - The Swedish Early Communicative Development Inventories 

The Swedish Early Communicative Development Inventories (SECDI) är en svensk version av 

CDI. SECDI består i enlighet med CDI av de två delarna; ”words and gestures” och ”words and 

sentences”, där den första delen (SECDI-w&g) är normerad för barn i åldersgruppen 8-16 

månader, medan den andra delen (SECDI-w&s) avser bedömning av barn i åldersgruppen 16-28 

månader (Berglund & Eriksson, 2000a). Normering, reliabilitetsprövning och validering av 

SECDI, som utfördes år 1999-2000 (Eriksson & Berglund, 1999; Berglund & Eriksson 2000a; 

Berglund & Eriksson 2000b), innefattade en stor population svenska barn (336 stycken) i 

jämförelse med tidigare studier av unga svenska barns språk, vilket skulle komma att ge en mer 

generaliserbar beskrivning av den kommunikativa utvecklingen för målgruppen. De flesta 

resultaten visades stämma väl med de resultat som erhållits i andra länder på respektive 

motsvarigheter till CDI (Berglund & Eriksson, 2000a).  

Efter reliabilitetsprövningen och valideringen kunde slutsatsen dras, att CDI översatts och 

anpassats väl till det svenska språket och kulturen, med vissa ändringar av formulärets 

ordförrådsdel. Eftersom resultaten på SECDI liknade de resultat som erhållits i andra länder, 

ansågs formuläret kunna bidra till jämförelser över språkgränser. Författarna underströk dock 

vikten av att sådana jämförelser skulle beröra generella trender och inte barnens exakta resultat, 

eftersom SECDI validerats på svenska barn och formulärets ordförrådsdel modifierats till den 

svenska kulturen (Berglund & Eriksson, 2000b).  SECDI ansågs även kunna komma att bli ett 

betydelsefullt instrument i framtida forskning och kliniskt arbete (Berglund & Eriksson, 2000a; 

Berglund & Eriksson, 2000b).  

 

2.6.3 The Swedish Communicative Development Inventory, SCDI-III 

Efter att CDI-formulären för de två yngre åldersgrupperna hade utvecklats önskades också en 

version för treåringar, av anledningarna att många barn fortfarande är blyga för utomstående 

personer, samt att formell testning av treåringar kan vara svår att genomföra (Eriksson, subm.). 

CDI –III har framtagits för 30-37 månaders ålder (http://mb-cdi.stanford.edu/cdi3_e.htm), men 

har inte fått lika hög validitet som de tidigare formulären (Eriksson, subm.).  

En modifierad version av CDI-III för svensktalande barn i åldersgruppen 30-48 månader, SCDI-

III, finns nu normerad på 1134 barn och validerad med checklistan Children´s Communication 

Checklist (CCC-2) på 33 barn. Normeringen av SCDI-III visar på signifikant högre resultat för 

http://mb-cdi.stanford.edu/adaptations_ol.htm
http://mb-cdi.stanford.edu/adaptations_ol.htm
http://mb-cdi.stanford.edu/cdi3_e.htm


11 
 

flickor än för pojkar på samtliga delar, och barnets ålder visas inverka på variationen inom 

respektive del (Eriksson, subm.). 

2.6.3.1 Innehåll och upplägg 

De huvudsakliga delar som ingår i SCDI-III är: Ordförrådsdelen, med 100 ord från olika ordklasser 

inom kategorierna mat, kropp, tanke- och känsloord; två grammatiska delar Meningskomplexitet 

och Meningsbyggnad; samt delen Språklig medvetenhet. Meningskomplexitetsdelen innefattar frågor 

bland annat om användandet av bisatser och prepositioner, medan meningsbyggnadsdelen 

innefattar varierande frågor gällande användandet av adjektivkomparation, mängdbegrepp och 

passiv form samt bisatser. Utöver dessa större delar ställs en fråga om barnets Allmänna 

kommunikationsnivå samt två frågor om barnets Uttal. Frågorna om fonologi bidrar till 

uppfattningen av barnets språkförmåga som helhet, men är inte inkluderad i normeringen 

(Eriksson, subm.). 

Föräldrarna ombeds svara på huruvida barnet använder orden i ordförrådsdelen. Frågorna 

gällande barnets grammatik berör konstruktioner av bisatser, prepositioner i nominalfras, 

förekomst av preteritumändelser, komparationsformer av adjektiv, passiv form etcetera, där 

föräldrarna på en graderad skala ombeds skatta hur ofta deras barn använder de olika 

konstruktionerna. Skattningen av den språkliga medvetenheten görs genom att vårdnadshavare 

får svara på ett antal ja- och nejfrågor (Eriksson, subm.). 

SCDI-III är inte framtaget för att användas som ett screeningsinstrument, men eftersom behovet 

av ett instrument som kan ge en kortfattad överblick inför fortsatt utredning av barns 

språkförmåga har framkommit, skulle normeringen av SCDI-III kunna komma att bli till nytta 

(Eriksson, subm.). Bedömning av språkförmågan hos flerspråkiga barn betraktas vara svår, 

eftersom befintligheten av tillförlitliga testinstrument för detta ändamål anses bristfällig (Salameh, 

2008).  SCDI-III bedöms kunna komma till användning för fortsatt forskning inom 

flerspråkighet (Eriksson, subm.) och resultaten på SECDI anses kunna bidra till jämförelser över 

språkgränser (Berglund & Eriksson, 2000a).  

Vid den tidigare valideringen av SCDI-III med CCC-2, konstaterades behovet av fler 

valideringsstudier (Eriksson, subm.). Medan valideringen av SECDI för de två yngre 

åldersgrupperna utfördes genom undersökningar av formulärens innehåll (Berglund & Eriksson, 

2000b), används i föreliggande studie liksom i Feldman och medarbetares validering av CDI-III 

(2005), metoden att undersöka resultaten på SCDI-III med samtidiga testresultat.  
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3 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att validera det redan normerade föräldraskattningsformuläret 

SCDI-III för treåringar med svenska som modersmål med standardiserade test som används vid 

bedömning av olika språkliga domäner, för att undersöka huruvida formuläret kan användas för 

tidig identifiering av barn som ligger i riskzonen för språkstörning.   

 Frågeställningar 

 Hur skattar vårdnadshavare sina barns lexikala och grammatiska förmågor i SCDI-III?  

 Vilka resultat erhåller barnen på lexikala och grammatiska språktest?  

 Föreligger en överenstämmelse mellan vårdnadshavarnas skattningar och formella tester 

av barnens grammatiska respektive lexikala förmågor?  

 Är föräldraskattningsformuläret SCDI-III kliniskt användbart? 

4 Metod 
 Deltagare 

4.1.1 Urval 

Målet i föreliggande studie var att inkludera 40 barn i treårsåldern och deras vårdnadshavare. Då 

studien är en validering av det tidigare normerade föräldraskattningsformuläret SCDI-III, valdes 

urvalskriterier i överensstämmelse med de som sattes för normeringen, med undantag för 

kriteriet om svenska som modersmål, vilket vid normeringen var svenska som starkaste språk 

(Eriksson, subm.). Denna modifiering gjordes med anledning av att undersökningar av vilket 

språk som faktiskt var barnens starkaste inte kunde genomföras inom ramen av föreliggande 

arbete.  

