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SAMMANFATTNING 
 
Vid bedömning av språkförmågan hos yngre barn finns idag ett antal olika test att 
välja mellan för den kliniskt verksamma logopeden. Det råder dock brist på 
normerade test för att mäta språkförståelsen hos de allra yngsta barnen. Reynell 
Developmental Language Scales III – RDLS III är ett brittiskt test för screening 
av barns språkförståelse och expressiva förmåga. Syftet med föreliggande studie 
var att normera språkförståelsedelen i RDLS III och att jämföra våra resultat med 
den brittisk-irländska standardiseringen. Då det ej fanns någon vedertagen 
översättning av testblanketten blev detta ett syfte för studien. Även sambandet 
mellan testresultat och föräldrarnas utbildningsnivå undersöktes. För att kunna 
testa ett tillräckligt stort antal barn utfördes normeringen i samarbete med 
logopedstudenterna Maj Lindman och Anna Lena Åström. I vår studie ingick 
sammanlagt 122 barn från Umeå och närliggande byar i åldrarna 2½-3½ år. 
Barnen delades in i sex åldersgrupper med tvåmånadersintervall. Vi genomförde 
hela testet, i den mån det var möjligt, med samtliga barn. Resultaten visade att 
medelvärdet för varje åldersgrupp stiger med ökad ålder, dock med något 
undantag. Variationsvidden inom gruppen var mycket stor för samtliga 
åldersintervaller. Vid jämförelse med den brittisk-irländska standardiseringens 
resultat kan man se att de svenska och de engelsktalande barnens medelvärden 
ligger nära varandra. Ingen korrelation förelåg mellan föräldrarnas utbildningsnivå 
och barnens testresultat. 
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INLEDNING 
 
Barn med språkstörning eller försenad språkutveckling utgör en stor patientgrupp i 
logopedens kliniska verksamhet. De språkliga problemen kan ligga på olika språkliga nivåer,  
t ex pragmatik, semantik, grammatik och fonologi. De olika lingvistiska nivåerna har både en 
expressiv och impressiv funktion. Det sistnämnda är ett annat begrepp för språkförståelse. 
 
Vid bedömningen av språkförståelse finns inte många test som är normerade i Sverige. Detta 
är särskilt påtagligt när man behöver testa yngre förskolebarns språkförståelseförmåga. De 
test man har att tillgå kan vara för svåra, dvs på för hög nivå, eller är ej normerade på 
svensktalande barn.  
 
RDLS III - Reynell Developmental Language Scales III (Edwards, Fletcher, Garman, Hughes, 
Letts & Sinka, 1997) är den senaste versionen av ett brittiskt test för bedömning av både 
språkförståelse och expressiv språkförmåga. Det är speciellt användbart för yngre barn då 
många av testuppgifterna består av leksaker som ska utpekas eller manipuleras. Då det endast 
är standardiserat på engelsktalande barn är det förstås vanskligt att göra kvantitativa 
jämförelser vid testning av svenska barn. Eftersom språken är olika behöver det inte innebära 
att t ex syntaktiska strukturer som är svåra för engelsktalande barn är lika svåra för svenska 
barn, eller tvärtom. En nödvändighet för att testresultat ska kunna tolkas kvantitativt av  
svenska logopeder är alltså framtagande av normalresultat för svensktalande barn. 
 
Dessa tankar kring behovet av normaldata för att kvantitativt kunna bedöma 
språkförståelseförmågan hos yngre barn gav oss uppslaget till föreliggande examensarbete. Vi 
beslöt oss för att använda språkförståelsedelen ur RDLS III och översätta samt normera denna 
på svensktalande barn i åldrarna 2½-3½ år i Umeå.  
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BAKGRUND 
 
 
Den språkliga förmågan delas ofta upp i språkförståelse och språkproduktion. När ett barn 
kommer till en logoped för första gången bedöms båda dessa delförmågor. Denna studie 
ägnas åt Reynell Developmental Language Scales III: verbal comprehension scale, som testar 
språkförståelse hos förskolebarn. 
 
I bakgrunden kommer språkförståelse att behandlas utifrån olika perspektiv: 
språkförståelseutveckling, avvikande språkförståelse och testning av språkförståelse. Därefter 
följer en beskrivning av Reynell Developmental Language Scales III. Vidare ingår avsnitt om 
testöversättning och testnormering, samt samband mellan föräldrars utbildningsnivå och 
språklig stimulans. Slutligen redovisas studiens syften. 
 
 

Språkförståelse 
 
Språkförståelse är en komplicerad förmåga som kräver processande på flera olika kognitiva 
nivåer. I en förenklad modell (Bishop, 1997) beskrivs förståelsen som en process där 
information omvandlas från en typ av representation till en annan. Informationen inkommer 
till lyssnaren som en komplex akustisk signal. Därefter kodas denna till en fonologisk 
representation som relateras till ett mentalt lexikon där ljudmönstren får mening. Ordföljd och 
grammatiska böjningar avkodas och lyssnaren använder sig av information från omgivande 
kontext för att försöka förstå vilken avsikt talaren har med sitt yttrande.  
 
 
Utveckling av språkförståelse 
 
För att lära sig förstå tal måste barnet inte bara kunna uppmärksamma språkljud, utan även 
urskilja och kategorisera fonologiska särdrag (Bishop, 1997). Barnet identifierar ett ords 
fonologiska mönster och lagrar detta i lexikon. Det fonologiska mönstret återfinns och 
plockas fram ur långtidsminnet när barnet hör ordet igen. I lexikon lagras både ordets 
fonologiska form och ordets betydelse. Förståelse på ordnivå innebär att barnet måste 
sammankoppla form med innehåll. Vid inlagring av nya ord i lexikon antas korttidsminnet 
fylla en viktig funktion som länk till lexikon. I korttidsminnet sker tolkning och bearbetning 
av den fonologiska representationen medan långtidsminnet lagrar orden.  
 
För förståelse på satsnivå måste barnet analysera och dela upp satsen i fraser (Bishop, 1997). 
Genom att barnet använder sin kunskap om ordföljd, grammatiska böjningar och funktionsord 
kan barnet därefter avkoda hur dessa fraser förhåller sig till varandra. För att kunna förstå 
måste man  kunna minnas det man hör så länge att man hinner bearbeta det. Även talhastighet 
och syntaktisk svårighetsgrad påverkar förståelsen av budskapet. Förutom den lingvistiska 
informationen används även ledtrådar från kontext och tidigare erfarenheter för att förstå. 
 
Bermans teori (Berman, 1986; Edwards, Garman, Hughes, Letts, & Sinka, 1999a) om 
språkutvecklingens tre stadier ligger som grund för konstruktionen av RDLS III. I det första 
stadiet, ”context-anchored phase”, är språkförståelsen situationsbunden. Det innebär att barnet 
utifrån sina egna erfarenheter och förväntningar kan förstå sådant som händer här och nu. 
Tidsbegrepp såsom ”snart” och ”i morgon” är svåra att förstå. Barnet förstår flertalet ord och 
enklare meningar även om de inte förekommer i barnets tal. I det andra stadiet, ”structure-
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dependent phase”, lär sig barnet sitt modersmåls grammatiska struktur. Barnet börjar behärska 
morfologi och satskonstruktioner samt utvecklar lexikon, t ex med attribut och negation, så att 
det kan förstå och bilda fraser. Språkförståelsen är inte längre bunden enbart till situationen. 
Barnet kan nu förstå även semantiskt osannolika satser vilket innebär att barnet t ex förstår 
”Babyn badade pappan”. Det tredje och sista stadiet, ”discourse-sensitive phase”, innebär 
ytterligare förfining av språkförmågan. Barnet kan nu dra slutsatser utifrån erfarenhet och 
kontext. Ordförrådet fortsätter att växa. Barnet kan flexibelt använda sig av mer komplex 
grammatik och syntax i olika kommunikationssyften.  
 
Golinkoff & Hirsh-Pasek (1995) lade fram en modell gällande språkförståelsens utveckling.  
Förståelse definieras enligt denna som ett sätt att bygga mentala modeller av världen. Denna 
process omfattar både att barnen tar in händelser och att de gör en tolkning av dessa händelser 
med hjälp av tidigare erfarenheter, perspektiv, känslor, osv. Under språktillägnandet går 
barnen igenom tre faser. I den första fasen (ca 4-9 mån) uppfattar barnen akustisk information 
och försöker förstå vad som händer runt omkring dem. Med hjälp av den akustiska 
informationen kan barnen uppmärksamma och avgränsa händelser i omgivningen. De kan i 
denna fas förstå ett flertal ord men producerar endast ett fåtal. I den andra fasen (ca 9-24 mån) 
börjar de till viss del använda sig av syntaktiska ledtrådar såsom ordböjning och ordföljd för 
att skilja mellan ord i olika ordklasser och därmed förstå hur ord förhåller sig till varandra i en 
sats. Tillsammans med syntaktiska ledtrådar använder sig barnen av semantisk, prosodisk och 
social information vid tolkning av tal. Förståelsen är i denna fas situationsbunden. I den tredje 
fasen (ca 24-36 mån) lär sig barnen förstå komplexa meningar och längre texter som 
berättelser och samtal. Genom den mer fullständiga kunskapen om satsens syntaktiska 
struktur kan de förstå en sats även när  semantiska, prosodiska och sociala ledtrådar inte 
stämmer överens med varandra. 
 
Sutton (1996) har gjort en sammanställning över litteratur om språkförståelseutveckling med 
inriktning på syntaktisk förståelse. Enligt Sutton finns bevis för att även mycket små barn kan 
urskilja strukturella kontraster. Den första kontrast barn uppfattar är skillnaden mellan 
substantiv och verb. Med åldern förbättras barnets förmåga att diskriminera finare skillnader 
och detaljer i den grammatiska strukturen. Engelskspråkiga barn är vid fem års ålder 
medvetna om de flesta strukturella kontraster de behöver för att kunna förstå språket i sitt 
dagliga liv. Förståelseförmågan fortsätter därefter att förbättras och blir snabbare och mer 
effektiv.  
 
Milosky (1992) betonade användandet av omvärldskunskap för att till fullo kunna förstå ett 
yttrande. Språket måste förekomma i en kontext. För att tolka tal måste barnet identifiera och 
använda de relevanta aspekterna i kontexten. Utveckling av språkförståelse innebär att barnet 
blir mer effektivt och avancerat i sitt användande av kontexten för att förstå ett yttrande. 
Lyssnaren har oftast en rik kontext att utgå ifrån i de flesta situationer: talarens prosodi, 
gester, ansiktsuttryck, accent och kroppshållning. Han/hon kan även använda kunskap om 
situationen, omgivningen, talaren, de andra åhörarna, tidigare yttranden i situationen, osv. 
 
Äldre barn kan, på ett mer effektivt sätt än yngre barn, använda sig av kontexten för att 
aktivera ordens mest relevanta betydelse (Simpson & Foster, refererat ur Milosky, 1992,  
s 33). Enligt Hargrove & Panagos (1982) använder sig barn olika mycket av kontexten 
beroende på grad av språkförståelse och utvecklingsnivå. Det förefaller som om de främst 
använder sig av information från kontexten när de inte har tillräcklig förmåga att tolka en 
syntaktisk struktur. För att förstå meningar i aktiv och passiv form litar treåringar mer till 
kontexten medan femåringar föredrar syntaktiska ledtrådar.  
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Språkförståelsestrategier 
 
Enligt Marinac och Ozanne (1999) finns det två sorters språkförståelse, en lingvistisk och en 
kommunikativ. Den först nämnda omfattar lingvistiska strukturer och språkregler och den 
senare avser den funktionella kommunikationen. Förståelsestrategier kan bilda en bro mellan 
dem när ett yttrande ej förstås till fullo. Strategierna används, i avsaknad av fullständig 
förståelse, när barnen eftersträvar att visa att de har förstått (Strohner & Nelson, 1974). Under 
det att språket utvecklas måste barnen använda sig av olika strategier för att förstå (Chapman 
& Kohn, 1978). De följer inte en strategi utan oftast en kombination av strategier. Barn som 
utvecklas normalt väljer vanligtvis att svara även när de inte förstår uppgiften eftersom de vet 
att ett svar förväntas av dem (Paul, refererat ur Marinac & Ozanne, 1999, s 236). 
 
Barns användande av förståelsestrategier utvecklas hierarkiskt från slumpmässiga svar till att 
använda sig av satsens syntaktiska struktur för att förstå (Marinac & Ozanne, 1999). Under 
utvecklingens gång, vid cirka två års ålder, börjar barnen svara efter förväntningar om hur 
saker och ting brukar vara (Strohner & Nelson, 1974). De förstår kärnan i budskapet men 
enstaka ord kan misstolkas. I sin studie av felsvar fann Marinac och Ozanne (1999) att barn i 
tre till fyra och ett halvt års ålder använder sig av olika strategier för att förstå. Deras resultat 
bekräftade hypotesen om den hierarkiska utvecklingen av barns användande av 
förståelsestrategier. 
 
