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Sammanfattning 
Bakgrund: Språklig Snabbedömning (SB) är ett språkligt bedömningsmaterial 

framtaget för att på kort tid (< 1 h) kunna bedöma ett flertal språkliga förmågor. 
Användningen är utbredd i Västerbottens läns landsting men den praktiska användningen av 
bedömningsmaterialet har inte undersökts systematiskt.  

Frågeställning: Är resultaten av Språklig snabbedömning jämförbara med resultaten 
från bedömningar gjorda med normerade språkliga bedömningsmaterial? 

Metod: Data samlades in från arkiverade testmaterial för att kunna göra jämförelser 
mellan SB och kompletterande test. Totalt ingick 62 barn i undersökningen. Analysen 
genomfördes kvantitativt och kvalitativt genom att undersöka rankingen i olika material 
samt detaljgranska skillnader och likheter i upptäckta språkliga fel.  

Resultat: Den kvalitativa utvärderingen av SB visar att materialet ger resultat som 
ligger i linje med normerade test. Resultat för grammatisk språkförståelse och 
uttrycksförmåga ger liknande ranking av barnens förmågor som de normerade testen. När 
det gäller fonologisk uttrycksförmåga pekar resultaten på att SB upptäcker samma eller 
liknande fel men att fynden är färre än i de normerade testen. 

Slutsatser: Analysen visar att de delar i SB för vilka komparativ analys varit möjlig, 
inte skiljer sig systematiskt från de normerande testen. Detta tyder på åtminstone adekvat 
validitet med hänsyn tagen till testets längd. Däremot är känsligheten sämre än i de 
normerade och mer omfattande testen. Detta drabbar SB:s reliabilitet och resultaten 
påverkas kraftigare av slumpmässiga processer. En tillkommande faktor är att notationen i 
SB genomgående är mindre omfattande än i de normerade testen vilket medfört stora 
databortfall som man sannolikt skulle kunna undvika med noggrannare instruktioner för 
genomförande och notation.  

 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
Background: Språklig Snabbedömning (SB) is a material for assessing language 

abilities in children within the limits of a single visit (<1 h). Its use is widespread within the 
Västerbotten county but existing practice not been systematically reviewed.  

Research question: Are the results from Språklig Snabbedömning comparable to 
results from assessments made with standardized language tests.  

Method: Data have been collected from archived test results on SB and standardized 
tests, comprising a total of 62 children.  

Results: A comparison between SB and standardized tests on receptive and expressive 
language skills produced similar rankings. A qualitative assessment of SB suggests that the 
results are in line with the standardized tests. For the phonological skills, the results suggest 
that SB detects similar language errors but to a lesser extent than the standardized tests. 

Conclusions: The analysis shows that no clear systematic errors seem to be present in 
SB compared to the standardized tests. This suggests that SB has reasonable criterion 
validity. However, it is clear that sensitivity suffers compared to the standardized tests, which 
are more comprehensive. This negatively affects the reliability of SB and the results may be 
more sensitive to random errors. And addition, a confounding factor is that the notation in 
SB is generally less comprehensive than in the standardized tests, which has caused 
substantial loss of information due to internal non-responses. This situation could 
conceivably be ameliorated by providing more comprehensive instructions for test procedure 
and notation in the use of SB. 
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1. Bakgrund 
1.1. Inledning 
Språklig snabbedömning (SB) är ett relativt nytt material som har tagits fram för att snabbt 
kunna bedöma barns språkliga utvecklingsnivå. Metoden har utvecklats och använts av 
logopeder inom Västerbotten landsting sedan 2007. Genom ett beslut inom den logopediska 
verksamheten i Västerbottens läns landsting skall SB användas genomgående vid nybesök. 
Majoriteten av alla barn i Västerbotten som remitteras till logoped från BVC bedöms därför 
med detta bedömningsmaterial.  

När ett nytt test arbetas fram är det viktigt att validitet och reliabilitet undersöks för att 
kunna ta ställning om materialet är tillförlitligt. SB har genomgått två informella 
bedömningar med avseende på bland annat tidsåtgång, hur stor andel av de undersökta 
barnen som går vidare till behandling, samt vilka diagnoser som ställs. Någon formell 
validering av bedömningsmaterialet har dock ännu inte utförts. Som ett led i en formell 
validering av SB finns det dock skäl att närmare undersöka existerande praktik såsom den 
dokumenterats i journaldata. Den utbredda användningen av SB utgör i sig ett motiv att 
undersöka hur SB används och om det finns möjligheter att förbättra eller förändra SB för att 
det bättre skall uppfylla sitt syfte. Som ett förled för en formell validering kan det också vara 
av intresse att se hur kvaliteten på tillgängliga historiska data uppfyller de krav man kan 
ställa vid en formell validering.  