Inklusionskriterier: 

 Barn mellan 3;0-3;11 år vid testning 

 Barn med svenska som modersmål 

 

Exklusionskriterier: 

 Barn adopterade från annat land än Sverige 

 Barn med kända hälsoproblem som skulle kunna inverka på språkutvecklingen.  

 

4.1.2 Rekrytering  

För att barn och vårdnadshavare skulle representera ett socioekonomiskt medelvärde, eftersöktes 

deltagare till studien i städer som låg inom riksgenomsnittet ± 5 %, gällande medianinkomst per 
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Figur 1. Fördelningen av föräldrarnas utbildningsnivå. 

hushåll (Ekonomifakta.se). Eftersom städernas genomsnittliga utbildningsnivå skiljde sig från 

riksgenomsnittet, valdes stadsdelar i städerna ut, vilka representerade en utbildningsnivå 

motsvarade riksgenomsnittet inom ± 10 %, med målet att finna 40 barn och föräldrar för 

deltagande. Informationen om utbildningsnivåerna tillhandahölls från respektive kommuner. 

Föräldrarnas utbildningsnivåer efterfrågades i föräldraskattningsformuläret SCDI-III och 

fördelningen över deltagarnas utbildningsnivåer visas i figur 1.  

 

 

 

Inom berörda stadsdelar kontaktades förskolechefer med förfrågan om godkännande att skicka ut 

information och förfrågan till personalen om hjälp med administrering. Informationsbrev till 

personal och samtyckesbrev till föräldrar skickades därefter ut till aktuella förskolor. Se bilagor 1 

och 2. När samtycken från vårdnadshavarna kom i retur, bestämdes tider för att testa barnen i 

förskolans lokaler. Vid testtillfällena skickades föräldraskattningsformuläret hem till 

vårdnadshavarna, vilket efter ifyllnad återsändes till studieförfattarna i förfrankerade svarskuvert. 

Informationsbrev och samtyckesblanketter delades av förskolepersonal ut till 127 

vårdnadshavare, varav 54 samtyckte till deltagande i studien. Av dessa testades 48 barn. 

Anledningen till att samtliga barn ej testades, var att tre barn inte lät sig testas, samt att testning av 

barn på ytterligare förskolor ej påbörjades, efter att eftersträvat deltagarantal redan hade uppnåtts. 

Detta medförde att ytterligare tre barn och vårdnadshavare som samtyckt till deltagande i studien 

föll bort. Av de 48 testade barnen exkluderades två på grund av svårigheter att slutföra testning, 

två på grund av icke uppfyllda inklusionskriterier, samt tre på grund av ofullständigt ifyllda eller 

icke återsända föräldraskattningsformulär. Slutligen inkluderades 41 barn i studien, se figur 2. Av 

de 41 testade barnen var 21 flickor och 20 pojkar, från 36 till 47 månaders ålder, se tabell 1. 

19%

10%

71%

Gymnasial
utbildning

2 års eftergymnasial
utbildning

3 år eller mer
eftergymnasial
utbildning
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Kön Antal Medelålder  
(i månader) 

Mini/Max ålder  
(i månader) 

Flickor 21 40,8 (sd 3,2) 36/47 

Pojkar 20 42,2 (sd 2,9) 37/47 

Totalt 41 41,5 (sd 3,1) 36/47 

 

 Val av valideringsinstrument 

Till den samtidiga valideringen av SCDI-III valdes formella, standardiserade språktest ut som 

valideringsinstrument. De delar av föräldraskattningsformuläret som ingick i valideringen var 

Ordförrådsdelen (Op.) och de två grammatiska delarna Meningskomplexitetsdelen (Mk.) och 

Meningsbyggnadsdelen (Mb.) I syfte att de formella testen skulle mäta motsvarande förmågor, 

dvs. barnens lexikala och grammatiska förmågor, valdes BNT och PPVT ut för att undersöka 

lexikon, medan SIT och Gramba valdes för att undersöka grammatik.   

 Förtestning 

I syfte att bekanta sig med testmaterial och testprocedur samt rättning, i en liknande situation 

som för studien, genomfördes en pilotstudie innan testningen av deltagarna inleddes. Pilotstudien 

innefattade ett barn på 31 månader och utfördes i barnets hemmiljö med testordningen Språkligt 

Impressivt Test (SIT), Boston Naming Test (BNT), Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT III) 

Tillfrågade 
föräldrar

127

Ej inkomna 
samtycken

73

Inkomna 
samtycken

54

Ej medverkande 
barn

3

Inkomna samtycken 
efter uppfyllt 
deltagarantal

3

Testade barn
48

Ej slutförda 
testningar

2

Ej uppfylda
kriterier

3

Ofullständiga/
ej inkomna 

föräldraenkäter
3

Antal deltagare
41

Figur 2. Flödesschema över antal deltagare och bortfall. 

Tabell 1. Deltagarnas köns- och åldersfördelning. 
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och Gramba (grammatiskt språktest för barn). Då testordningen fungerade väl, bibehölls denna 

konsekvent för alla deltagare i studien. Vid utförandet av pilotstudien användes bilder för att 

locka fram ord med relevant fonologiskt innehåll. Dessa kort kom även att fungera som 

motivatorer till medverkan. Genom pilotstudien framkom dock behovet av en mer konkret 

motivator, utöver pauser och fonologibilder, varför ytterligare motivator senare också kom att 

användas.        

 Testprocedur 

Barnen testades på sina respektive förskolor i ett avskilt rum, med de fyra språktesten i följande 

ordning: SIT, BNT, PPVT III och Gramba. Testledarna genomförde två test var för varje barn. 

Testen skiftades mellan de två testledarna, jämnt fördelat över studiens deltagare, för att minska 

risken för respektive testledares inverkan på testresultaten. Genomförandet av de expressiva 

testerna, BNT och Gramba, ljudinspelades för att möjliggöra en rättvis bedömning. 

Testerna genomfördes i enlighet med manualerna, med viss modifikation av administrationen av 

Gramba. Vid administrerandet av Gramba tog testledarna hänsyn till de fall där barnet inte följde 

modelleringen, genom att ge barnet ytterligare en chans att höra eliciteringsmeningen. Detta gavs 

även i situationer där barnet tydligt uppvisade osäkerhet av vad som efterfrågades. Exempelvis 

frångick testledarna manualen i de fall barnen i uppgift 10, bestämd form singularis (Hansson & 

Nettelbladt, 2004), inte angav målordet ”apan”, ställdes istället frågan ”Vem sover?”, varpå 

barnen fick chansen att svara ”apan”.  

Då behovet av en konkret motivator framkom i pilotstudien, användes färgade papper och 

klistermärken för att uppmuntra samtliga barn att fortsätta sin medverkan genom alla fyra testen. 

Utöver detta anpassades samtliga testsituationer efter barnen genom beröm av exempelvis 

pekningar och ordkunskap, samt genom pauser innehållande hopp, spring och sång. Beröm gavs 

intermittent och oavsett korrekt eller inkorrekt angivna svar. För en mer naturlig interaktion hölls 

en liten del spontantal under testningarna. I ett fåtal fall satt, utöver testledarna, en personal från 

förskolan med i rummet under testproceduren. 