När en syntaktisk struktur är oförståelig för ett barn påverkar förväntningar förståelsen av 
satsen. Om satsen är för svår bortser barnet från syntax och litar istället på kunskap om hur 
det brukar vara (Gowie & Powers, 1978). I sin studie fann Gowie & Powers att förskolebarn 
baserar sin förståelse på förväntningar om hur semantiska komponenter vanligtvis förhåller 
sig till varandra, t ex agent och objekt realiserade i satsen ”skulle sköldpaddan sparka på 
grodan eller skulle grodan sparka på sköldpaddan?”. Testuppgifter som motsvarade barnets 
förväntningar besvarades oftare korrekt än de motstridiga. Enligt Strohner och Nelson (1974) 
använde de yngre förskolebarnen sig av strategier som innebar att de antog att satserna var 
konstruerade i aktiv form och att de var semantiskt sannolika. Femåringarna litade till 
syntaktisk information. Koff, Kramer & Fowles (1980) studerade tre-, fyra och femåringars 
förståelse av satser. De fann att treåringar var de som påverkades mest av hur sannolik en sats 
var och femåringar minst. Bridges (1980) fann att barn mellan två och ett halvt och fyra år 
tolkade yttranden utifrån ordföljd och situation. Det sistnämnda föreföll dock ha större 
betydelse. 
 
 
Avvikande språkförståelse 
 
Bristande språkförståelse kan enligt Bishop (1988, 1997) bero på brister i: auditiv perception, 
uppmärksamhet, ordförråd, grammatisk förmåga, minne, förmåga att dra slutsatser och 
pragmatisk förmåga. 
 
Barn med nedsatt auditiv perception kan ha svårigheter att uppfatta språkljuden eller problem 
att diskriminera mellan olika språkljud som liknar varandra. Detta kan vara speciellt svårt när 
ljuden kommer snabbt efter varandra, som de ofta gör i vanligt tal. Vissa barn kan uppfatta  
ljuden men problem uppstår vid tolkningen av dem. Dessa svårigheter gäller ofta tolkning av 
både verbala och icke-verbala ljud (Bishop, 1988, 1997).  
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Det har visat sig att barn med språkstörningar har svårt att upptäcka betydelsebärande 
skillnader i språket som realiseras genom syntaktiska strukturer och grammatiska 
böjningsformer. Det kan då vara svårt att avgöra ordens betydelse i satsen. Även om barn 
förstår de enskilda orden i satsen kan betydelsen av satsen bli felaktig om de har svårigheter 
med den syntaktiska avkodningen (Bishop 1988, 1997). 
 
Barn med språkstörningar har ofta svårigheter att lära sig nya ord. En möjlig orsak till detta 
kan förutom nedsatt auditiv perception vara brister i minnesfunktion . Brister i minne kan 
påverka både bearbetningen och lagringen av ord. Barn med begränsad kapacitet för dessa 
processer kan ha svårigheter att tolka komplexa meningar, t ex en negerad sats i passiv form: 
”tanten jagades inte av tigern”, även om det förstår de enskilda syntaktiska strukturerna. Deras 
system klarar inte av att simultant bearbeta den inkommande informationen och jämföra med 
redan lagrad information (Bishop 1988, 1997). 
 
För att kunna förstå ett yttrande till fullo räcker det inte med bokstavlig avkodning av ett 
yttrande. Utifrån sin kunskap om omvärlden tolkar man det man hör. Man måste också ha en 
fungerande pragmatisk förmåga, dvs förstå hur man använder språk i olika situationer. Barn 
som har brister i slutlednings- och/eller pragmatisk förmåga kan ha mycket svårt att förstå vad 
andra människor menar med sina yttranden (Bishop 1988, 1997). De förstår bl a inte 
underliggande betydelser och kan ha svårt att ta andras perspektiv. 
 
 
Testning av språkförståelse 
 
För att få en heltäckande bild av barnets språkförmåga bör både barnets expressiva och 
impressiva språkförmåga bedömas (Golinkoff & Hirsh-Pasek, 1995). Syftet med testning av 
språkförmåga, såväl impressiv som expressiv, är att avgöra förekomst av försening och/eller 
störning. Avsikten med bedömningen är dessutom  att göra en differentiering gentemot 
ickespråklig diagnos som t ex stamning, samt att ge underlag för individuell språkterapi 
(Nettelbladt, 1996). Därutöver poängterar Howard, Hartley & Müller (1995) bedömningens 
betydelse vid information till barnets omgivning. Bedömningen tas även med i prioriteringen 
av insatser och för att kunna utvärdera behandlingseffektivitet. Genom att man lägger samman 
flera testresultat kan man sammanfatta ett barns språkförmåga och framföra det effektivt 
(Müller, 1985). Enligt Müller är språktestens viktigaste funktion att identifiera 
språksvårigheter på ett tidigt stadium. 
 
När man använder ett test bör man ta i beaktande att det speglar konstruktörens teoretiska 
åsikt om vad språk är (Müller, 1985). Testkonstruktörens perspektiv påverkar vad som testas 
och hur uppgifterna utformas. När språkförståelse testas försöker man bedöma huruvida 
barnet förstår olika på förhand bestämda strukturer (Golinkoff & Hirsh-Pasek, 1995). I en 
utredning av språkförståelseförmågan bör man bl a bedöma auditiv diskrimination, 
ordförståelse, förmåga att analysera syntaktiskt komplexa satser, logisk slutledningsförmåga, 
minneskapacitet för ordkedjor, pragmatik, samt koncentrationsförmåga (Bishop, 1997).  
 
Testresultat kan vara en viktig del i terapiplanering, men testpoäng i sig ger inte 
nödvändigtvis kunskap om ett barns språkförmåga: "Two children who gain the same test 
score may be clinically very different" (Lees & Urwin, 1991, s 27). En testpoäng säger i sig 
ytterst lite om barnet, hur barnet kan använda sig av sitt språk och vad barnet behöver lära sig 
om språket (Howlin & Cross, refererat ur Lees & Urwin, 1991, s 27). Test kan aldrig ge en 
fullständig bild av barnets språkförmåga. I vissa fall täcker testet inte in barnets förmåga utan 
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är för lätt. I andra fall är testet för svårt och ger då främst information om vad barnet inte kan. 
Detta leder till att man får begränsad information om vad barnet behärskar vilket i sin tur 
påverkar terapeutens möjligheter att planera en terapi (Müller, 1985). 
 
Enligt Nettelbladt (1996) används följande test för att bedöma olika delar av barns 
språkförståelse: Språkligt Impressivt Test, SIT; Test for Reception Of Grammar, TROG; 
Reynell verbal comprehension test; Assessment of Children’s Language Comprehension, 
ACLC; Test for Auditory Comprehension of Language, TACL; Peabody Picture Vocabulary 
Test, PPVT; Pyramids & palm trees; delar ur Neurolingvistisk undersökningsmodell för 
språkstörda barn, NELLI och the Illinois Test of Psycholinguistic Abilities, ITPA. De olika 
testen är baserade på olika teorier, men är i sin utformning oftast konstruerade med 
bildmaterial och ibland även med leksaker. Uppgifterna är formade så att svarsättet blir 
utpekningar, utageranden eller bedömningar av om ett yttrande är korrekt eller inte. Enligt 
Golinkoff & Hirsh-Pasek (1995) är de två förstnämnda uppgiftstyperna vanligast 
förekommande.  
 
Förutom de traditionella bedömningarna har man på senare tid i forskningssyfte börjat mäta 
elektrisk aktivitet (”event-related potentials, ERPs”) i hjärnan med hjälp av elektroder 
(Golinkoff & Hirsh-Pasek, 1995). Vid dessa mätningar presenteras olika stimuli för barnet, 
och barnet behöver varken tala eller agera eftersom resultaten baseras på de elektriska 
mätningarna. ”ERPs” har bl a använts för studier av spädbarns förståelse av ord. En annan 
metod går ut på att mäta hur länge barn tittar på den ena eller den andra monitorn som visar 
olika objekt eller händelser, efter att ha fått höra ett lingvistiskt stimulus. 
 
I en studie av hur valet av testmaterial påverkar förskolebarns resultat visade Kramer, Fowles 
& Koff (1980) att treåringar klarar utagerande-uppgifter bättre än att välja bland bilder, 
förutom när det gällde passiva satser då treåringarna klarade utpekandet av bild bättre. Med 
stigande ålder minskar svårigheterna med bildmaterialet. Cocking och McHales studie (1981) 
om hur fyra- och femåriga barn kan använda sig av bilder, föremål och val mellan föremål för 
att visa att de förstår visade att det var signifikant lättare med bilder än att välja bland föremål. 
Gullo (1982) fann att förskolebarn visar en bättre förståelse när de ställs inför ett val mellan 
två bilder än när bildmaterialet innehåller fler bilder. Svårigheter kan uppkomma när bilderna 
är tvetydiga eller inte är tillräckligt motiverande (Golinkoff & Hirsh-Pasek, 1995). 
 
De traditionella testen prövar oftast barnets lingvistiska förmåga, men inte barnets 
funktionella kommunikation (Müller, 1985). Det är inte heller säkert att det man önskar 
bedöma finns med i det svar man får efter genomförd testning. Det kan bero på att strukturen 
ej efterfrågas i testet eller att barnet inte svarat på den uppgiften (Nettelbladt, 1996). Att 
diagnostisera utifrån ett testresultat innebär att det finns risk att man feldiagnostiserar ett barn 
som fått dåligt resultat till följd av bristande koncentrationsförmåga (Bishop, 1997). Ett 
uteblivet svar är inte ett bevis för att barnet inte förstår. Det bör ofta hellre ses som tecken på 
motsträvighet. Små barn kan ibland vägra att göra som man ber dem (Golinkoff & Hirsh-
Pasek, 1995).  
 
Det finns nu mer än någonsin tidigare en konflikt mellan kraven på att genomföra effektiva, 
innehållsrika bedömningar och de begränsningar i resurser och tid som är en del av 
terapeutens vardag (Howard, Hartley & Müller, 1995). Trots de nackdelar med testning som 
tidigare nämnts finns det dock många fördelar. Testen svarar på ett bra sätt mot kraven på 
effektivitet och ger en indikation på existens och grad av språkstörning. Om man lägger 

 6



samman kvantitativa testresultat med en kvalitativ bedömning får man en god kunskap om 
starka och svaga sidor i barnets språkförmåga. 
 
 

The Reynell Developmental Language Scales III 
 
RDLS III (Edwards et al., 1997, 1999a) är den senaste versionen av ett brittiskt språktest för 
barn. Det är enligt testkonstruktörerna kliniskt användbart som screeninginstrument vid 
bedömning av barn i åldrarna 1:6 till 7:0 år. En standardisering av testet genomfördes i 
Storbritannien och Irländska republiken (se bilaga 1).  För att få en så heltäckande bild som 
möjligt av barnets olika språkförmågor är tanken att man använder sig av båda deltesten, 
varav det ena testar språkförståelse och det andra expressiv språkförmåga. Tyngdpunkten 
ligger på ordförråd och grammatik. Testmaterialet består av föremål och bilder. I den 
expressiva delen används dessa föremål och bilder för att få fram önskade ord och 
satsstrukturer. I språkförståelsedelen används föremålen och bilderna i utagerande- och 
utpekandeuppgifter. 
 
Det första Reynell-testet (Edwards et al., 1997, 1999a) kom ut 1969 i en experimentversion 
och reviderades därefter vid två tillfällen, 1977 och 1985. Under denna tidsperiod var testet ett 
av de mest använda för bedömning av barnspråk i Storbritannien. Orsakerna till detta var att 
det var användbart för bedömning av yngre barn, testet mätte både språkförståelse och 
expressiv språkförmåga och att det var standardiserat på ett stort antal brittiska och irländska 
barn. På grund av brister, framför allt i den expressiva delen som ansågs som svår att använda, 
insåg man att en revidering av testet var nödvändig. Även i språkförståelsedelen fanns 
uppgifter och material som behövde förnyas.  
 
RDLS III (Edwards et al., 1997, 1999a) är baserat på de senaste årens kunskap och forskning 
om barns syntaktiska och lexikala språkutveckling. Testet undersöker hur barnet kan använda 
sig av lingvistiska och metalingvistiska färdigheter för att förstå uppgifter och ge adekvata 
svar. Man har behållit vissa uppgifter och material från de tidigare versionerna och utvecklat 
andra. De bilder och leksaker som ingår i testet sägs reflektera de sociala och kulturella 
förändringar som skett på de brittiska öarna. Föremålen och bilderna utprovades för att vara 
attraktiva och lätta att känna igen för barnen.  
 
 
Språkförståelsedelens konstruktion  
 
Språkförståelsedelen består av 62 uppgifter indelade i 10 sektioner (A-J), se tabell 1. Varje 
sektion har ett tydligt lingvistiskt fokus där olika stadier i barnets språkutveckling reflekteras. 
I sektionerna bedöms förståelse av ord, grundläggande relationer mellan ord (objekt, samt 
agent och handling), attribut och spatiala begrepp, tematiska roller i satser, komplex 
grammatisk förmåga samt slutledningsförmåga. Minne och auditiv förmåga som är 
grundläggande delar i språkförståelseprocessen bedöms dock inte. 
 
Uppgifterna i sektion A mäter förståelse av enstaka ord. Barnet får här peka ut föremål i 
verklig storlek och i miniatyrstorlek allt eftersom de efterfrågas av testledaren. I sektionerna 
B-G används både föremål och bilderbok för att undersöka förståelsen av satsdelar. Svaret ges 
genom att barnet pekar ut föremål eller bild eller genom att manipulera föremål. För att klara 
uppgifterna måste barnet visa förståelse av två nämnda objekt, kunna välja rätt subjekt till att 
utföra en handling, förstå olika verb, substantiv, adjektiv och nominal- och prepositionsfraser 
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med ökande komplexitet. Svårighetsgraden ökar och i sektionerna H och I används 
bilderboken för att undersöka barnets förståelse av mer komplexa grammatiska strukturer. 
Barnet får välja bland fyra alternativ. Den sista sektionen J består av ett antal frågor till en 
temabild föreställande en hamburgerrestaurang. Barnet svarar genom att peka på bilden. 
Enligt testkonstruktörerna (Edwards et al., 1997) valdes denna bild eftersom den accepteras 
över kulturella gränser samt att de flesta barnen kan känna igen situationen. Uppgiften testar 
bl a slutledningsförmåga samt omvärldskunskap. 
 