 Sammanställning av testresultat 

Ljudfiler användes som underlag för rättningsprocessen av BNT och Gramba. Det insamlade 

testmaterialet fördelades inför rättning mellan de båda testledarna, på så sätt att samma person 

rättade alla fyra test per enskilt barn. För att säkerställa konsekvent rättning gjordes en 

interbedömarreliabilitetsprövning mellan de båda testledarnas resultat. Detta gjordes punkt för 
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punkt, från 10 deltagare, vilket motsvarade 24 % av det totala materialet. Dessa 10 valdes 

slumpvis ut, men så att 5 av deltagarnas testtillfällen hade inletts av den ena testledaren och de 

andra 5 inleddes av den andra testledaren. Interbedömarreliabiliteten beräknades med formeln: 

Ö/(Ö+F), där Ö=antal överensstämmelser och F=antal icke överensstämmelser (Fandén, 

McTaggart & Hellstadius, 2008). Enligt Landis och Koch (1977) motsvarar ett värde, där 1 är 

fullständig överensstämmelse, på 0.81-1.00 ”almost perfect”. Den procentuella 

överensstämmelsen mellan de två bedömarna av barnens resultat på de formella testen 

demonstreras i tabell 2 nedan. Utöver detta gjordes även en intrabedömarreliabilitetsprövning för 

var och en av testledarna på 20 % av deras respektive enskilda material, vilken beräknades med 

samma formel som ovan. Överensstämmelsen för respektive bedömare visas i tabell 2.  

 

 

 BNT Gramba 

(manual) 

Gramba 

(testledarnas) 

SIT PPVT 

 

InterBR 99,3% 96,6% 95,9% 98,7% 99,5% 

IntraBR 

Testledare 1 

97,2% 97,7% 96,2% X X 

IntraBR 

Testledare 2 

100% 97,7% 97,7% X X 

 

4.5.1 Rättning av föräldraskattningsformulär och valideringsinstrument 

Föräldraskattningsformuläret SCDI-III rättades i enlighet med poängsättningen för normeringen 

(Eriksson, subm.). Rättningen av SIT och PPVT utfördes i enlighet med respektive tests manual, 

och rättningen av BNT gjordes i enlighet med Westlins & Ytterdahls rättning av 3-4-åringars svar 

på BNT (2007).  

4.5.1.1 Rättning av Gramba 

Vid rättningen av Gramba gjordes två rättningar, varav rättning 1 utfördes i enlighet med 

testmanualen, medan rättning 2 även innefattade godkännande av fler svar som ansågs vara 

korrekta. I båda rättningarna togs det hänsyn till ifall testledaren påverkade möjligheten för barnet 

att ange korrekt svar genom felaktig ledning. De svar som bedömdes vara korrekta utöver de som 

ingick i manualen var följande: 

 Övergeneraliseringar av regelbundna preteritumformer som exempelvis ”klippade” för 

klippte, eftersom övergeneraliseringar av perfektformer godkänns enligt manualen. 

 Synonymen ”killar” för pojkar, samt användningen av synonymen i andra deluppgifter 

som i ”killens kaka” istället för pojkens. 

Tabell 2. Interbedömarreliabilitet (InterBR) mellan de två testledarna, samt  

intrabedömarreliabilitet(IntraBR) i procentuell överensstämmelse.  
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 Svar som påvisade korrekt bestämd form av substantiv, men där barnet inte följde 

testledarens första modellering. Exempelvis om barnet inte följde testledarens 

eliciteringsmening: ”Kaninen äter och…”, för att få fram målordet apan, men barnet 

sedan svarade ”apan” på frågan ”Vem sover?”.  

 Felaktigt adjektiv men i korrekt böjd form vid undersökning av kongruens i predikativ, 

under förutsättning att korrekt subjekt angivits. Sådana svar bedömdes korrekta, 

eftersom rätt adjektiv men felaktigt subjekt godkänns enligt manualen. Testledarna 

ansåg därmed denna modifiering bidra till en mer konsekvent rättning. 

 Statistisk analys  

Medelvärden och standardavvikelser på frågor i föräldraskattningsformuläret och för varje enskilt 

test beräknades i SPSS © Windows version 22. Korrelationer mellan föräldraskattningar och 

formella test utfördes med Spearmans korrelationstest, vilket också användes för jämförelser 

mellan barn med yngre syskon och barn med äldre syskon. Effektstorlekens styrka mättes enligt 

Cohens definition, där .1-.29 motsvarar en svag korrelation, .3-.49 motsvarar en medelstark 

korrelation och .≥5 motsvarar en stark korrelation (Statistics solutions, 2014). Beräkning av 

eventuella skillnader mellan föräldraskattningar av flickor och pojkar, samt mellan deras 

respektive testresultat, gjordes med Mann-Whitney U-test. För beräkning av datafördelning 

användes Shapiro-Wilks normalitetstest. Linjära regressionstest användes för jämförelser av 

korrelerande variablers inverkan på resultaten. Signifikansnivån anges för p<0.05. 

 Etiska överväganden 

Efter muntligt godkännande från förskolechefer och förskolepersonal inhämtades skriftliga 

informerade samtycken från vårdnadshavare till barn i önskad åldersgrupp. Studiens deltagare 

fick när som helst dra sig ur studien. För att säkerställa anonymiteten presenteras alla resultat på 

gruppnivå så att inget enskilt barns resultat ska kunna spåras. Svarsblanketter från testning, med 

uppgifter om barnens testresultat, ålder och kön, samt föräldraskattningsformulär med uppgifter 

om målsmans utbildningsnivå, relation till barnet och barnets födelsedatum, tilldelades en kod. 

Kodnyckeln förvaras skild från blanketterna. Allt material arkiveras på logopedprogrammet vid 

Linköpings Universitet i fem år, och kan komma att användas i vidare forskning.  
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Tabell 4.  Deltagarnas medelvärden och standardavvikelser på de språkliga testen. 

 

5 Resultat 
 Beskrivning av deltagarnas resultat och fördelning av data  

Medelvärden och standardavvikelser på föräldrarnas skattningar av barnens ordproduktion, 

meningskomplexitet och meningsbyggnad presenteras i tabell 3. Medelvärdena stämmer med 

normvärdena för SCDI-III (personlig kommunikation, 12 maj 2015). Alla resultat var 

normalfördelade: ordproduktion (W=.983, n=41, p >.795), meningskomplexitet: (W=.979, n=41, 

p=.647), meningsbyggnad: (W=.960, n=41, p=.151).  

 

      

 n Medel  SD Max Min 

Ordproduktion  

(max 100) 

41 68,15  12,17 100  45 

Meningskomplexitet 

(max 40) 

41 26,39  7,25  40 11 

Meningsbyggnad      

(max 24) 

41 17,00  4,59    24 7 

  

De 41 deltagarnas medelresultat och standardavvikelser på de formella testerna presenteras i 

tabell 4. Dessa värden motsvarar normerna för respektive test. Med undantag för resultatet av 

Gramba rättning 2, var alla testresultat normalfördelade. (SIT: W=.957, n=41, p=.126), BNT: 

W=.989, n=41, p=.958, PPVT: W=.984, n=41, p=.836, Gramba 1: W=.957, n=41, p=.127, och 

Gramba 2: W=.932, n=41, p=.017). 

 

 n Medel Standardavvikelse 

BNT (max 60) 41 18,73 5,12 

PPVT (max ej definierbart) 41 50,90 17,16 

SIT (max 46) 41 30,95 4,93 

Gramba 1 (manual) (max 44) 41 24,71 6,23 

Gramba 2 (testledarnas)(max 44) 41 25,80 6,18 

 Korrelation mellan rättning 1 och 2 av Gramba  

Mellan rättning 1 och 2 av Gramba fanns en signifikant stark positiv korrelation, rs=.965, n=41, 

p<.001, varför en av dessa rättningar valdes ut för fortsatta analyser. Se bilaga 3. Med anledning 

av att den procentuella överensstämmelsen var något högre för rättning 1 än för rättning 2, samt 

att fördelningen av testresultaten från rättning 1 var något mer normalfördelad, valdes denna ut 

för fortsatta analyser av resultatet. 

Tabell 3.  Deltagarnas medelvärden, standardavvikelser, min- och maxvärden  

på föräldraskattningarna.    
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Tabell 5. Korrelationer mellan föräldraskattningar och resultat på formella test, för samtliga 

41 deltagare, utfört med Spearmans korrelationstest. 

 Jämförelser mellan föräldraskattningar och logopediska test 

Medelstarka positiva signifikanta korrelationer hittades mellan: föräldraskattningar av 

Ordproduktion och resultatet på PPVT, rs=.324, n=41, p<.05, föräldraskattningar av Ordproduktion 

och resultatet på BNT, rs=.368, n=41, p<.05, samt föräldraskattningar av Meningsbyggnad och 

resultatet på Gramba, rs=.342, n=41, p<.05. Utöver detta återfanns inga signifikanta korrelationer 

mellan föräldrarnas skattningar och barnens resultat på de formella testen. Resultaten återspeglas 

i tabell 5. För granskning av samtliga korrelationer hänvisas läsaren till bilaga 3.    

  Ordproduktion Menings- 
komplexitet 

Menings- 
byggnad 

SIT Korrelations- 
kofficient  

,243 ,245 ,265 

 Sig.  
(2-tailed) 

,125 ,123 ,094 

Gramba (manual) Korrelations- 
kofficient 

,180 ,060 ,342* 

 Sig.  
(2-tailed) 

,259 ,708 ,029 

PPVT Korrelations- 
kofficient 

,324* ,202 ,102 

 Sig.  
(2-tailed) 

,039 ,205 ,527 

BNT Korrelations- 
kofficient 

,368* ,188 ,197 

 Sig.  
(2-tailed) 

,018 ,239 ,217 

Spearmans korrelation, *p<.05 

 

Variationerna i prestation på PPVT kunde förutsägas med 16 % av variationerna i ordproduktion 

(R2=.162, p=.009, β=.568), medan variansen i prestation på BNT kunde förutsägas med 13,6 % 

av variansen i ordproduktion (R2=.136, p=.018, β=.155). Ingen signifikant grund för att med 

meningsbyggnad kunna förutsäga prestation på Gramba hittades.    

 Jämförelser mellan grupper utifrån kön och syskonrang 

En signifikant skillnad fanns mellan flickors och pojkars resultat på Gramba, U=127.50, z=-2.16, 

p=.03, där flickorna presterade signifikant bättre med ett medelvärde på 26,86 (SD=5,20) där max 

var 44, medan pojkarnas medelvärde var 22,45 (SD=6,54). Utöver detta återfanns inga 

signifikanta skillnader utifrån könstillhörighet på varken testresultat eller föräldrars skattningar av 
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barnens språkliga förmågor. Vid jämförelse av testresultatet på BNT mellan barn födda först i 

syskonskaran och barn födda sist i syskonskaran, hittades en signifikant medelstark positiv 

korrelation, rs=.412, n=34, p=.016, där de förstnämnda uppnådde högre resultat, med ett 

medelvärde på 21,31 (SD=6,05) där max var 60, medan de senares medelvärde var 17,43 

(SD=4,06). Inga övriga signifikanta korrelationer framkom vid jämförelser utifrån plats i 

syskonskaran.   

6 Diskussion 
 Resultatdiskussion 

6.1.1 Jämförelse mellan barnens resultat och normvärden 

Föräldrarna i föreliggande studie har skattat sina barns lexikala och grammatiska förmågor på 

motsvarande sätt som föräldrarna vid normeringen av SCDI-III gjort (personlig kommunikation, 

12 maj 2015). Barnen som ingått i föreliggande studie har representerat åldersintervallet 36-47 

månader med medelåldern 41,5 månader, medan åldersspannet i normeringsstudien bestått av 

åldrarna 30-48 månader med medelåldern 39,0 månader (Eriksson, subm.). Medelresultaten i den 

förstnämnda studien har varit något högre än referensvärdena från normeringen, vilka 

presenteras nedan. Det faktum att medelåldern varit högre i föreliggande studie förklarar denna 

skillnad. Resultaten på respektive del i normeringsstudien var följande: Ordproduktionsdelens 

(Op.) medelvärde=65,04 (SD=18,06), Meningskomplexitetsdelens (Mk.) medelvärde=25,67 

(SD=10,34) och Meningsbyggnadsdelens (Mb.)medelvärde=15,91 (SD=6,19) (personlig 

kommunikation, 12 maj 2015). 

Barnen i föreliggande studie har uppnått resultat som i princip motsvarar normerna avseende 

lexikal och grammatisk förmåga för respektive test (Westlin & Ytterdahl, 2007; Dunn & 

Dunn,1997; Hellquist, 1989; Hannson & Nettelbladt, 2004). Dock bör resultaten behandlas med 

ett mått av försiktighet, eftersom åldrarna på barnen inte varit exakt desamma som på barnen vid 

normeringarna.  

6.1.2 Jämförelser mellan föräldrars skattningar på SCDI-III och testresultat 

Barnens lexikala förmågor efterfrågades med Ordproduktionsdelen (Op.) i SCDI-III och 

korrelerades mot de normerade valideringsinstrumenten PPVT och BNT, vilka mäter impressivt 

respektive expressivt ordförråd. Studiens resultat påvisade medelstarka signifikant positiva 

korrelationer mellan föräldrars skattningar och testresultaten. I föräldraskattningsformuläret 

ombeds vårdnadshavarna endast svara på om barnen spontant säger orden i formuläret och 

handlar därmed alltså enbart om det aktiva ordförrådet. Att korrelationen mellan dessa 

skattningar och resultaten på BNT blev något högre än korrelationen mellan skattningarna och 

PPVT, var därför inte förvånande. Dock kunde korrelationerna, i synnerhet den med BNT som 
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berör barnens aktiva ordförråd, förväntas bli starkare än den blev, eftersom resultat som erhållits 

vid samtidig validering, enligt Notter och Hott (1996, s. 119) ska vara jämförbara. Av denna 

anledning kunde också en starkare korrelation mellan Meningsbyggnadsdelen (Mb.) och Gramba 

förväntas. Mellan Meningskomplexitetsdelen (Mk.) och valideringsinstrumenten visades inga 

signifikanta korrelationer, se tabell 5. Att ingen korrelation framkom mellan resultatet på Mk. och 

Gramba, medan en medelstark signifikant korrelation mellan Mb. och Gramba framkom skulle 

eventuellt kunna bero på att Mb. innefattar fler grammatiska strukturer än Mk-delen, och därför 

stämmer bättre överens med innehållet i Gramba. En annan orsak till att Mk. inte korrelerade väl 

med de grammatiska testen skulle kunna vara att föräldrar i allmänhet är mer observanta på vilka 

ord deras barn säger, än vilka grammatiska strukturer som används. Något som också kan ha 

inverkat så att Mk-delen korrelerade sämre med både Gramba och SIT, är att uppgiftens 

utformning kan ha bidragit till svårigheter för föräldrarna att förstå hur skattningen skulle fyllas i, 

vilket också antytts på blankett.  