Tabell 1. Översikt gällande sektionerna i RDLS III, språkförståelsedelen. Rubriker, svarssätt samt 
exempel på uppgift redovisas för varje sektion. 
 
Sektion Barnets uppgift  Exempel 
___________________________________________________________________________ 
Ai. Enstaka ord  peka ut leksaker som efterfrågas  ”Var är dockan?” 
Aii. Enstaka ord  peka ut föremål som efterfrågas     ”Var är äpplet?” 
B. Relation mellan två manipulera föremål  ”Lägg nycklarna på 
     benämnda objekt   sängen.” 
C. Agent och handling manipulera leksaker  ”Låt nallen sitta.” 
D. Satsdelar manipulera leksaker  ”Låt kaninen putta
   sängen.” 
E. Attribut peka på en bild av fyra i bilderbok  ”Visa mig den lilla
   clownen.” 
F. Nominalfraser manipulera föremål  ”Lägg den längsta röda
   pennan i lådan.” 
G. Lokativa relationer manipulera leksaker  ”Sätt nallen på  
    lastbilen.” 
H. Verb och tematiska  peka på en bild av fyra i bilderbok  ”Babyn puttar  
     roller   mamman.” 
I. Ordförråd och peka på en bild av fyra i en bilderbok ”Alla flickorna utom en 
   komplex grammatik   äter.” 
J. Inferens peka på personer på temabild  ”Vem får sin mat
   alldeles strax?” 
 
Bermans stadier och RDLS III, språkförståelsedelen 
 
I tabell 2 delas sektionerna in efter Bermans stadier (Berman, 1986). 
 
Tabell 2. Jämförelse mellan Bermans tre stadier och sektionerna i RDLS III, språkförståelsedelen 
 (Edwards et al., 1999a). 
 
Stadium RDLS III,  

Comprehension scale 
1: "context-anchored" Sektion Ai, Aii, B och C 
2: "structure-dependent" Sektion D, E, F, G och H
3: "discourse-sensitive" Sektion I och J 
 
 
I det första stadiet baseras förståelsen på icke-lingvistiska ledtrådar som t ex sannolikhet och 
omvärldskunskap (Berman, 1986; Edwards et al, 1999a). Exempel ur sektion B är ”Lägg 
nallen på sängen” som kan förstås med hjälp av omvärldskunskap medan uppmaningen ”Lägg 
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nycklarna på sängen” som motsäger barnets erfarenheter, och ej är kontextbaserad, är svårare 
att förstå. Stadium II innebär förståelse på lingvistisk bas. Till exempel är satserna i sektion H 
reversibla, dvs agent och objekt kan bytas ut mot varandra, och kräver därför kunskap om 
ordföljd. Enbart tolkning utifrån sannolikhet, i exempelvis ”Pojken bär en elefant” leder till 
felsvar. I det sista stadiet har barnet förbättrat sin grammatiska förmåga och utvecklat en 
flexibel användning av syntaktiska regler.Uppgifterna till temabilden i sektion J kräver att 
barnet har erfarenheter och kan sätta sig in i andras situation för att t ex kunna besvara frågan 
”Vem känner sig arg?”. 
 
 

Testöversättning 
 
Hambleton (1993) tar upp fyra viktiga aspekter på översättning av test. För det första gäller 
det att välja översättare med utmärkta kunskaper både i originalspråket och målspråket. 
Översättarna måste ha kunskap om ämnet, om de olika kulturerna och om testframställning. 
Viktigast är att testöversättaren är mest bekant med språket man översätter till, samt dess 
kultur. För det andra måste man finna ett lämpligt ordval som passar ett språks olika dialekter. 
För det tredje bör man identifiera och minimera de kulturella skillnader som finns mellan de 
olika språken. I detta ingår även att den typ av uppgift man använder , t ex flervalsuppgifter, 
bör vara lika välkända för försökspersonerna i de båda språken, om så ej är fallet bör man 
inkludera övningsuppgifter. Slutligen är det nödvändigt att hitta ord och fraser som är 
likvärdiga i de olika språken. 
 
Test som baseras på engelskspråkiga test kan innebära att vissa för svenskan irrelevanta 
konstruktioner förekommer eller att andra för svenskan betydelsefulla strukturer ej omfattas. 
Dessutom kan bildmaterialet vara kulturellt främmande för barn i Sverige (Nettelbladt, 1996). 
Testkonstruktörerna till RDLS III (Edwards et al., 1997) avråder från direkt översättning av 
testet av flera orsaker. Uppgifterna representerar det engelska språkets struktur som inte 
nödvändigtvis motsvarar strukturer i andra språk. Testets konstruktion speglar den ordning 
engelsktalande barn tillägnar sig sitt språk. I översättningen av ett test gäller det att bevara 
syftet med testet och inte hålla fast vid en bokstavlig översättning (Brislin,1986). 
 

 
Testnormering 

 
Normeringar kan göras med syftet att ge information om hur individers resultat förhåller sig 
till andras resultat eller för att ge information om hur resultatet förhåller sig till ett specifikt 
ämnesområde (Cohen, Montague, Nathanson & Swerdlik, 1988). 
 
För att ett kvantitativt test ska kunna användas måste det vara standardiserat, vilket innebär att 
det administreras och poängsätts efter givna kriterier och att individuella resultat jämförs med 
resultat hos en normalpopulation med samma ålder och bakgrund (Sveriges psykologförbund, 
1998).  
 
När man utvärderar ett test är validiteten, dvs att testet verkligen mäter det som avses,  den 
viktigaste faktorn (Aiken, 1991, Committee to Develop Standards for Educational and 
Psychological Testing, 1985, Müller, 1985, Smedler, 1993). Att ett test är reliabelt, dvs 
tillförlitligt, innebär att slumpmässiga och okända faktorer har en begränsad påverkan på 
testresultatet. I en korrekt testutvärdering är det grundläggande att identifiera de största 
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källorna till mätningsfel och storleken på de fel som uppstår ur dessa (Committee to Develop 
Standards for Educational and Psychological Testing, 1985). Dessutom bör indikationen av  
reliabilitetsgrad som kan förväntas mellan två resultat i ett visst sammanhang tas i beaktande. 
Man bör även kontrollera uppgifter, formulär, bedömare, utföranden och andra delar av 
mätningen för att få reda på om resultaten kan generaliseras.  
 
Det är dessutom viktigt att standardiseringen gjorts på en tillräckligt stor normalgrupp som är 
representativ för populationen. Viktiga faktorer kan vara ålder, kön, etnisk bakgrund, 
utbildningsnivå, socialgrupp och geografisk vistelse (Aiken, 1991, Cohen et al., 1988, Müller, 
1985, Smedler 1993). Man kan använda sig av olika sorters urval. Slumpmässigt urval  
innebär att alla personer inom målområdet har lika stor chans att bli utvalda. Det garanterar 
dock inte att urvalet blir representativt. En bättre alternativ är ofta att dela in populationen i 
olika variabler som kan förväntas påverka testresultatet, t ex kön, ålder, socioekonomisk 
status och geografiskt läge. Detta kallas stratifierat slumpmässigt urval. Man kan även dela in 
en population i geografiska områden eller annan relevant enhet. Sedan väljs ett antal kluster 
slumpvis ut och i varje kluster väljs underenheter t ex skolor ut. Detta kallas på engelska 
’cluster sampling’. Ytterligare en metod är att olika slumpvis utvalda försökspersoner svarar 
på olika uppgifter, en så kallad ’item sampling’(Aiken, 1991). ’Incidental sample’ eller 
’convenience sample’ innebär att främst försökspersonernas tillgänglighet, i motsats till 
lämplighet, påverkar urvalet (Cohen et al., 1988).  
 
För att översiktligt kunna jämföra ett resultat med populationen kan man presentera 
normgruppens resultat i percentiler eller i standardpoäng som t ex z- och staninevärden 
(Aiken, 1991). Försökspersonsgruppen kan delas upp i mindre grupper efter de kriterier som 
man från början valt och man kan då få normer för olika undergrupper. Ett korrelationsmått 
används för att ta reda på hur olika företeelser kan relateras till varandra, t ex sambandet 
mellan moderns utbildningsnivå och barnets språkförståelse (Cohen et al., 1988). 
Standardavvikelsemått gör det möjligt att jämföra ett resultat från ett test med ett resultat från 
ett annat genom att jämföra var i normalfördelningen de hamnar (Müller, 1985). 
 
Det finns få svenska barntest, om ens något, som har fullgoda psykometriska kvaliteter, 
tillfredsställande begreppsvaliditet och som ger den information som behövs enligt beprövad 
erfarenhet (Smedler, 1993). 
 
 
Föräldrars utbildningsnivå och språklig stimulans 
 
Barnets språk utvecklas i samspel mellan barnet och dess omgivning och miljön för 
språkutvecklingen blir därför mycket viktig. I ett flertal studier har man funnit 
bakgrundsfaktorer som har samband med språkutvecklingen. Förutom fysiska och psykiska 
faktorer finns även miljöfaktorer som bl a socioekonomiska förhållanden: boendemiljö, 
materiell standard, föräldrars utbildning och inkomster.  
 
Befolkningen delas vanligtvis in i socialgrupper utifrån utbildning och yrke och inte t ex 
förmögenhet eller livsstil. Enligt Svensson (1993) är det därför mycket svårt att dra slutsatser 
om den enskilda individens levnadsmönster eftersom man kan tillhöra en socialgrupp men ha 
beteenden som främst anses tillhöra en annan socialgrupp. Trudgill (1976) beskriver 
svårigheten med definitionen av social klass: ”En social klass är inte en klart avgränsad eller 
etiketterad verklighet utan helt enkelt en samling människor med likartade sociala och 
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ekonomiska förhållanden; och social rörlighet - förflyttning uppåt eller nedåt i den sociala 
hierarkin - är fullt möjlig.” (s.45) 
 
Man har funnit att språkutvecklingens tillväxttakt har samband med den sociala bakgrunden,  
t ex föräldrarnas utbildningsnivå eller yrke. Det sätt på vilket föräldrar talar med sina barn  
reflekterar ofta deras sociala klass och samband kan även här ses mellan språkinlärning och 
social klass. Det kan också vara så att biologisk ärftlighet kan göra så att barn och föräldrar 
får liknande verbal förmåga och studieresultat (Bishop, 1997). 
 
Eneskär (1990) fann i sin studie att det framför allt är barnets expressiva ordförråd som 
hänger samman med de socioekonomiska faktorerna som utbildningsnivå, yrke och 
bostadsstandard. Eneskär, refererat ur Svensson (1993), visade i sin forskning att barn till 
välutbildade föräldrar får mer språklig stimulans i form av böcker, skivor, besök på bibliotek 
och sagoläsning. Barnen har också ett mer utvecklat talspråk. Hon fann även att ”sambandet 
mellan föräldrars utbildning och språkstimulering är betydligt starkare än sambandet mellan 
föräldrars utbildningsnivå och barns intellektuella kapacitet, vilket pekar på pedagogiska 
möjligheter”(s 17). Även Svensson (1993) fann att högutbildade föräldrar ger sina barn mer 
stimulans än lågutbildade föräldrar. I en studie av Gottfried & Gottfried, refererat ur Svensson 
(1993, s 18), fann man att barn till mammor med högre socioekonomisk status och intelligens 
blev mer stimulerade intellektuellt och språkligt än andra barn. Kihlbom, refererat ur 
Svensson (1993, s 37), studerade sambandet mellan barnets språkutveckling och dess miljö. 
Studien visade att mammor med högre utbildning förklarade och diskuterade mer samt visade 
mer tolerans mot sina barn. Puckering och Rutter, refererat ur Bishop (1997, s 38), har dock 
funnit att när social klass påverkar barnets språk syns effekter i lika hög grad även på barnets 
icke-verbala förmågor.  
 
Det finns å andra sidan studier som har visat att de språkliga skillnaderna mellan de sociala 
klasserna är små. Wells, refererat ur Bishop (1997, s 38), fann att även om medelpoängen, i 
ett test gällande språklig förmåga för förskolebarn, var olika för den högsta sociala klassen 
och den lägsta, var spridningen inom varje grupp stor och resultaten överlappade varandra till 
stor del. I en studie av Parisi (1971) fann man ingen skillnad i språkförståelse mellan barn från 
olika socialgrupper vid tre års ålder men därefter, vid 3½-4 års ålder, börjar effekter av 
socioekonomisk status visa sig. 
 
 

Syfte 
 

Trots att normaldata för svenska barn saknas används språkförståelsedelen ur RDLS III av 
många logopeder för att bedöma, främst yngre, förskolebarns språkförmåga. Man bör dock 
inte jämföra resultat med en standardisering gjord på ett annat språk i en annan kultur.  
 
Studiens huvudsyfte var att normera den impressiva delen av RDLS III på svensktalande 2½-
3½-åriga barn boende i Umeå och jämföra resultaten med den brittiska/irländska 
standardiseringen. Detta medförde syftet att framställa ett svenskt testformulär. Ytterligare ett 
syfte var att undersöka om de normalspråkiga Umeåbarnens testresultat har några samband 
med föräldrarnas utbildningsnivå. 
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METOD 
 
I detta avsnitt följer en genomgång av försökspersoner, material, tillvägagångssätt och 
databearbetning. Vid urval och datainsamling samarbetade vi med Lindman & Åström (2001). 
 