Magnusson (2003, s146) har konstaterat att kvaliteten hos valideringsinstrumenten behöver tas i 

beaktande vid samtidig validering. Det faktum att korrelationerna inte blev starkare kan förklaras 

utifrån valideringsinstrumentens innehåll. Detta kan också vara en orsak till att inga starka 

korrelationer mellan SIT och föräldraskattningsformulärets delar framkom. Även om testen valts 

ut för att mäta samma förmågor som efterfrågas i föräldraskattningsformuläret, innefattar de inte 

exakt samma konstruktioner och svårighetsgrader. Eftersom det handlar om att locka fram 

lexikala och grammatiska förmågor och att testen konstruerats och normerats i dessa syften, 

anses utvalda test ändå kunna ses som tillförlitliga valideringsinstrument.  

En förklaring till varför inte starkare korrelationer framkommit mellan Op. och BNT respektive 

PPVT skulle kunna vara att konfrontationsbenämning konstaterats vara svårare än användandet 

av ord i spontantal. I ett fall uppmärksammade testledarna i studien att ett målord som barnet 

inte klarade att benämna i BNT senare användes i spontantalet. Detta kan visa på att barnen 

eventuellt kunde fler ord av de ord som ingick i testen men inte klarade att mobilisera dem i 

testsituationerna. Sådana situationer skulle i så fall ha bidragit till att barnens fulla kompetenser 

inte visats i testerna. Som Pan (2012) poängterat kräver testsituationer en viss mognadsgrad för 

att exempelvis kunna samspela och svara på ett adekvat sätt. Å andra sidan har Pan (2012) vidare 

konstaterat att denna mognadsgrad brukar infinna sig vid cirka tre års ålder och att en formell 

bedömning av barns ordförråd då är mer tillförlitlig än föräldraskattningar. Dessutom har Glad 

och Kumlin (2007) ansett att barn i åldersgruppen 2,5-3 år gick att testa utan större svårigheter.   
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När föräldraskattningar och testresultat har analyserats, har individuella variationer noterats i hur 

väl föräldraskattningar och testresultat motsvarat varandra. Vissa skattningar och resultat har visat 

sig stämma väl överens, medan andra skattningar visats ligga över eller under testresultaten. 

Variationerna skulle kunna bero på att barn inte uppvisat sina fulla potentialer i testsituationerna, 

men att de, som Thal et al.(1999) resonerat, uppvisar en mer fullständig bild av sina språkliga 

förmågor i sammanhang med sina föräldrar. Ett ytterligare perspektiv som kan belysas som 

förklaring till variationerna i föreliggande studie, är att det finns en skillnad mellan grammatiken i 

talspråket och den mer traditionella formella grammatiken (Anward, 2001, s. 36-38; Anward & 

Nordberg, 2005, s. 6). Eftersom föräldrar hör sina barn tala i många olika sammanhang, kan de 

antas skatta sina barns grammatiska förmågor utifrån barnens talspråk. De grammatiska testen är, 

enligt författarna till föreliggande studie, däremot utformade utifrån det grammatiska skriftspråket 

(se Hellquist, 1989; Hansson & Nettelbladt, 2004). Vidare kan perspektivet exemplifieras utifrån 

att Berglund och Eriksson (2000a) utifrån föräldraskattningar dragit slutsatsen att det första suffix 

som barn utvecklar är genitiv-s, medan /s/ som fonem enligt Blumenthal och Lundeborg (2014) 

inte etableras förrän efter sex års ålder. Det är rimligt att anta att föräldrarna i Berglunds och 

Erikssons studie (2000a) skattat att deras barn etablerat den grammatiska funktionen kognitivt, 

medan formuläret efterfrågat den språkliga formen (genitiv-s) för den grammatiska strukturen. 

Ett annat alternativ till variationerna mellan föräldraskattningar och testresultat skulle kunna vara 

att föräldrar inte varit tillräckligt insatta inom de områden de skulle skatta, vilket Eriksson och 

Berglund (1999) framfört som en risk vid föräldraskattningar. Risken att föräldrar överskattat sina 

barns förmågor, som Eriksson och Berglund (1999) också framhållit, skulle kunna vara en 

alternativ förklaring till de fall där föräldraskattningarna legat högre än testresultaten. Utifrån att 

testsituationen kan ha inverkat på testresultaten är det problematiskt att uttala sig om var barnens 

exakta språknivå ligger. I och med att valideringsinstrumenten i föreliggande studie 

standardiserats och normerats i testsituationer, medan SCDI-III under tiden för studiens 

genomförande inte erkänts som ett kliniskt giltigt instrument, skulle testresultaten kunna tänkas 

vara mer tillförlitliga än föräldraskattningarna i SCDI-III. Dock kan variationerna mellan 

testresultaten och föräldraskattningarna i föreliggande studie istället anses vara en indikation på 

att olika mätmetoder behövs för att en rättvis bedömning av treåringars språkförmåga ska ges.    

Värdet i de medelstarka signifikanta korrelationer som framkommit vill undestrykas, eftersom 

populationen som ingått i studien inte varit större. Svårigheter att hitta signifikanta skillnader, 

ökar nämligen vid analys av mindre urval (Eriksson, subm.). Det faktum att medelstarka 

signifikanta korrelationer mellan SCDI-III:s Op. och Mb. mot respektive valideringsinstrument 

framkommit, stärker formulärets giltighet och går i linje med de resultat Feldman et al. (2005) 
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presenterade vid valideringen av CDI-III, vilka bland annat bestod av medelstarka signifikanta 

korrelationer mellan formulärets ordförrådsdel och PPVT.     

Eftersom resultaten i föreliggande studie påvisar en måttlig giltighet av SCDI:s Op.-del och Mb-

del, skulle dessa delar kunna komma till viss nytta för att identifiera treåringar som ligger i 

riskzonen för språkstörning. På grund av att inte starkare validitet tillskrivits dessa delar och att 

validiteten för Mk-delen visats vara svag, samt att stor variation mellan olika föräldrars 

skattningar framkommit, anses instrumentet behöva kompletteras med andra 

bedömningsmetoder för att barn med risk för språkstörning tidigt ska fångas upp. Även om 

SCDI-III utifrån resultaten inte är tillräckligt tillförlitligt för att ensamt användas som 

bedömningsinstrument, skulle det kunna utgöra en god grund för samtal och på så sätt ingå som 

ett kompletterande verktyg. Detta ligger i linje med konstaterandet, i den tidigare valideringen av 

instrumentet med CCC-2, att SCDI-III inte är designat för att enskilt användas som 

screeninginstrument (Eriksson, subm.). 

6.1.3 Jämförelser av grupper 

I föreliggande studie hittades ingen signifikant skillnad utifrån könstillhörighet i föräldrarnas 

skattningar på någon av de grammatiska delarna, vilket dock hittades vid normeringen av SCDI-

III och Feldmans validering av CDI-III (2005), där flickor skattades signifikant högre än pojkar. 