 

Försökspersoner 
 
Inklusionskriterier 
 
I enlighet med Edwards et al. (1997) valde vi följande inklusionskriterier: barnen skulle, 
enligt föräldrarna, ha en normal allmän utveckling, normal hörsel, samt ej haft kontakt med 
logoped eller talpedagog. Föräldrarna skulle ha svenska som modersmål. Förutom tidigare 
nämnda kriterier kom vi efter diskussion med handledare fram till ytterligare ett kriterium. 
För att ingå i studien beslutade vi att adopterade barn ska ha kommit till sina föräldrar innan 
de blivit sex månader gamla, vilket vi i de fall det var aktuellt kontrollerade med föräldrarna. 
 
 
Urval 
 
I denna undersökning ingick barn i åldrarna 2:6-3:5 år boende i Umeå. Listor över barn födda 
970501-980430 hörande till församlingsområdena Teg, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, 
Umeå stad och Ålidhem beställdes från Folkbokföringsenheten. När studien planerades 
bestämdes det att det skulle ingå minst 20 barn i varje åldersgrupp, varav hälften skulle vara 
pojkar och hälften flickor. På grund av tidsbrist avgränsades listorna ej efter kön utan endast i 
åldersgrupper: grupp A 2:6-2:7 år, grupp B 2:8-2:9 år, grupp C 2:10-2:11 år, grupp D 3:0-3:1 
år, grupp E 3:2-3:3 år och grupp F 3:4-3:5 år. Alla barn på listan numrerades. Det äldsta 
barnet i varje grupp tilldelades siffran ett. Efterföljande barn tilldelades siffror i stigande 
nummerordning. Från dessa listor valdes, med hjälp av datorn genererade slumptal, 20 barn 
av vardera kön. När kvoten för pojkar eller flickor fyllts i en specifik grupp uteslöts nästa 
utlottade barn av det könet. Samtliga barn fick koder som sedan användes under 
uppsatsarbetets gång. Brev med information om vår undersökning skickades hem till barnens 
målsmän (Se bilaga 2). Föräldrarna informerades bland annat om att namnuppgifter ej skulle 
sparas efter genomförd testning. Med brevet följde en enkät med frågor om föräldrarnas 
utbildningsnivå och barnomsorg, samt en förfrågan om föräldrarnas medgivande till barnets 
deltagande. (Se bilaga 3). De båda grupperna Lindman/Åström resp Eriksson/Grundström 
samarbetade så här långt i urvalsproceduren. För vidare information om urvalet av de yngsta 
barnen, se Lindman & Åström (2001). 
 
Till en början skickades 120 brev till föräldrarna i grupperna D-F. 55 svar inkom, varav 43 
ville medverka. Till de föräldrar som ej svarat skickades påminnelsebrev (Se bilaga 4) . 
Dessutom kontaktades de föräldrar vars namn vi kunde finna i telefonkatalogen. Detta 
resulterade i ytterligare 28 svar, varav 12 ville medverka. I detta skede var sammanlagt 55 
föräldrar positiva till att delta.  
 
Då några av åldersgrupperna innehöll för få deltagare och hade ojämn könsfördelning 
skickades förfrågan till ytterligare slumpmässigt utvalda föräldrar i grupp E (fyra pojkar och 
åtta flickor) och grupp F (fyra pojkar och åtta flickor). Till en början inkom endast fem svar, 
varav fyra positiva till deltagande. Påminnelsebrev skickades och kontakt via telefon togs 
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även denna gång. Det resulterade i tio svar, varav fem var positiva till deltagande. Det andra 
urvalet resulterade sammanlagt i nio positiva svar.  
 
Fortfarande saknades dock några barn i grupp E flickor och grupp F pojkar. Ett tredje urval av 
sex flickor och sex pojkar gjordes. Nio svar inkom, varav fyra var positiva. I tabell 3 
redovisas samtliga svar för grupperna D-F. För svarsfrekvens för tre yngsta grupperna se 
Lindman & Åström (2001). 
 
Tabell 3. Redovisning av urvalet av försökspersoner i grupp D, E och F indelade efter kön samt summan av dessa 

tre grupper; antal utskickade brev, ja-svar, nej-svar, totalt antal svar samt uteblivna svar. 
 
Ålders-
grupper 

Kön Utskickade 
brev 

Ja-svar Nej-svar Totalt 
antal svar 

Ej svar 

 pojkar 20 11 2 13 7 D 3:0-3:1 
 flickor 20 12 3 15 5 
 pojkar 24 13 4 17 7 E 3:2-3:3 
 flickor 34 9 11 20 14 
 pojkar 30 12 7 19 11 F 3:4-3:5 
 flickor 28 11 9 20 8 

Totalt 156 68 36 104 52 
 
Efter det första, andra och tredje urvalet fanns sammanlagt 68 medgivanden till medverkan.  
 
 
Bortfall 
 
I grupperna D-F uppgick bortfallet i urvalsproceduren till sammanlagt 88 av 156 utlottade 
barn. I testsituation föll sex försökspersoner bort, varav fem vägrade medverka och ett barn 
uteslöts p g a att barnets ena förälder inte hade svenska som modersmål. Dessutom övergick 
en flicka från grupp D till E och en flicka från grupp E till F. Det totala bortfallet i grupp D-F 
blev 60,8 %. För detaljer angående bortfallet i åldersgrupperna A 2:6-C 2:11 år, se Lindman 
& Åström (2001).  
 
I tabell 4 presenteras det procentuella bortfallet för åldersgrupperna 3:0-3:5 år uppdelat på 
ålder och kön. 
 
Tabell 4. Bortfall i procent för åldersgrupperna 3:0-3:5 år totalt och indelade i pojkar och flickor 
 
Grup
p 

Ålder Pojkar Flickor Totalt

D 3:0-3:1 50 45 47,5
E 3:2-3:3 54,2 77,1 67,8
F 3:4-3:5 63,3 62,1 62,7
 
Deltagande försökspersoner 
 
I testningen deltog sammanlagt 122 barn i åldrarna 2:6-3:5 år. Fördelningen över 
åldersgrupper redovisas i tabell 5. 
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Tabell 5.  Deltagande försökspersoner indelade i åldersgrupper, pojkar/flickor och totalt.   
 
Grupp Ålder Pojkar Flickor Totalt 
A 2:6-2:7 10 10 20
B 2:8-2:9 10 10 20
C 2:10-2:11 10 10 20
D 3:0-3:1 10 11 21
E 3:2-3:3 11 8 19
F 3:4-3:5 11 11 22
Alla grupper 62 60 122
 
 

Material  
 
RDLS III 
 
Vi använde oss av deltestet ”Comprehension scale” ur Reynell developmental language scales 
III (Edwards et al., 1997). Godkännande för användande av materialet i denna studie 
inhämtades från Susan Edwards (se bilaga 5). 
 
  

Svensk översättning av testprotokoll 
 
Författarna till detta arbete har översatt testblanketten (se bilaga 6) till RDLS III, 
comprehension scale (Edwards et al., 1997). Målet med översättningen var att följa 
originalversionens innehåll, syfte och satslängd. Några ord och uttryck kunde inte översättas 
utan diskussion. En lingvist och ett flertal kliniskt verksamma logopeder gav förslag på 
möjliga översättningar.  
 
Det engelska ordet ”make”, som ingår i sektionerna C och D, kan i sammanhanget lättast 
översättas med ”gör så att”. Vi valde dock ”låt” för att bevara verbets infinitivform och 
behålla samma satslängd som i originalversionen, med tanke på minnesbelastning. Även 
översättningen av ”push” diskuterades. I valet mellan ”knuffa” och ”putta” som har ungefär 
samma innebörd valde vi ”putta” i sektion D och H, medan ”knuffa” passade bättre till bilden 
i sektion I. För övrigt funderade vi om uppgift 46 (”The baby’s pushing the mummy”)skulle 
innehålla verbpartikeln ”på”, men beslöt att avstå.  
 
Uppgift 35 och 37 innehåller frasen ”put away” vilken kan översättas med ”lägga bort” eller 
”lägga undan”. Efter diskussion valde vi bort det andra alternativet då det även kan betyda 
”spara”.  Passiv form valdes i dessa uppgifter för att överensstämma med den engelska 
versionen (”Which pencil has been put away?” och ”Which red pencil has not been put 
away?”).   
 
Ordet ”put” kan översättas med ”sätta”, ”lägga” och ”ställa”. I sektion B och F valde vi ”lägg” 
för att det föreföll naturligare i sammanhanget. Efter förslag från logoped valde vi att använda 
”sätt” i sektion G, t ex uppgift 39 ”Put teddy next to the truck”.  
 
I sektion G uppgift 38 ”Put teddy on top of the truck” valdes översättningen ”på” istället för 
den mer ordagranna översättningen ”ovanpå”. Vår målsättning att följa den syntaktiska 
strukturen förbisågs i detta fall.  
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I sektion I konstruerade vi passiv form med hjälp av ”blev” + verb i uppgift 48 "The sheep 
was pushed", för att undvika tvetydighet och för att antalet ord skulle hållas konstant 
gentemot den engelska satsen.  
 
”Who’s being naughty?” i uppgift 55 översatte vi med ”Vem är busig?” eftersom vi upplevde 
att det passade bäst till temabilden. Ordagrant skulle det dock översättas med ”olydig” eller 
”elak”.  
 
”Who is feeling very upset” i uppgift 59 översattes till ”Vem känner sig arg?”. ”Upset” 
översätts kanske ordagrant med ”upprörd”, men då ”arg” är ett vanligare ord valde vi detta 
istället. I vår svenska översättning föll uttrycket ”very” bort. 
 
 
Enkät 
 
Enkäten (bilaga 3) består av fyra frågor med två eller fem svarsalternativ till varje fråga. Den 
skickades med brev hem till föräldrarna tillsammans med förfrågan om barnets eventuella 
medverkan i studien. Med brevet följde även ett portoförsett svarskuvert. De frågor som 
ställdes i enkäten rörde föräldrarnas utbildningsnivå och barnomsorgsform. Vi valde att inte 
läsa enkätsvaren innan vi träffat barnen för att undvika att styras av förväntningar. I denna 
studie användes endast uppgifterna om föräldrarnas utbildningsnivå. För databearbetning 
gällande barnomsorgsform se Lindman & Åström (2001). 
 
 

Procedur 
 

Pilotstudie 
 
En pilotstudie genomfördes av de fyra testledarna för att testsituationen, så långt det var 
möjligt, skulle bli likadan för alla barn. Kontakt togs med en förskola där personalen valde ut 
barn i lämplig ålder. Brev vidarebefordrades till föräldrarna för godkännande av barnens 
deltagande (se bilaga 7). Fyra barn testades, en för varje försöksledare, och dokumenterades 
på video. Testningarna genomfördes efter anvisningarna ur manualen till originaltestet 
(Edwards et al., 1997). Bland annat ges instruktionen endast en gång, med undantag för om 
barnet av någon anledning inte hört den, då instruktionen får upprepas. Vi frångick dock 
manualen på en punkt: hela testet genomfördes i stället för att avbrytas en sektion efter det att 
barnet börjat ge felaktiga svar. Videodokumentationen utvärderades gemensamt med 
Lindman/Åström. Barnen i pilotstudien visade sig klara uppgifter även efter det att vi enligt 
manualens anvisningar borde ha avslutat testningen. Testförfarandet diskuterades och 
slutsatserna blev att hela testet skulle genomföras med alla försökspersoner samt att 
testledarna borde hålla sig striktare till testblankettens formuleringar och prata mindre under 
testningen. 
 
Testförfarande 
 
Testningen genomfördes, efter överenskommelse med föräldrarna, på logopedmottagningen, i 
hemmet eller på förskolan. Barnen i åldrarna 2:6-2:11 testades av Lindman/Åström medan vi 
(Eriksson/Grundström) testade barnen i åldrarna 3:0-3:5. Varje barn testades av en testledare, 
i ett avskilt rum i den mån det var möjligt. Testledare och barn var placerade vid ett bord snett 
bredvid varandra, barnet oftast på kortsidan med logopeden på långsidan. På 
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logopedmottagningen och i hemmet var förälder och eventuella syskon med i rummet, medan 
personal på förskola oftast lämnade barnet ensamt med försöksledarna. När barn testades 
utanför logopedmottagningen assisterade den medföljande författaren testledaren. 
Testningarna pågick under oktober och november månad, 2000. Hela testet genomfördes 
enligt manualen samt enligt de direktiv vi kommit överens om i vår utvärdering av 
pilotstudien. Det var nödvändigt att genomföra hela testet med alla barn eftersom vi i 
pilotstudien funnit att barnen klarar uppgifter i flertalet sektioner efter det att de börjat ge 
felaktiga svar.  
 
Barnet fick inför testningen instruktionen att lyssna noga och peka/manipulera föremål efter 
vad försöksledaren sade. I testblanketten noterades barnets svar med 1 eller 0 beroende på om 
barnet klarade uppgiften eller inte. Vid eventuellt felsvar antecknades även vad barnet 
gjort/pekat på. Genomförandet av testet tog vanligtvis ca 20-30 min. 
 