Däremot hittades skillnader mellan flickors och pojkars resultat på Gramba där flickor presterade 

signifikant bättre. Normeringen av SCDI-III och valideringen av CDI-III påvisade signifikant 

högre skattningar av flickors ordförråd än pojkars, men detta återfanns inte i föreliggande studie, 

varken i föräldraskattningarna eller på testresultaten av PPVT och BNT. Resultaten kan istället 

jämföras med de som framkommit i Hydes och Linns reviewartikel (1988), där skillnaden mellan 

pojkars och flickors vokabulär var mycket liten.  

Liksom vid normeringen av SCDI-III, visades i denna validering inga signifikanta samband 

mellan plats i syskonskaran och föräldrars skattningar på ordproduktionsdelen. Att barn först i 

syskonskaran presterade signifikant bättre än barn med enbart äldre syskon på BNT går i linje 

med Hoff-Ginsbergs resultat, där de förstnämnda mognade snabbare lexikalt (1998). Varför inga 

fler signifikanta korrelationer hittades utifrån plats i syskonskaran skulle kunna bero på att 

grupperna är för små för att starka korrelationer ska falla ut.  

 Metoddiskussion 

6.2.1 Urvalskriterier 

Vid rekryteringen av deltagarna till studien användes de inklusions- och exklusionskriterier som 

sattes för normeringen av Eriksson (subm.), med anledning av att en representativ grupp för 
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normeringsgruppen önskades. Detta skulle dock kunna diskuteras, eftersom syftet med 

valideringen enbart berörde jämförelser mellan föräldrars skattningar och deras respektive barns 

resultat. Kriterierna skulle eventuellt därmed kunnat vara öppnare, men eftersom deltagarantalet 

var satt till 40 barn och 40 föräldrar, fanns ett behov av en så homogen grupp som möjligt, för 

möjliggörandet av enklare jämförelser. Under arbetets gång uppkom frågor från bland annat 

förskolepersonal angående exklusionskriteriet om barn adopterade från andra länder. Eftersom 

jollerutvecklingen visats vara språkspecifikt relaterad redan från sex månaders ålder, tidpunkten 

för när barn börjar tolka språkspecifik input (Kuhl, 2004, s. 832), ansågs denna faktor kunna 

bidra till skillnader på språkutvecklingen och därmed bibehölls kriteriet. Varför normeringen hade 

så strikta urvalskriterier kan ifrågasättas, då det inte speglar Sveriges faktiska population med 

bland annat adopterade och flerspråkiga barn.  

6.2.2 Fördelning av studiens deltagare 

Förhoppningar om en jämn åldersfördelning, samt jämn fördelning mellan flickor och pojkar 

uppfylldes väl. Dock var fördelningen av föräldrarnas utbildningsnivåer inte lika jämn, trots att 

deltagare motsvarande socioekonomisk medelklass eftersöktes. Av de som samtyckt till 

medverkan i studien hade 70,7 % minst tre års eftergymnasial utbildning. Genom att detta även 

återspeglas i normeringen för formuläret där siffran motsvarade 67,8 % (Eriksson, subm.), ses 

detta som en tydlig indikation på vilka som tackar ja till att vara med i dessa typer av 

undersökningar. En anledning till en överrepresentation av högutbildade deltagare skulle kunna 

vara att högutbildade själva genomfört studier och insett vikten av att ställa upp. Ytterligare en 

orsak skulle kunna vara att det är lättare att delta i en studie om barns språk, om ens eget barn 

ligger väl till i språkutvecklingen, vilket enligt flera studier kan relateras till socioekonomisk status 

(Arriaga et al., 1998; Dollaghan et al., 1999; Hoff-Ginsberg, 1998 & Permer, 1987). 

Eftersom ett representativt urval för den svenska populationen eftersöktes till föreliggande studie, 

anses fördelningen av utbildningsnivåerna vara problematisk, då utbildningsnivån ≥ 3 år i det 

svenska riksgenomsnittet ligger på 25 % (Statistiska centralbyrån, 2014). Istället speglas nu till 

större del hur högutbildade skattar sina barn. Huruvida metoden att eftersöka deltagare från 

stadsdelar där utbildningsnivåerna motsvarar riksgenomsnittet är lyckad kan därmed ifrågasättas. 

Trots den höga representationen av barn från familjer med hög utbildningsnivå, motsvarar deras 

resultat normvärdena för samtliga test. Om barnen i föreliggande studie erhållit högre testresultat 

än normerna hade slutsatsen att den höga representationen från högutbildade familjer inverkat på 

resultatet kunnat dras. Att fallet inte är så, höjer tillförlitligheten till att urvalet i föreliggande 

studie representerar en större population.     
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6.2.3 Valideringsinstrument  

De standardiserade testen valdes för att motsvara de frågor som ställs i SCDI-III. Eftersom 

formulärets Op-del innehåller substantiv, verb och adjektiv, medan BNT, som är ett expressivt 

test, endast innefattar substantiv, valdes även PPVT ut där alla dessa tre ordklasser representeras. 

Båda testen utvaldes för att jämföras med Op-delen. Eftersom en av frågeställningarna i 

föreliggande studie gäller föräldraskattningsformulärets kliniska användbarhet, och att passivt 

ordförråd är en viktig del att bedöma inom klinisk utredning, ansågs det vara relevant att 

undersöka hur Op. korrelerade mot ett impressivt test. Detta var ytterligare en orsak till att PPVT 

användes som valideringsinstrument. För att täcka frågorna i SCDI-III om meningskomplexitet 

och meningsbyggnad, valdes Gramba och SIT ut, vilka testar expressiv respektive impressiv 

grammatisk förmåga. De tre områden som ingick i studiens korrelationer för valideringen av 

SCDI-III var alltså Ordproduktion, Meningskomplexitet och Meningsbyggnad.  

Tre områden som innefattas i SCDI-III; Allmän kommunikationsnivå, Uttal och Språklig medvetenhet, 

ingick ej vid valideringen, på grund av att passande standardiserade logopediska test för 

bedömning av allmän kommunikationsnivå och språklig medvetenhet, inte finns för svenska 

treåringar. Giltiga valideringar av dessa frågor ansågs därmed ej möjliga att genomföra. Eftersom 

delen om barnens uttal i SCDI-III ej normerats, utan enbart ses som allmän information om 

barnets kommunikation (Eriksson, subm.), har den heller inte ingått i valideringen.  

6.2.4 Testprocedur 

Vid bestämning av testordningen; SIT, BNT, PPVT, Gramba, beaktade testledarna vikten av 

variation, för att barnen skulle hållas motiverade i så hög grad som möjligt och därför utfördes 

impressiva och expressiva test växelvis. Eftersom ord som testledaren benämner i PPVT III 

efterfrågas i BNT, var det nödvändigt att BNT genomfördes före PPVT. Att inleda med ett 

impressivt test ansågs lämpligt eftersom blyga barn då inte behöver prata med nya vuxna på en 

gång. Som tidigare nämnts fanns det ingen möjlighet att börja med PPVT, varför SIT valdes som 

inledande test för samtliga deltagare. Dessutom blev då testsituationen konsekvent och ansågs 

därmed också rättvis. 

Vid testsituationen spelade många faktorer in. För det första hanterade barnen att träffa 

främmande personer olika. För det andra märktes en skillnad på hur väl barnen var förberedda på 

vad som skulle hända. I de fall barnen blivit väl förberedda, tycktes de ha lättare att följa med och 

delta i testningen. Vidare kan tidpunkt på dagen för när barnen testades ha spelat in. Utöver dessa 

faktorer kan självfallet testledarnas dagsform och bemötanden av barnen ha varierat i viss mån 

och påverkat testsituationen. Under genomförandet av föreliggande studie medverkade generellt 
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sett barnen mycket väl vid testningen med de formella testen, vilket av Thal et al. (1999) och Pan 

(2012) också konstaterats brukar vara fallet vid testning av barn från och med tre års ålder. 