 

Databearbetning 
 
Samtliga statistiska beräkningar utfördes med hjälp av Microsoft Excel 97 for Windows. 
Medelvärde, median, typvärde, standardavvikelse, variationsvidd och kvartiler för antal 
klarade testpoäng inom varje åldersgrupp beräknades. Anledningen till att kvartiler och inte 
percentiler beräknades var att antalet observationer inom varje grupp var så få. För att få fram 
den engelska standardiseringens kvartiler användes motsvarande percentil eller i avsaknad av 
sådan den närmsta percentilen med högre värde. Dessutom beräknades medelvärdet på 
könsindelade åldersgrupper och korrelationer mellan testpoäng och föräldrars utbildningsnivå. 
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RESULTAT 
 
I följande avsnitt redovisas först resultaten från normeringen och en jämförelse med den 
brittisk-irländska standardiseringen. Därefter följer resultaten gällande sambanden mellan 
testresultat och föräldrars utbildningsnivå. 
 
 

Resultat av normering 
 
Nedan redovisas resultaten från normeringen i form av medelvärde, median, typvärde, 
standardavvikelse, variationsvidd, spridning och kvartiler. 
 
Medelvärden för RDLS III, språkförståelsedelen 
 
I figur 1 kan man se att det totala medelvärdet ökar för varje åldersgrupp, med undantag för 
åldersgrupperna 2:10-2:11 och 3:4-3:5 där medelvärdet sjunker med 1,65 respektive 0,07 
poäng. I en jämförelse mellan könen förefaller finnas en tendens till att flickorna har ett något 
högre medelvärde än pojkarna. 
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 Figur 1.  Medelvärdet för varje åldersgrupp uppdelat efter kön, samt det totala  
medelvärdet för varje åldersgrupp.   
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Procentuella medelvärden på sektionerna 
 
I figur 2 presenteras hur stor del av varje sektion de olika åldersgrupperna klarat. Det finns en 
trend att resultaten försämras från föregående till nästa sektion. Detta gäller dock inte mellan 
sektion F ”Nominalfraser” och G ”Lokativa relationer” där resultatet istället förbättras. De 
yngsta barnen har genomgående klarat färre uppgifter än övriga åldersgrupper. Det finns dock 
ingen grupp som genomgående har bättre resultat än alla de övriga grupperna.  
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Figur 2. Procentuellt antal rätt för varje sektion; varje linje representerar en åldersgrupp. 

 
 
 
 
 
 
Median, typvärde, medelvärde, standardavvikelse, variationsvidd och spridning 
för åldersgrupperna 
 
I figur 3 a - 3 f kan man utläsa att variationsvidden är mycket stor för alla åldersgrupper. 
Medianen följer i hög grad medelvärdet. Samtliga åldersgrupper uppvisar 
standardavvikelser med höga värden. Typvärdena är oftast två eller fler till antalet och i 
åldern 3:0-3:1 finns ej något typvärde alls. Antalet individer som uppvisar typvärdet är 
oftast tre, förutom i åldern 3:2-3:3 där 47 poäng uppnåtts av fyra barn. 
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Figur 3 b. Antal försökspersoner per resultatpoäng i åldersgrupp 2:8-2:9. 
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Figur 3 c. Antal försökspersoner per resultatpoäng i åldersgrupp 2:10-2:11. 
 
 

 19



 
 
 

0
1
2
3
4
5

A
nt

al
 fp

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Antal klarade uppgifter

3:0-3:1 (n=21)

Figur 3 d. Antal försökspersoner per resultatpoäng i åldersgrupp 3:0-3:1. 
 

Figur 3 e. Antal försökspersoner per resultatpoäng i åldersgrupp 3:2-3:3. 
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Figur 3 f. Antal försökspersoner per resultatpoäng i åldersgrupp 3:4-3:5. 
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Kvartiler 
 
I tabell 6 presenteras kvartilvärden för åldersgrupperna. Kvartilavstånden är ganska 
varierande mellan grupperna (6,75; 15; 10,5; 11; 6 och 7,5). I en jämförelse mellan de olika 
gruppernas kvartilvärden kan man utläsa att den första kvartilen får ett högre värde för varje 
åldersgrupp. Den andra kvartilen uppvisar samma mönster med undantag för åldersgrupp 2:8-
2:9 som har ett högre värde än efterföljande grupp. Denna trend förstärks för den tredje 
kvartilen där samma åldersgrupp har ett uppvisar ett högre kvartilvärde än de två därefter 
följande grupperna. Den fjärde kvartilen uppvisar ej mönstret av att kvartilvärdet ökar för 
varje åldersgrupp, men i jämförelse med de yngsta ligger kvartilen högre för de äldsta barnen. 
 
Tabell 6. Kvartilvärden för de olika åldersgrupperna i denna studie. Första kvartilen motsvarar percentil 25, dvs 
25 % av försökspersonerna uppnådde detta resultat eller lägre. Den andra kvartilen motsvarar medianen. Den 
tredje kvartilen motsvarar percentil 75. Den fjärde kvartilen motsvarar det högsta uppnådda resultatet. 
 
Kvartil→ 
Ålder↓ 

1 
 

2 3 4 

2:6-2:7 31,25 35 38 42 
2:8-2:9 32 40 47 51 
2:10-2:11 31,25 39,5 41,75 49 
3:0-3:1 36 43 47 54 
3:2-3:3 42 45 48 51 
3:4-3:5 41,5 46 49 53 
 
 

Jämförelse med den brittisk-irländska standardiseringen 
 
En jämförelse mellan medelpoängen från den brittisk-irländska standardiseringen (Edwards et 
al., 1997) och denna studie visar att poängen för de olika åldersgrupperna är ungefär 
likvärdiga, se tabell 7. De 2:8-2:9-åriga barnen i denna studie ligger dock högre än barnen i 
standardiseringen. Även barnen i åldrarna 3:2-3:3 ligger något högre i denna studie, men  då 
jämfört med standardiseringens 3:2 år gamla barn . 
 
Tabell 7. Jämförelse av medelvärden mellan den brittisk- 
irländska standardiseringen och denna studies normering;  
testpoängen redovisas indelade efter åldersgrupper. 
 
 

Ålder Storbrita
n-nien & 
Irland 

Ålder Umeå 

2:6 32 
2:7 33 

2:6- 
2:7 

33 

2:8 34 
2:9 35 

2:8- 
2:9 

39 

2:10 36-37 
2:11 38-39 

2:10- 
2:11 

37 

3:0 40-41 
3:1 42 

3:0- 
3:1 

42 

3:2 43 3:2-3:3 45 
3:3-3:6 44 3:4-3:5 45 
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Om man jämför kvartilernas poängvärden i denna studie (tabell 6) med motsvarande värde i 
den brittisk-irländska standardiseringen (tabell 8) finner man att spridningen i det brittiska 
materialet är större. Den första och den andra kvartilen i den svenska normeringen ligger 
högre för i stort sett alla grupper, liksom den tredje för åldersgrupperna 2:8-2:9 och 3:4-3:5. 
För övriga åldersgrupper uppvisar den tredje kvartilen ungefär samma värden för de svenska 
och de brittisk-irländska barnen. Den fjärde kvartilen ligger lägre för samtliga grupper i denna 
undersökning, förutom åldersgrupp 2:8-2:9. Det innebär att de lägsta resultaten för barnen i 
den brittisk-irländska standardiseringen ligger lägre än Umeå-barnens och de högsta ligger 
högre. 
 
Tabell 8. Kvartilvärden för de olika åldersgrupperna i den brittisk-irländska standardiseringen. 
 
Kvartiler→
Ålder↓ 

1 2 3 4 

2:6 27  32  37  49 
2:7 28  33 38  50 
2:8 29  34 39  51 
2:9 30  35 40  52 
2:10 32 37 41 53 
2:11 34 38 43 55 
3:0 36 41 45 57 
3:1 38 42 47 58 
3:2 39 43 48  59 
3:3 40  44  48  59 
3:4 40  44  48  59 
3:5 40 44  48  59 

 
 

Testresultat och föräldrars utbildningsnivå 
 

En jämförelse mellan föräldrarnas utbildningsnivå i åldersgrupperna 2:6-2:11 och i 
åldersgrupperna 3:0-3:11 visar att den är ungefär densamma i båda grupperna (tabell 9).Över 
hälften har eftergymnasial utbildning. De resterande har nästan alla gymnasieutbildning. 
 
Tabell 9. Antal mödrar och fäder med grundskole-, gymnasie- och eftergymnasial utbildning  

  redovisade i grupper efter barnens ålder 2:6-2:11 och 3:0-3:5 år. 
 
 Barn  

2:6-2:11 år 
Barn  
3:0-3:5 år 

Utbildningsnivå Mor Far Mor Far 
Grundskola 2 3 1 1 
Gymnasium 15 24 18 21 
Eftergymnasial 
utbildning <2 år 

 
9 

 
12 

 
11 

 
9 

Eftergymnasial 
utbildning >2 år 

 
34 

 
21 

 
32 

 
29 

Uppgift saknas 0 0 0 2 
TOTALT 60 60 62 62 
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Korrelationsberäkningar gjordes mellan barnens testresultat och vardera förälders 
utbildningsnivå. Utbildningsnivån inordnades i en ordinalskala från 1 (grundskola) till 4 
(eftergymnasial utbildning mer än två år). De oberoende variablerna var i den ena analysen 
moderns utbildningsnivå samt barnets ålder, i den andra analysen faderns utbildningsnivå 
samt barnets ålder, och den beroende variabeln var i båda analyserna antal klarade uppgifter.  
 
Tabell 10. Sambandet mellan föräldrars utbildningsnivå hos modern respektive fadern och  

    testresultatet för barn 2:6-2:11 år, för barn 3:0-3:5 år och för alla barn totalt. 
 

 2:6-2:11 3:0-3:5 Totalt
Moderns utb.nivå 0,109 0,228 0,122
Faderns utb.nivå 0,111 0,263 0,202
 
Inget samband föreligger mellan barnens testpoäng och moderns eller faderns utbildningsnivå. 
 

 
DISKUSSION 
 
I följande avsnitt diskuteras först resultaten av denna studie samt metodologiska aspekter. 
Därefter följer avsnitt om språkförståelsestrategier och granskning av RDLS III som 
bedömningsmaterial. 
 
 

Resultat och metod 
Normering 
 
Denna normering påverkades naturligtvis av vilka försökspersoner som deltagit i studien. 
Först måste det betonas att alla barn deltagande i denna studie bor i Umeå stad eller i 
närliggande byar vilket innebär att hela populationen inte är representerad. Umeå skiljer sig 
från många andra svenska städer i det att den är en universitetsstad och medianåldern för 
kommunens befolkning är 34 år vilket är flera år under riksgenomsnittet (Umeå kommuns 
hemsida). För att få ett mer representativt sample hade man kunnat inkludera försökspersoner 
från en annan typ av stad samt från landsbygdsområden. I den brittisk-irländska 
standardiseringen fann man dock inget samband mellan testresultat och i vilket ”county” 
testningen genomfördes. Det fanns heller ingen effekt av om testningen genomfördes i stad 
eller på landsbygd (Edwards et al., 1997). Det kan alltså diskuteras hur mycket vårt 
geografiskt begränsade sample faktiskt påverkade resultatet. 

 
Valet att använda inklusionskriter kan diskuteras utifrån en debatt om vad som är normalt. I 
sin artikel kritiserar Law (1999) testkonstruktörerna för att de ej redovisat hur många barn 
med språkstörningar som exkluderats från standardiseringen. Inom psykometriska mätningar 
är det vanligt att begreppet ”normalt” omfattar de resultat som faller inom en 
standardavvikelse från medelvärdet. Enligt testkonstruktörerna (Edwards et al., 1999b) finns 
det två sätt att välja sample för att få fram normaldata. Antingen gör man en jämförelse 
mellan barn med språkstörning och normalt utvecklade barn eller så jämför man med den 
totala populationen, alltså alla barn i samma ålder. Om syftet är att kunna jämföra ett barns 
förmåga med de normalt utvecklade barnen krävs det att samplet exkluderar barn med 
egenskaper och förmågor som inte anses vara ”normala”. Testkonstruktörerna valde ett 
sample som avgränsats med hjälp av kriterier bl a på grund av svårigheterna med att kunna få 
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fram ett för hela populationen representativt sample. Dessutom följde de den vedertagna 
praxis som finns vid framställandet av språktest. Vi följde testkonstruktörernas val och 
använde oss av kriterier för att kunna jämföra våra resultat med resultaten för 
standardiseringen. 

 
I urvalet av försökspersoner har barn valts ut eller uteslutits p.g.a. uppgifter från föräldrar. Det 
är alltså ingen professionell bedömning som ligger bakom inklusionen och exklusionen av 
enskilda individer. En sådan bedömning var dock ej genomförbar inom ramen för denna 
studie. Då många av barnen ej hunnit genomgå treårskontrollen på barnhälsovården kan det 
hända att barn med språkstörning ej fått kontakt med logoped. Det kan därmed förekomma 
barn med språkstörningar i denna normering. I den brittisk-irländska standardiseringen hade 
man kriteriet att barnet skulle ha engelska som modersmål. Vi skärpte detta kriterium till att 
föräldrarna skulle ha svenska som modersmål. Detta innebar att ett relativt stort antal barn 
med föräldrar med utländsk bakgrund uteslöts från att delta, vilket påverkade hur 
representativt vårt urval blev i förhållande till populationen barn i stort. Dagens samhälle är 
mångkulturellt och det skulle naturligtvis vara intressant och för logopedisk verksamhet 
viktigt att även kunna använda ett språkförståelsetest som normerats på flerspråkiga barn. 

 
Det stora bortfallet i denna studie påverkar normeringens tillförlitlighet. Ett mindre bortfall 
skulle troligen ha gjort vårt sample mer representativt. Det slumpmässiga urvalet från 
folkbokföringsenhetens listor medförde att vi fick kontakta eventuella försökspersoner via 
brev. Att så få svarat kan bero på att vi i utformningen av enkäten ej givit svarsalternativet 
”barnet ej kan medverka på grund av att det ej uppfyller kriterier” utan bara frågat om barnet 
får eller inte får föräldrarnas medgivande till att delta. Föräldrarna kanske helt enkelt inte 
kände att något av de givna alternativen passade deras situation. Det kan också vara så att de 
inte upplevde sig ha tid att delta. Några föräldrar uppgav att de ej ville delta då vi ej kunde 
erbjuda ekonomisk ersättning för medverkan. Även föräldrars önskan att visa upp respektive 
skydda sina barn skulle kunna påverka deras inställning till att låta barnen delta. Följden av 
detta skulle kunna bli att lågpresterande barn ej deltog i studien, medan mer högpresterande 
barn blev överrepresenterade, vilket i sådana fall har gett effekt på normeringens resultat. Då 
listorna beställts några månader innan urvalet genomfördes kan en trolig orsak till delar av 
den låga svarsfrekvensen även vara att ett antal familjer flyttat. Man skulle också kunna tänka 
sig att ett antal av våra brev olästa hamnade i pappersinsamlingen. Det är möjligt att bortfallet 
skulle ha blivit mindre ifall vi hade valt ett stratifierat urval av barn på olika förskolor och 
kontaktat föräldrarna via dessa. Kontakten via förskolan skulle ha minskat kraven på 
föräldrarnas delaktighet i studien. De hade inte behövt ta ledigt från jobbet för att åka till 
logopedmottagningen eller ta emot oss i sina hem alternativt kontakta förskolorna för att 
informera.  
 
Normeringen av RDLS III, språkförståelsedelen, visade att barngrupperna i genomsnitt fick 
bättre testresultat med högre ålder. Undantagna från denna trend är barnen i åldrarna 2:10-
2:11 och 3:4-3:5 som fick ett lägre medelvärde än den närmaste yngre gruppen. En tänkbar 
orsak till detta är att enskilda barns resultat påverkar gruppmedelvärdet mycket då antalet barn 
som ingår i varje grupp är begränsat. I åldersgruppen 3:4-3:5 fick en pojke, med av testledarna 
misstänkt språkstörning, ett för den gruppen extremt lågt testresultat. Om detta räknades bort 
skulle medelvärdet för denna grupp bli högre än det för den närmaste yngre gruppen. På 
grund av de till personantal begränsade grupperna och den stora variationen mellan barnens 
testresultat bör man tolka resultaten med viss försiktighet. Åldersgruppernas testresultat 
uppvisar stor variationsvidd och det skiljer trots allt endast några få poäng mellan 
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åldersgruppernas medelvärden vilket visar på att denna studie skulle ha kunnat inriktats på 
grupper med något större åldersintervaller. Ett annat alternativ för att undvika att ett 
individuellt testresultat får så stort inflytande på medelvärdet skulle vara att utöka antalet 
individer i grupperna. Detta var dock ej möjligt inom ramen för detta arbete.  
 
En jämförelse av skillnaden mellan medelvärden från grupp till grupp visar att de största 
förändringarna finns mellan åldersgrupperna 2:6-2:7 och 2:8-2:9, samt grupperna 2:10-2:11 
och 3:0-3:1 år. Variationen av språkförmåga är i dessa unga år mycket stor, vilket man t ex 
kan se i en jämförelse av standardiseringens standardavvikelser, där standardavvikelsen för de 
yngsta barnen är större än för de äldre (Edwards et al., 1997). En anledning till den stora 
skillnaden mellan de två förstnämnda grupperna kan vara att ett flertal barn i åldrarna 2:8-2:9 
fick extremt höga värden som kan jämföras med de högsta värdena i äldre grupper. Den stora 
skillnaden mellan åldersgrupperna 2:10-2:11 och 3:0-3:1 skulle kunna bero på att det är två 
olika grupper av testledare som genomfört testningarna för åldrarna 2:6-2:11 och 3:0-3:5 år. 
Lindman & Åström (2001) testade de yngre barnen och författarna till detta arbete de äldre 
barnen. I den engelska standardiseringen (Edwards et al, 1997) fann man att både testledare 
och testsituation hade en signifikant, men mycket begränsad effekt på testresultatet. 
Testkonstruktörerna bedömde att denna effekt var så liten i jämförelse med effekten av ålder 
att detta inte påverkade standardiseringens validitet.  
 
I en åldersrelaterad jämförelse av prestation på de olika sektionerna finner man att de 
procentuella medelvärdena generellt blir något lägre för varje sektion. Sektion F som omfattar 
förståelse av nominalfraser utformade som uppmaningar och frågor uppvisar dock ett 
betydligt lägre medel än både föregående och efterföljande sektion. En anledning till att denna 
sektion förefaller vara svårare kan vara att den, i motsats till efterföljande sektioners 
manipulerande av enstaka föremål eller val bland bilder, erfordrar att barnet väljer och agerar 
med olika föremål. Detta stöds av Cocking och McHales (1981) slutsats att barn får bättre 
testresultat när svarsalternativen består av bilder och inte kräver att man ska välja mellan 
föremål för manipulation. En annan orsak till barnens svårigheter kan vara att uppgifterna är 
mer minnesbelastande då de kräver att barnet kombinerar olika begrepp som t ex färg, längd 
och antal. Att barnen uppvisade svårigheter i denna sektion för att sedan klara närmast 
följande sektioner bättre understryker hur viktigt det är att genomföra hela testet när så är 
möjligt. Sektion J som bl a testar slutledningsförmåga och omvärldskunskap är den absolut 
svåraste sektionen för barnen i denna studie. Detta skulle kunna bero på att barn i denna ålder 
inte hunnit tillägna sig förmågan att dra slutsatser och saknar tillräcklig kunskap om 
omvärlden. En annan orsak skulle kunna vara att barnen har en visuell tolkningsförmåga som 
inte klarar av den detaljrika bilden. 
 
 
Jämförelse mellan denna studies normresultat och motsvarande resultat i den 
 brittisk-irländska standardiseringen 
 
I standardiseringen har man viktat poängen för att, enligt testkonstruktörerna, jämna ut 
oregelbundenheter i data (Edwards et al., 1997). Trots detta följer den svenska normeringens 
ej viktade medelpoäng ganska väl motsvarande brittisk-irländska medelpoäng för de olika 
åldersgrupperna. Vid en översiktlig jämförelse med motsvarande kvartilvärden finner man att 
de svenska barnen har högre poängvärden för de första två kvartilerna, ungefär samma värden 
för den tredje kvartilen och lägre värden för den fjärde kvartilen. Att normeringens och 
standardiseringens resultat liknar varandra så pass mycket borde innebära att svenska barn 
och barn från Storbritannien och Irland har en lika god förståelse av de delar av lexikon och 
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syntax som ingår i testet. Grupperna i den svenska normeringen omfattar dock så pass få 
individer att man måste använda de statistiska beräkningarna med viss försiktighet. 
 
De likvärdiga resultaten för standardiseringen och normeringen av testresultaten för barn i 
åldrarna 2½-3½ år väcker tankar om att använda den brittisk-irländska standardiseringens 
resultatredovisning för de åldersgrupper som ej ingår i den svenska normeringen. Om så görs 
måste man ta i beräkning att det kan finnas språkliga och kulturella skillnader som kan 
förändra det jämviktsförhållande som verkar finnas för barnen i åldrarna 2½-3½ år. 
 
 
Samband mellan testresultat och föräldrars utbildningsnivå 
 
Många forskare (t ex Eneskär,1990, Svensson, 1993) som undersökt bakgrundsfaktorer till 
barns språkutveckling har funnit att det finns samband mellan föräldrars utbildningsnivå och 
den mängd språklig stimulans som barnen får. Av resultaten från denna studie har vi dock inte 
funnit några samband mellan föräldrars utbildningsnivå och barnens testresultat. I en studie  
av Parisi (1971) fann man att vid bedömning av språkförståelse är det först vid 3½-4 års ålder 
som effekter av socioekonomisk status börjar visa sig. Detta skulle kunna vara en anledning 
till varför resultaten från barnen i vår studie inte uppvisade någon korrelation med 
föräldrarnas utbildningsnivå. Naturligtvis är inte socioekonomisk status detsamma som  
utbildningsnivå, men den senare kan dock vara en del i den förstnämnda. 
 
En annan möjlig orsak till bristen på korrelation kan vara att fördelningen av föräldrarnas 
utbildningsnivå var väldigt ojämn. I föräldrapar där en förälder hade lägre utbildning, dvs 
endast grundskola eller gymnasium, hade den andra föräldern i de allra flesta fall 
eftergymnasial utbildning. Det var därför ej något alternativ att beräkna korrelation mellan 
barnens testresultat och utbildningsnivå hos enbart föräldern med högst utbildning. Den höga 
utbildningsnivån hos de flesta föräldrarna i studien reflekterar utbildningsnivån i Umeå som 
universitetsstad.  
 
 
Översättning 
 
En diskussion kring översättningen av testblanketten är efter genomförd datainsamling 
befogad. Det finns vissa delar som skulle kunna omarbetas för att på ett bättre sätt passa det 
svenska språket. Vid översättningen av vissa meningar tänkte vi mest på att den syntaktiska 
strukturen från den engelska uppgiften skulle behållas och kanske mindre på att satsen skulle 
efterlikna svenskt talspråk.  
 
Översättningen av ”purse” till ”börs” i sektion A1, ”Enstaka ord”, fungerade bra för barnen 
som deltog i studien. ”Börs” är dock ett ord som inte är speciellt gångbart i andra delar av 
landet där ”portmonnä” eller möjligtvis ”väska” kanske vore att föredra. Vid användning av 
testet med barn med andra dialekter bör detta tas i åtanke. 
 
Ett av de svåraste orden att översätta på ett tillfredsställande sätt var ordet ”make” i 
sektionerna C, ”Agent och handling” och D, ”Satsdelar”. Vi använde vid normeringen det 
svenska ordet ”låt” i satser som ”låt nallen sitta” och ”låt kaninen putta sängen”. Ordet ”låt” 
fungerade i de allra flesta fall bra, men man skulle kunna tänka sig att ”låt” är ett mer ovanligt 
ord för svenska två- och treåringar än ”make” är för engelskspråkiga  barn i dessa åldrar. För 
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barnen skulle möjligen översättningen ”hjälp nallen sitta” vara ett mer naturligt talspråk och 
detta skulle då eventuellt ha kunnat resultera i en högre poängsumma i sektionerna C och D.  
 
Även översättningen av ”touch” i meningen ”make teddy touch the bed” var svår, då det 
svenska ordet ”röra” egentligen kräver en verbpartikel. Vi valde att utesluta ordet ”vid” i den 
svenska översättningen för att hålla satslängden konstant gentemot den engelska satsen med 
tanke på minnesbelastning. De flesta barn klarade dock ”låt nallen röra sängen” vilket tyder 
på att satsen accepterades av treåringarna i vår studie trots att det inte är god svenska.  
 
I sektion G ”Lokativa relationer” märkte vi ganska snart att översättningen av ”put” som 
”sätt” inte var så lämplig för alla barn, då det kan vara finmotoriskt svårt särskilt för de yngre 
barnen. Då syftet med testet är att testa språkförståelse och inte motorisk förmåga hade 
troligen ”lägg” varit en bättre översättning i t ex ”sätt nallen under lastbilen”. Det är mycket 
möjligt att valet av vår översättning till viss del påverkade resultatet negativt i denna sektion. 
Vad gäller översättningen av ”put” finns det i Västerbotten uttrycket he som direkt kan sägas 
motsvara det engelska ordet. För barnen i denna studie skulle det kanske ha kunnat vara en 
godtagbar instruktion. Men då detta ord ej är ett godtagbart uttryck för de allra flesta svenskar 
kan det naturligtvis inte användas vid normering. I uppgift 38 förkortades prepositionen ”on 
top of” till ”på” istället för ”ovanpå”. Den valda översättningen är kortare och därmed mindre 
minnesbelastande. Dessutom är ”på” mer vanligt förekommande än ”ovanpå”. Detta skulle 
kunna innebära att instruktionen med ”på” blir lättare att förstå än ”ovanpå”. Å andra sidan 
innehåller ”ovanpå” redundant information som skulle kunna underlätta förståelsen. Troligtvis 
har dock inte ordvalet påverkat normeringens resultat i någon nämnvärd omfattning. 
 
Vår översättning av satsen i uppgift 46, ”the baby’s pushing the mummy” till ”babyn puttar 
mamman” upplevde vi som ej helt överensstämmande med bilden i bilderboken. En bättre 
översättning kunde ha varit ”babyn skjuter på mamman” men det är dock tveksamt om en 
sådan översättning skulle ha resulterat i fler korrekta svar då faktiskt de allra flesta barnen i 
vår studie svarat rätt. 
 
Vi kände även att den engelska satsen i uppgift 59 ”Who is feeling very upset?” inte fick en  
helt överensstämmande översättning på svenska, ”Vem känner sig arg?”. Man kan dock tänka 
sig att barnen i vår studie inte skulle ha klarat denna uppgift, på grund av deras begränsade  
slutledningsförmåga, även om vi hade översatt ”very upset” med ”väldigt upprörd” eller 
”väldigt ledsen”. Möjligen kan vårt ordval påverka förståelsen av satsen hos något äldre barn 
än de som deltagit i vår studie. 
 