6.2.5 Rättning 

Alla värden för såväl inter- som intrabedömarreliabiliteten motsvarar en nästintill perfekt 

överensstämmelse enligt Landis och Koch (1977). Däremot kunde interbedömarreliabiliteten på 

SIT och PPVT förväntas vara hundraprocentig, eftersom endast barnets pekningar direkt 

antecknas. Att det är ett lägre procenttal kan endast förklaras av den mänskliga faktorn, som 

exempelvis felskrivningar eller tvetydiga pekningar som tolkats olika.  

Vid rättningen av Gramba beslutades att två rättningar skulle genomföras. En del grammatiska 

strukturer som barnen uppvisade godkändes nämligen inte enligt manualen om barnen inte 

använde målorden. Detta ansågs vara missvisande, eftersom bedömningarna i dessa fall då 

snarare handlade om barnens ordförråd framför faktisk grammatisk förmåga. När de två 

rättningarna av Gramba sedan jämfördes fanns en stark korrelation mellan dessa, vilket tyder på 

att rättningarna var lika. Vid senare analys av den alternativa rättningen ifrågasattes 

begränsningarna inom denna, till de punkter som presenterats i metoden. Hade den alternativa 

rättningen varit mer öppen tros denna kunna fått högre korrelation med föräldraskattningarna än 

vad den nu fick. Exempelvis godkändes ”killar” istället för pojkar vid undersökning av plural, 

medan ”människor” inte godkändes, eftersom det ansågs ligga för långt ifrån målordet, fastän det 

faktiskt är ett prov på plural. För att rättningen skulle hållas konsekvent, var det dock 

problematiskt att hålla den alltför öppen. Interbedömarreliabiliteten var något högre för 

rättningen efter manualen än för den parallella rättningen, vilket tyder på att riktlinjer behöver 

vara strikta för att rättningen ska hållas konsekvent. Därför valdes slutligen rättningen från 

manualen för statistiska analyser, men också för att den var mer normalfördelad samt att de 

mätinstrument som används vid samtidig validering enligt Notter och Hott (1996) med fördel bör 

vara giltiga. 

6.2.6 Statistiska beräkningar 

Efter att korrelationsprövningar mellan föräldraskattningar och testresultat genomförts, gjordes 

ytterligare analyser på de medelstarka signifikanta korrelationer som utfallit, med 

regressionsanalyser för att tydligare kunna se med hur stort mått variablerna i 

föräldraskattningsformuläret kunde förutsäga testresultaten. Jämförelser mellan grupper med 

olika utbildningsnivåer var tyvärr inte möjliga att göra, eftersom att representanter från de lägre 

utbildningsnivåerna var för få.  
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 Allmän diskussion  

Det har av Hadley (2006) konstaterats att det är viktigt att barn med språkstörning identifieras 

tidigt för att de ska tillgodogöra sig intervention i rätt tid. Ett föräldraskattningsformulär som 

tidigt fångar in barn i riskzonen för språkstörning skulle därför kunna komma till stor 

användning. En styrka som ses i SCDI-III är att det finns versioner på över 60 språk, och 

instrumentet skulle kunna bli användbart vid bedömning av flerspråkiga barn. 

Vid den tidigare valideringen av SCDI-III med föräldraskattningsformuläret CCC-2 på 3-5-

åringar (Eriksson, subm.), hittades starkare korrelationer än vid föreliggande validering, trots att 

populationen vid första valideringen var mindre. Detta förefaller inte förvånande, då både SCDI-

III och CCC-2 är föräldraskattningsformulär som för valideringen skattades av samma föräldrar. 

Eriksson (subm.) understryker vid tidigare validering vikten av fler valideringsstudier av SCDI-

III. Genom föreliggande studie bekräftas giltigheten av delarna Op. och Mb. i SCDI-III.   

En begränsning med användandet av formella test är att barnens fulla potential inte alltid visas. 

Med anledning av detta skulle valideringsinstrumenten i föreliggande studie med fördel behövt 

kompletteras med kvalitativa bedömningar av barnens språkförmåga. Om en sådan 

valideringsmetod hade använts skulle eventuellt ett starkare samband mellan 

föräldraskattningarna och bedömningarna framkommit. Ett problem med en sådan metod hade 

dock varit att helhetsbedömningen inte skulle ha varit standardiserad och validerad i sig själv, 

vilket enligt Notter och Hott (1996, s. 119) valideringsinstrumenten bör vara. Inom ramen för 

föreliggande studie hade en sådan metod också varit problematisk, eftersom den hade bidragit till 

att färre deltagare kunnat inkluderas. Svårigheter att erhålla signifikanta korrelationer hade då 

förmodligen också ökat. Att giltiga valideringsinstrument istället använts stärker tilltron till de 

medelstarka korrelationer som funnits mellan föräldraskattningsformuläret och testresultaten. 

Ordproduktionsdelen och Meningsbyggnadsdelen i SCDI-III skulle därför kunna komma att 

användas som ett material inom den kliniska verksamheten för att ge en överblick inom dessa 

områden, eftersom delarna korrelerat väl med de logopediska testen BNT, PPVT och Gramba. 

 Slutsats 

Efter föreliggande valideringsstudie av föräldraskattningsformuläret SCDI-III, för treåringar med 

svenska som modersmål, dras slutsatsen att det föreligger en måttlig överrensstämmelse mellan 

föräldrars skattningar på formulärets Ordproduktionsdel med resultat på de logopediska testen BNT 

och PPVT, samt mellan formulärets Meningsbyggnadsdel och Gramba. Då inga korrelationer med 

Meningskomplexitetsdelen framkommit konstateras behov av vidare granskning av uppgiftens 
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utformning. Eftersom samtliga delar i SCDI-III inte korrelerat med valideringsinstrumenten och 

eftersom starkare korrelationer inte fallit ut, anses inte SCDI-III vara tillförlitligt att ensamt 

identifiera barn i riskzonen för språkstörning. Resultaten från föreliggande studie tyder dock på 

att olika metoder och perspektiv behövs för bedömning av barns språkförmågor. SCDI-III skulle 

därför kunna vara värdefullt som ett kompletterade verktyg i form av ett samtalsunderlag mellan 

kliniskt verksamma logopeder och vårdnadshavare, för att möjliggöra en mer rättvis bedömning 

av treåringars språkförmåga. 

 Framtida studier 

Efter en eventuell omformning av Meningskomplexitetsdelen framhålls vikten av fler 

valideringsstudier. Ett förslag för framtida valideringsstudier av SCDI-III är att jämföra 

formuläret med helhetsbedömningar, grundade både på spontantal och formella mätningar av 

barnens språkliga förmågor. I förhoppning att hitta fler och starkare korrelationer i framtida 

valideringsstudier ser uppsatsförfattarna att en större population för deltagande i studierna vore 

gynnsam. Det skulle även vara intressant med undersökningar av hur väl föräldrars skattningar 

överensstämmer med bedömningar av barn med språkstörning, för att analysera tillförlitligheten 

av föräldraskattning som metod vid tidig språkscreening. 
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8 Bilaga 1 (Informationsbrev till förskolepersonal) 

Informationsbrev till förskolepersonal angående studie av treåringars språk 

Hej! 