 

Språkförståelsestrategier 
 
Under arbetet med att testa barnen tycker vi oss ha märkt att barnen använt sig av vissa 
förståelsestrategier för att kunna svara när de inte har haft full förståelse för en grammatisk  
konstruktion. Vi har i följande stycke valt att utgå ifrån Marinac & Ozanne (1999) när vi 
beskrivit de olika strategierna. 
 
Något som vi observerat är att i de fall barnen inte förstått instruktionen, har de ändå svarat 
eftersom de vet att det förväntas av dem. Barnen svarar i dessa fall  genom att slumpmässigt 
välja en bild, manipulera föremål eller svarar att de inte kan eller vet. Ovanstående 
svarsbeteende är dock en del i barns normala språkutveckling. Om barn däremot 

 27



genomgående ej ger något svar kan det, enligt Paul refererat ur Marinac & Ozanne (1999), 
vara en indikation på störning i språkförståelsen.   
 
Av felsvaren från barnen i åldrarna 3:0-3:5 kan man utläsa att barnen i de allra flesta fall 
använt sig av en strategi som innebär att de valt det svar som semantiskt är mest sannolikt. 
Med ”semantiskt mest sannolikt” menas att barnet har förstått satsens syntaktiska struktur 
men att ett enstaka ord har misstolkats och fått en annan betydelse eller uteslutits. Exempel på 
detta kan vara uppgift 33 ”Lägg den längsta röda pennan i lådan.” där barnet tolkat meningen 
som ”Lägg den kortaste röda pennan i lådan”. Det kan nämnas att i uppgift 33 är den längsta 
röda pennan så lång att den måste läggas ned i lådan diagonalt för att rymmas, medan den 
korta röda pennan lättare kan läggas i lådan. 
 
Vid de sista uppgifterna i sektion I ”Ordförråd och komplex grammatik” är det dock en annan 
strategi som används av de flesta barnen även om strategin ”semantiskt mest sannolikt” 
används även här. Denna andra strategi innebär att svaret är semantiskt baserat och leder till 
det mest vanliga eller typiska svarsalternativet/agerandet. Barnen har då inte förstått den 
syntaktiska strukturen. Ett exempel på uppgift där barn använt sig av denna strategi är uppgift 
53 ”Pojken följde efter polisen som var tjock” där barnet tolkat meningen som ”En tjock polis 
jagar en pojke som har tagit hans hatt”. 
 
 

Granskning av RDLS III - språkförståelsedelen 
 
I detta avsnitt diskuteras hur RDLS III fungerar som redskap för att bedöma barns 
språkförståelse. Efter att ha testat ett relativt stort antal treåringar anser vi oss vara ganska 
erfarna om testets brister och fördelar. 
 
RDLS III språkförståelsedel har klara teman för varje sektion. Rubrikerna till varje sektion 
ger en relativt god överblick över vad som testas. Testets utformning med uppgifter som 
varvar användandet av föremål och bilderbok fungerar bra och tilltalar barnets 
uppmärksamhet och intresse. Leksakerna i de första sektionerna intresserar speciellt de yngsta 
barnen. De första gångerna man genomför testet kan det vara svårt att hålla ordning på 
materialet, eftersom flera föremål används i ett flertal olika sektioner. Den något längre tid 
genomförandet tar vid dessa första tillfällen har förmodligen ingen inverkan på resultatet. 
Svårigheterna med administrationen av testet är dock till stor del en fråga om vana. 
 
Tidsåtgången på ungefär 20-30 minuter vid genomförandet av testet upplevde vi som lämplig 
för de allra flesta barn vi testat, dvs barnen i åldrarna 3:0-3:5 år. (De yngre barnen i åldrarna 
2:6-2:11 år testades av Lindman & Åström, 2001.) Endast för ett fåtal barn fick testningen 
avbrytas på grund av svårigheter att hålla uppmärksamheten, men det skedde i dessa enstaka 
fall i den sista sektionen av testet. Med erfarenhet av hur barnen i studien klarar denna sektion 
kan man misstänka att vissa av barnen ville undvika ett misslyckande vid besvarande av 
frågorna till temabilden och därför vägrade medverka. 
 
Vi upplevde att manualen var något svårtydd när det gällde om och när man ska avbryta 
testningen. I anvisningarna för genomförande av testet står det: ” Testers are advised to 
continue to test for one section after the child starts to fail items.” (Edwards et al., 1997, s. 
27). Denna mening kan tolkas på flera sätt beroende på om man betonar ”continue” eller ”for 
one section”. Vid närmare studerande av manualen fann vi ett exempel på ifyllt testformulär 
där man trots en del felsvar gått vidare och genomfört hela testet. Detta skulle innebära att det 
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är ”continue” som ska betonas och inte ”for one section”. Det vore dock önskvärt med en 
tydligare instruktion i manualen vad gäller testförfarandet. 
 
De flesta föremålen i testmaterialet var igenkännbara för de svenska barnen. Det enda som  
egentligen beredde svårigheter var ”osten” som ej hade några större likheter med en typisk 
svensk ost. Vissa barn pekade på denna ”klyfta med rött skal” vid testledarens fråga ”Var är 
äpplet?”, något som kan vara förståeligt men ändå ett felaktigt svar.  
 
Testmaterialets bilder kan i vissa fall vara mycket detaljerade. Det skulle kunna medföra att 
det inte alltid är barnets brister i språkförståelse som ger felsvar utan kan bero på en 
begränsad förmåga att tolka bilder. I enstaka fall upplevde vi ett mindre lyckat val av bilderna 
som representerade de olika svarsalternativen i specifika uppgifter. Uppgift 47, ”fågeln tittar 
på flickan”, innehåller förutom rätt svarsalternativ en bild som även den kan tolkas som 
korrekt alternativ. Fågeln på bilden till svarsalternativ ”c” är illustrerad med mycket stora 
ögon och man kan faktiskt tänka sig att den tittar på flickan. I uppgift 50 ”flickan som har hatt 
springer” upplevde vi att svarsalternativ ”d”  på ett tydligare sätt borde avbilda en äldre dam. 
Temabilden till den sista sektionens uppgifter innehåller många avbildade detaljer och 
aktiviteter. Denna sektion var också den som beredde störst svårigheter för barnen i vår 
studie. Det berodde dock i första hand troligen på barnens begränsade förmåga i denna ålder 
att kunna dra de slutsatser som krävs för uppgifterna och i andra hand på brister i förmågan att 
kunna titta på bilden ett översiktligt sätt.  
 
I RDLS III varieras användandet av testmaterial och därmed svarsätt mellan de olika 
sektionerna. Testresultaten kan naturligtvis påverkas av att barn har lättare eller svårare att 
hantera olika material som bilder eller föremål. Det skulle kunna innebära att enstaka barn 
med lägre resultat inte nödvändigtvis har svårt att förstå utan har svårt att använda sig av 
materialet för att svara. Svårigheterna kan vara motoriska, t ex hanterandet av nallen, eller 
perceptuella, t ex vid visuell tolkning av bilder. Då RDLS III inte testar samma syntaktiska 
struktur med båda typerna av material kan man dock inte uttyda om och hur typen av 
svarssätt/material påverkat resultatet.  
 
Testresultatet man får ger en bra överblick över styrkor och svagheter vad gäller grammatik 
och ordförråd i barnets språkförståelse. Testresultatet blir dock en beskrivning av symtomen 
och ej en beskrivning av de bakomliggande orsakerna till eventuella svårigheter.  
Till exempel så bedöms inte minne och auditiv perception. Det är bl a brister i dessa förmågor 
som kan orsaka språkstörning hos barn (Bishop, 1997). Pragmatik bedöms inte heller i testet 
eftersom det enligt testkonstruktörerna (Edwards et al., 1997) kan vara svårt att undersöka 
formellt och att man ej funnit något tillförlitligt sätt att utföra denna bedömning. Enligt 
manualen (Edwards et al., 1997) är en mer detaljerad bedömning av vissa språkliga förmågor 
nödvändig för att kunna vidta lämpliga åtgärder. Man betonar alltså att om ett barn har många 
felsvar i en specifik sektion bör en utförligare bedömning genomföras. 
 
Vi är tveksamma till om det är möjligt att med RDLS III bedöma något äldre barns 
språkförståelse. Med tanke på att flera av de treåringar som vi testat fick ett så pass högt 
resultat vore det märkligt om inte t ex sex- och sjuåringar skulle nå det högsta möjliga 
resultatet på 62 poäng relativt lätt. Det kan man också se i manualens percentiltabeller där 
medianen för sexåringar ligger på 57 poäng och för sjuåringar på 58-59 poäng. Medianen är 
detsamma som percentilvärde 50, eller när detta värde saknas, den närmsta percentilen med 
högre värde över 50. 
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Sammanfattningsvis anser vi att språkförståelsedelen i RDLS III är ett lämpligt 
screeninginstrument för bedömning av syntaktisk och lexikal förståelse när det gäller 
bedömningar av yngre förskolebarns språkförståelse. Materialet förefaller vara intressant och 
lockande för barnen. Trots att det till en början kan upplevas något stökigt är testet efter ett 
par gångers användning relativt enkelt att administrera. Genomförandet tar ca 20-30 minuter 
vilket barnen i denna studie i allmänhet med lätthet klarade av. Vid klinisk användning av 
RDLS III bör hela testet genomföras då vi funnit att barn klarar uppgifter i ett flertal sektioner 
efter det att de börjat svara fel. 
 
 
SLUTSATSER 
 
Resultaten från denna normering visar att de 2½-3½-åriga barnen i genomsnitt får högre 
poäng ju äldre de är, även om variationen mellan enskilda individer är stor. Resultaten från 
denna normering liknar de resultat man fick fram i den brittisk-irländska standardiseringen. Vi 
fann inget samband mellan testresultat och föräldrars utbildningsnivå.  
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Bilaga 1 
 
Standardisering av Reynell Developmental Language Scale III (Edwards et al. 1997) 
 
Testet administrerades till 1074 barn i England, Skottland, Wales, Nordirland och Irländska 
republiken. Barnen, 519 pojkar och 555 flickor, var i åldrarna 1;3 till 7;6 år. 
Försökspersonerna  skaffades fram genom skolor, förskolor och personliga kontakter. Alla 
barnen skulle ha normal utveckling, normal hörsel och engelska som modersmål. 
 
Data analyserades för att finna eventuella faktorer som kunde ha samband med testresultaten. 
Man konstaterade statistiskt signifikanta men mycket små effekter av vilken skola testet 
genomförts på och av vilken person som genomfört testet. Storleken på sambanden var dock 
så små, i förhållande till effekten av ålder, att de inte ansågs påverka validiteten. Det fanns 
ingen effekt av vilken kommun testet genomförts i eller om testet genomförts i stad eller på  
landsbygd. 
 
Sambandet mellan resultaten på språkförståelsedelen och den expressiva delen var 0,85 
beräknat på de 1039 barn som deltog i båda deltesten i standardiseringen. Detta värde på 
korrelation kan man vänta sig när man mäter två olika men sammanflätade förmågor. 
 
Reliabiliteten (Kuder-Richardson Formula 20) baserad på samtliga barn var 0,97 för 
språkförståelsedelen, respektive 0,96 för den expressiva delen. Samma reliabilitet för olika 
åldersgrupper, från de yngsta barnen upp till fyra år, vad gäller språkförståelsedelen återfinns i 
tabell 1, där även antal barn i varje grupp, medelvärden, standardavvikelser och mätningens 
medelfel (SEM) finns angivna. (För data över övriga åldersgrupper samt för den expressiva 
delen se Edwards et al., 1997). 
 
Tabell 1. Reliabilitetskoefficienter, mätningens medelfel, medelvärden och standardavvikelser uppdelat på 
åldersgrupper. 
 
Ålder An-

tal 
K-R SEM Medel SD 

Upp till 3 år 182 0,96 2,75 24,11 13,75 
3-4 år 153 0,87 2,50 45,54 6,92 
 
 
Beräknande av åldersekvivalens och percentiler 
 
För att jämna ut oregelbundenheter i data, beräknades medelvärden och standardavvikelser för 
alla åldrar först genom vägda, rörliga sexmånadersgenomsnitt. Barn tre månader från mitten 
av intervallet gavs vikten 0,5. För åldrar däremellan gavs en exponentiell vikt där exponenten 
var proportionell till avståndet från mitten. 
 
Vikt = 2 (– I mitt – ålder I ) / 3 
 
Där ”mitt” är målåldern och ”ålder” är barnets faktiska ålder, båda i månader. 
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      Bilaga 1 
 
 
Intervallen för både medelvärden och standardavvikelser var fortfarande alltför ojämna för att 
ge en sammanhängande tabell. Ett problem var att man inte hade någon ”mitt” för de yngsta 
och de äldsta barnen (dvs det fanns nästan ingen fp under 18 månader). Ett annat problem var 
att med grupper på mellan 45 och 100 barn kan måtten på standardavvikelse variera så mycket 
att det är svårt att åstadkomma en ”snygg” standardisering. På grund av detta ville man jämna 
ut skillnaderna i åldersgruppernas standardavvikelser. Sexmånaderssteg valdes som fasta 
punkter och standardavvikelser däremellan beräknades genom linjär interpolation. Därefter 
beräknades percentiler och standardpoäng (finns som tabeller i manualen till RDLS III, se 
Edwards et al., 1997). 
 
 
Validitet 
 
En mindre del av barnen som deltog i standardiseringen, 84 pojkar och 107 flickor mellan  
4;00 och 7;06 år, testades med TROG (Test for the Reception of Grammar) och BPVS II 
(British Picture Vocabulary Scale – Second Edition). Inget av dessa test säger sig dock mäta 
samma aspekter av språket som RDLS III.  
Korrelationer mellan testen beräknades på råpoängen från RDLS III och BPVS-II samt antal 
klarade block för TROG.  
 
Tabell 2. Korrelationer. 
 RDLS III Exp. BPVS-II TROG 
RDLS III Förståelsed. 0,62 0,68 0,70 
RDLS III Exp.  0,75 0,67 
BPVS-II (råpoäng)   0,75 
 
Storleken på korrelationernas värde är ungefär som man kan vänta sig när man mäter 
relaterade men olika förmågor. Detta stöder att RDLS III mäter vad testkonstruktörerna avsåg 
att mäta. Åldersintervallet 4;0 till 7;0 var dock något begränsat. 
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      Bilaga 2 
 
Till målsman för ________________________________________________________ 
 
 
Vi är fyra studenter som går sista året på logopedutbildningen vid Umeå Universitet. Som 
färdiga logopeder kommer vi att arbeta med röst, tal och språk. Vi håller för närvarande på 
med att skriva vårt examensarbete. Det består i att utifrån ett brittiskt test ta fram normaldata 
för språkförståelse hos barn i Umeå. En svensk översättning av testet är tänkt att användas vid 
logopedisk bedömning av språkförsenade barn. Innan testet kan användas behöver vi 
utvärdera det på icke språkförsenade barn och för att få en åldersreferens. 
 
Vi behöver testa barn i åldrarna 2 ½ - 3 ½ år. Barnen kommer att få höra en mening och utföra 
olika uppgifter t ex peka på föremål eller bilder. Testet tar i sin helhet ca 20 minuter. 
Testningarna kommer att pågå under oktober-november. Då det rör sig om ett stort antal barn 
som ska testas genomförs bedömningen i huvudsak på logopedmottagningen NUS. Om detta 
ej är möjligt för er kan testningen ske i hemmet, på förskola, hos dagmamma osv enligt 
önskemål. 
 
Vi skulle vilja testa barn som uppfyller följande kriterier: 
 

 Ålder 2;6 - 3;5 år vid testtillfället. 
 Ingen känd hörselnedsättning. 
 Ej språkförsenad, går ej hos logoped eller talpedagog. 
 "Normal" utveckling. 
 Föräldrar har svenska som modersmål. 

 
 
Vi blir mycket tacksamma om Du ger Ditt medgivande till att Ditt barn medverkar i denna 
studie. Namnuppgifter kommer ej att sparas efter genomförd testning. Fyll i bifogad 
svarsblankett och skicka det senast fredag 1 september. Om Du godkänner barnets 
medverkan så tar vi kontakt via telefon för att bestämma tid och plats.  
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
 
Linda Eriksson  Pernilla Grundström 
Tel.nr   Tel.nr   
  
 
 
Maj Lindman  Anna Lena Åström 
Tel.nr   Tel.nr   
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      Bilaga 3 
 
 
Barnets namn:________________________________________________________ 
 
Född (år-månad-dag):__________________________________________________ 
 
 

 Jag ger mitt tillstånd till att mitt barn deltar i undersökningen. Mitt barn uppfyller 
tidigare nämnda kriterier. 
 

 Jag ger inte mitt tillstånd till att mitt barn deltar i undersökningen.. 
 
 
Om barnets medverkan godkänns av dig, var vänlig svara på nedanstående frågor: 
 
 
1. Har barnet vistats på förskola (dagis)? 

 Ja. 
    Om ja, hur många månader det senaste året?_______________________________ 

 Nej. 
 
 

2. Har barnet vistats hos dagmamma? 
 Ja. 
 Nej. 

 
3. Vilken är moderns utbildningsnivå? 

 Grundskola eller motsvarande. 
 Gymnasieutbildning eller motsvarande. 
 Eftergymnasial utbildning upp till och med två år. 
 Eftergymnasial utbildning längre än två år. 
 Annat. Vad?_____________________________________________ 

 
4. Vilken är faderns utbildningsnivå? 

 Grundskola eller motsvarande. 
 Gymnasieutbildning eller motsvarande. 
 Eftergymnasial utbildning upp till och med två år. 
 Eftergymnasial utbildning längre än två år. 
 Annat. Vad?_____________________________________________ 

 
 
 
 
__________________________________________ _____________________ 
Målsmans underskrift   Telefonnummer dagtid 
 

 
Var skulle du vilja att vi genomför testningen? (Ange gärna flera alternativ om möjligt.) 

 På logopedmottagningen (sjukhuset). 
 I hemmet. 
 Daghem/dagmamma.__________________________Tfnnr:________________ 
 Annan plats. Var?_________________________________________ 
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Till målsman för____________________________________________________________ 
 
För några veckor sedan fick Du en förfrågan om ditt barns deltagande i utvärdering av ett 
språktest. Vi har inte fått något svar från Dig. 
 
Vi behöver testa barn i åldrarna 2 ½ - 3 ½ år. Barnen kommer att få höra en mening och utföra 
olika uppgifter t ex peka på föremål eller bilder. Testet tar i sin helhet ca 20 minuter. 
Testningarna kommer att pågå under oktober-november. Då det rör sig om ett stort antal barn 
som ska testas genomförs bedömningen i huvudsak på logopedmottagningen NUS. Om detta 
ej är möjligt för er kan testningen ske i hemmet, på förskola, hos dagmamma osv enligt 
önskemål. 
 
Vi skulle vilja testa barn som uppfyller följande kriterier: 
 

 Ålder 2;6 - 3;5 år vid testtillfället. 
 Ingen känd hörselnedsättning. 
 Ej språkförsenad, går ej hos logoped eller talpedagog. 
 "Normal" utveckling. 
 Föräldrar har svenska som modersmål. 

 
Vi blir mycket tacksamma om Du ger ditt medgivande till att ditt barn medverkar i vår studie. 
Även om du av någon anledning inte kan/vill medverka så ser vi gärna att du meddelar 
oss det. 
Skicka svaret i det portofria svarskuvertet senast fredag 22:e september. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
 
 
 
Linda Eriksson  Pernilla Grundström 
Tel.nr   Tel.nr    
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Översatt av Linda Eriksson och Pernilla Grundström med tillstånd från testkonstruktörerna Edwards,  
Fletcher, Garman, Hughes, Letts & Sinka 
  
      Bilaga 6 
The Reynell Developmental Language Scales III 
 
Namn:_______________________________________________(P/F):______ 
 
Född:__________________ Datum:__________________ Ålder:__________  
 
Logoped:_______________________________ 
 
Råpoäng:________  Percentil:________ Standardpoäng:________ Åldersekv.______ 
 
                                   IMPRESSIV DEL 
                                             Kommentarer Poäng 

A1.          ENSTAKA ORD 

                   Var är… 
1. Nallen  
2. Borsten  
3. Koppen  
4. Strumpan  
5. Dockan  
6. Börsen  
A2.          ENSTAKA ORD 

                   Var är… 
7. Äpplet  
8. Nycklarna  
9. Stolen  
10. Fisken  
11. Osten  
12. Bordet  
13. Klockan  
14. Hästen  
15. Badkaret  

Impressiv förmåga: Del A (max 15)  
 
B. RELATION MELLAN TVÅ BENÄMNDA OBJEKT 

(nalle, säng, nycklar, låda, äpple, stol) 
16. Lägg nallen på sängen.  
17. Lägg nycklarna i lådan.  
18.  Ge mig äpplet och nallen.  
19. Lägg äpplet på sängen.  
20. Ge mig sängen och stolen.  
21. Lägg nycklarna på sängen.  

Impressiv förmåga: Del B (max 6)  
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Översatt av Linda Eriksson och Pernilla Grundström med tillstånd från testkonstruktörerna Edwards, 
Fletcher, Garman, Hughes, Letts & Sinka  
      Bilaga 6 
 
 
                                                               Kommentarer Poäng 

C. AGENT OCH HANDLING 
(nalle, kanin) 

22. Låt nallen sitta.  
23. Låt kaninen hoppa.  
24. Låt nallen gå.  

Impressiv förmåga: Del C (max 3)  
 
 
D. SATSDELAR 

(nalle, kanin, låda, säng) 
25. Låt nallen putta lådan.  
26. Låt kaninen putta sängen.  
27. Låt nallen röra sängen.  
28. Låt nallen sitta på lådan.  

Impressiv förmåga: Del D (max 4)  
 
E. ATTRIBUT 

29.     Visa mig den röda bilen.  
30.     Visa mig den blå lådan.  
31.     Visa mig den ledsna katten.  
32.     Visa mig den lilla clownen.  

Impressiv förmåga: Del E (max 4)  
 
F. NOMINALFRASER 

(pennor, knappar, kopp, låda) 
33. Lägg den längsta röda pennan i lådan.  
34. Lägg alla de vita knapparna i koppen.  
35. Vilken penna har lagts bort?  
36. Ta två knappar ur koppen.  
37. Vilken röd penna har inte lagts bort?  

Impressiv förmåga: Del F (max 5)  
 
G. LOKATIVA RELATIONER 

(nalle, lastbil) 
38. Sätt nallen på lastbilen.  
39. Sätt nallen bredvid lastbilen.  
40. Sätt nallen under lastbilen.  
41. Sätt nallen bakom lastbilen.  
42. Sätt nallen framför lastbilen.  

Impressiv förmåga: Del G (max 5)  
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Översatt av Linda Eriksson och Pernilla Grundström med tillstånd från testkonstruktörerna Edwards, 
Fletcher, Garman, Hughes, Letts & Sinka  
  Bilaga 6 
 
                                                                       Kommentarer Poäng 

H. VERB OCH TEMATISKA ROLLER 

       Visa mig: 
43.    Flickan stänker på pojken. (abcd)  
44.    Pojken bär en elefant. (abcd)  
45.    Polisbilen jagar den röda lastbilen. (abcd)  
46.    Babyn puttar mamman. (abcd)  
47.    Fågeln tittar på flickan. (abcd)  

Impressiv förmåga: Del H (max 5)  
 
I. ORDFÖRRÅD OCH KOMPLEX GRAMMATIK 

                Visa mig: 
48.    Fåret blev knuffat. (abcd)  
49.    Tjuren blev jagad. (abcd)  
50.    Flickan som har hatt springer. (abcd)  
51.    Vilken häst är inte utanför hagen? (abcd)  
52.    Bilen är längst bort. (abcd)  
53.    Pojken följde efter polisen som var tjock (abcd)  
54.    Alla flickorna utom en äter. (abcd)  

Impressiv förmåga: Del I (max 7)  
 
J. INFERENS 

55.    Vem är busig?  
56.    Vem är för liten för att äta mat här?  
57.    Vem kan kanske inte få någon mat?  
58.    Vem får sin mat alldeles strax?  
59.    Vem känner sig arg?  
60.    Vem måste vänta länge på sin mat?  
61.    Vem kommer inte hit för att köpa mat?  
62.    Vems dotter har födelsedagskalas?  

Impressiv förmåga: Del J (max 8)  
 

Del Poäng Kommentar 
A Enstaka ord                        (15 poäng)   
B Relation…                          (6)   
C Agent & handling               (3)   
D Satsdelar                             (4)   
E Attribut                               (4)          
F Nominalfraser                     (5)   
G Lokativa relationer             (5)   
H Verb & tematiska roller      (5)   
I Ordförråd…                         (7)   
J Inferens                                (8)   
Max                                       (62)   
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 Bilaga 7 
 
 
 
             Umeå, 000926 
 
 
 
Till målsman för ________________________________________________________ 
 
 
Vi är fyra studenter som går sista året på logopedutbildningen vid Umeå Universitet. Som 
färdiga logopeder kommer vi att arbeta med röst, tal och språk. Vi håller för närvarande på 
med att skriva vårt examensarbete. Det består i att utifrån ett brittiskt test ta fram normaldata 
för språkförståelse hos barn i Umeå. En svensk översättning av testet är tänkt att användas vid 
logopedisk bedömning av språkförsenade barn. Innan testet kan användas behöver vi 
utvärdera det på icke språkförsenade barn för att få en åldersreferens. 
 
Innan vi påbörjar testningarna behöver vi göra en pilotstudie. Syftet med denna är att försäkra 
oss om att samtliga försöksledare administrerar testmaterialet på samma vis. Vi behöver träffa 
ett litet antal barn och kommer att genomföra en bedömning av deras språkförståelse. 
Testsituationen kommer att videofilmas för att möjliggöra senare analys av testledarens 
agerande. Barnens testresultat kommer inte att ingå i underlaget för studien. Videofilm samt 
testblanketter kommer att förstöras när studien avslutas i januari 2001.  
 
Vi har tänkt genomföra testningen på förskolan Dungen under vecka 40. Tidpunkt planeras i 
samråd med förskolepersonal för att inte inkräkta på verksamheten/barnens rutiner. 
 
På detta sätt vill vi fråga dig om du ställer dig  positiv till ditt barns medverkan i pilotstudien 
  
 
Mvh 
 
 
Linda Eriksson  Pernilla Grundström 
 
 
 
Maj Lindman  AnnaLena Åström 
 
 
 
 
 
[  ]  Ja, jag ger min tillåtelse till att mitt barn deltar i pilotstudien. 
 
[  ]  Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i pilotstudien 
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