Sanna och Noomi heter vi och läser vårt sista år på logopedprogrammet i Linköping. Efter att 

ha fått tillstånd av er förskolechef att kontakta er som personal angående en studie i vårt 

examensarbete, skickar vi här ut skriftlig information om vårt projekt.   

Vi håller nu på med vårt examensarbete, i vilket vi kommer att undersöka hur väl 

vårdnadshavares svar på ett frågeformulär om sina barns tal- och språkförmåga 

överensstämmer med resultaten på tal- och språktest för 3-åringar. Vi hoppas att formuläret 

i framtiden ska komma till användning vid bedömning av 3-åringars språkutveckling och till 

god hjälp att så tidigt som möjligt fånga upp de barn som är i behov av extra språkligt stöd 

och träning. Vi söker därför barn som är 3-4 år gamla och har svenska som sitt starkaste 

språk, samt deras vårdnadshavare till att medverka i vår studie.    

Detta kommer gå till så att vi, efter att vårdnadshavare tackat ja till att medverka i studien, 

ber dem fylla i ett frågeformulär om deras barns kommunikationsförmåga. Därefter kommer 

vi undersöka hur väl föräldrarnas svar överensstämmer med deras barns resultat från fyra 

logopediska barntest, vilket innebär att vi kommer behöva testa barnen enskilt med dessa 

test. Tid för testning beräknas ta ca 40-60 minuter inklusive eventuella pauser och kan 

komma att behöva delas upp till två tillfällen. Bedömningarna kommer att ljudinspelas så att 

vi i lugn och ro kan analysera materialet efteråt. 

Naturligtvis är deltagandet i studien helt frivilligt och man kan när som helst välja att dra sig 

ur utan att ange någon särskild anledning till detta. Vi kommer givetvis även ta hänsyn till 

vad barnet vill vid testtillfället. Deltagarna i studien är anonyma och resultaten kommer 

endast presenteras på gruppnivå så att inget enskilt resultat kan spåras. Resultatet kommer 

att presenteras i vår magisteruppsats och på det seminarium där uppsatsen läggs fram. 

Vi behöver er hjälp med att: 

 dela ut informerat samtycke och senare även föräldraskattningsformulär till målsmän 

för barn som vid studiens genomförande fyllt tre år men ännu inte fyllt fyra år 

 samla in materialet före av oss angivna datum 

Sedan vill vi komma till er och utföra individuella testningar av barnen i ett enskilt rum.  

Hälsningar 
 
 
 
Sanna Odeskog   Noomi Stenberg 
073-xxxxxx    073-xxxxxxx 
sxxxx111@student.liu.se    nxxxx111@student.liu.se 
Handledare: Inger Lundeborg, epost: inger.lundeborghammarstrom@liu.se  

mailto:sxxxx111@student.liu.se
mailto:nxxxx111@student.liu.se
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9 Bilaga 2 (Informerat samtycke till vårdnadshavare) 

Informationsbrev till vårdnadshavare för barn i treårsåldern med 

förfrågan om deltagande i en studie om språk  

Hej! 

Sanna och Noomi heter vi och läser vårt sista år på logopedprogrammet i Linköping. Vi läser 
bland annat om barns tal- och språkutveckling. Vi håller nu på med vårt examensarbete, i vilket 
vi kommer att undersöka om vårdnadshavares svar på ett frågeformulär om sina barns tal- och 
språkförmåga, och resultaten på tal- och språktest för 3-åringar överensstämmer. Vi hoppas att 
formuläret i framtiden ska komma till användning vid bedömning av 3-åringars språkutveckling 
och till god hjälp att så tidigt som möjligt fånga upp de barn som är i behov av extra språkligt 
stöd och träning. Vi söker därför barn som är 3-4 år gamla och har svenska som sitt starkaste 
språk, samt deras vårdnadshavare till att medverka i vår studie.        

Vad innebär det att medverka i studien? 

Att medverka i vår studie innebär att du som målsman till barn som fyllt tre år men ännu inte 
fyra år ombeds fylla i ett frågeformulär om ditt barns språk. Vi vill sedan träffa ditt barn på 
hans/hennes förskola och utföra fyra logopediska barntest (gällande uttrycksförmåga, förståelse 
och grammatik). Dessa test går till så att barnet får peka på bilder som vi frågar efter, benämna 
föremål på bilder och muntligt fylla i ord i en saga. Utöver detta kommer vi specifikt lyssna efter 
några få enskilda språkljud hos barnet. Tid för testning beräknas ta ca 40-60 minuter inklusive 
eventuella pauser och kan komma att behöva delas upp till två tillfällen. Vår strävan är att barnet 
ska uppleva tillfället som roligt. Bedömningarna kommer att ljudinspelas så att vi i lugn och ro 
kan analysera materialet efteråt. Vi vill förtydliga att syftet inte är att göra en bedömning av ditt 
barns språk, utan att vi endast behöver resultaten för att se hur väl svaren på 
föräldraskattningsformuläret stämmer med de testresultat vi får fram.  
 
Utöver att barnen ska vara mellan tre och fyra år och ha svenska som modersmål, behöver ni 
även bekräfta att barnet inte har något hälsoproblem som kan relateras till språkutvecklingen 
eller att barnet adopterats från annat land. Väljer ni att delta i studien är det bra om ni berättar 
det för ert barn så att han/hon i så stor mån som möjligt är förberedd och införstådd i detta.   
 
Självklart är det helt frivilligt att delta i studien. Om ni väljer att delta kan ni när som helst välja 
att avbryta utan att ange någon särskild anledning till detta. Vi kommer givetvis även ta hänsyn 
till vad barnet vill vid testtillfället.     

Som deltagare i studien är man anonym. Endast barnets kön och ålder kommer att registreras. 
All data kommer att behandlas på gruppnivå och inga enskilda barns resultat eller 
vårdnadshavares skattningar kommer att kunna spåras. Resultatet presenteras i vår 
magisteruppsats och på ett seminarium där vi presenterar uppsatsen.  

Med vänliga Hälsningar 

 
Sanna Odeskog    Noomi Stenberg 
073-xxxxxxx     073-xxxxxxx 
 
Handledare: Inger Lundeborg, epost: inger.lundeborghammarstrom@liu.se  
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Samtycke till deltagande i studien 

 
 

Jag har tagit del av informationen i brevet gällande deltagande i studien för jämförelse av 
vårdnadshavares uppfattningar om sina barns tal och språk och resultatet på tal- och 
språktest. Jag samtycker till mitt och mitt barns deltagande i studien. 

 
 
 

Namn på deltagande vårdnadshavare: 

 
 

Barnets namn: 

 
 

Barnets födelsedatum: 

 

 

 

 Jag intygar att mitt barn har fyllt tre år men ännu inte fyra år vid studiens 
genomförande. 

 Jag intygar att svenska är mitt barns modersmål. 
 Jag intygar att mitt barn inte är adopterat ifrån annat land.  
 Jag intygar att mitt barn inte har något hälsoproblem som skulle kunna inverka på 

språkutvecklingen. 
 
 

Ort, datum   Signatur 

 

 

Namnförtydligande 
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10 Bilaga 3. 
(Tabell över 
samtliga 
korrelationer.) 
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