1.2. Tidig diagnos och intervention  
Omfattande forskning har visat att det finns en koppling mellan språkliga svårigheter i tidig 
barndom och senare läs- och skrivsvårigheter (Bishop & Clarcsson, 2003; Catts, Fey, 
Tomblin & Zang, 2002; Young et al., 2002). Kopplingen är särskilt tydlig om de språkliga 
svårigheterna påverkar både förståelse och uttrycksförmåga (Law et al., 2000). Det finns en 
tydlig relation mellan tidiga språkliga svårigheter och problem med inlärningssvårigheter och 
social interaktion i skolan; i vuxenlivet kan detta senare yttra sig som problem med arbete 
och andra uppgifter som kräver att hantering av skriftlig information (Snowling, Bishop, 
Stothart, Chipchase & Kaplan, 2006; Young et al., 2002). Språkliga svårigheter kan också 
vara en indikator på andra problem i barnets utveckling, exempelvis svårigheter med hörsel 
(Hartelius, Nettelbladt & Hammarberg, 2008) eller neuropsykiatriska 
uppmärksamhetssvårigheter som autism, Aspergers eller ADHD (Miniscalco, 2006; 
Miniscalco, Hagberg, Kadesjö, Westerlund & Gillberg, 2007). 

För att förebygga och avhjälpa språkrelaterad problem är det viktigt att undersöka 
barns språkliga förmåga i ett tidigt skede. Ju tidigare man kan identifiera språkliga 
svårigheter, desto fortare och mer effektivt kan de behandlas. Det finns en period mellan 1 till 
3 års ålder då barnet normalt genomgår en så kallad tal- eller ordförrådsspurt. Barnets 
ordförråd ökar på bara några år från att innefatta runt 100 ord till cirka 700 ord (Bates et al., 
1994; Ingram, 1989). Om man tidigt kan upptäcka språkliga svårigheter hos barn kan man 
dra fördel av denna optimala utvecklingsperiod vid intervention (Ward, 1999). De första 48 
månaderna tycks vara en optimal utvecklingsperiod, i vilken behandling har sin största 
påverkan på ett barns kommunikationsförmåga vid en given insats (Warren & Yoder, 1996). 
Barn som vid fem års ålder fortfarande uppvisar tal- eller språksvårigheter löper stor risk att 
även utveckla läs- och skrivsvårigheter (Bishop et al., 1987; Bishop et al., 1990; Young et al., 
2002). Shriberg, Lawrence, Gruber och Fredric (1994) har föreslagit en brytpunkt för 
eventuell normalisering av tal- och språkutvecklingen vid 6-8:6 års ålder. Warren och Yoder 
(1996) anser vidare att om intervention inte blir aktuellt förrän ett barn är 3 år så har man 
missat en stor del av vad som kan vara den optimala perioden i hjärnas utveckling. De menar 
vidare att barn som har bestående tal- och språksvårigheter efter denna ålder löper risk för 
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att dessa svårigheter blir långvariga eller till och med livslånga. Sammanfattningsvis pekar 
litteraturen på att tidig diagnos och behandling är av stor vikt för att undvika följdproblem i 
vuxen ålder. 

1.3. Språklig screening i Sverige av barn 3-6 år 
I Sverige sker språklig screening av barn enligt anvisningar från Socialstyrelsen (1991). Dessa 
är formellt sett inaktuella sedan 2008, men följs fortfarande i väntan på de nya anvisningar 
som för närvarande är under utarbetande (Margareta Bondestam, 2012-09-10, personlig 
kommunikation). Om det finns oro hos föräldrarna eller om vårdpersonalen på BVC 
bedömer att barnet har språkliga svårigheter, skickas remiss till logoped för ytterligare 
bedömning. Försenad tal- och språkutveckling är den vanligast förekommande svårigheten 
som tas upp av föräldrar och personal i kontakter med BVC. Ungefär 15% av alla förskolebarn 
har så stora språkliga svårigheter att de remitteras till en logoped (Westerlund, 1994) och 
6-7% av alla barn i denna åldersgrupp har en tal- eller språkstörning (Law, Boyle, Harris, 
Harkness & Nye, 2000; Tomblin et al., 1997). Vidare får 2-3% av förskolebarn i Sverige 
diagnosen grav språkstörning (Law et al., 2000; Westerlund & Sundelin, 2000). 

1.4. Språkliga test för barn – allmänna krav 
Det språkliga bedömningsmaterial som ligger till grund för logopedisk utvärdering bör vara 
normerat och validerat för den åldersgrupp som bedöms. Detta är viktigt för att logopeden 
ska kunna få en rättvisande bild av hur varje barns språkliga nivå förhåller sig till andra barn 
i samma åldersgrupp. Bedömningsmaterialet bör vidare vara utformat så att det inte finns 
påtagliga möjligheter för logopeden att variera förfarandet, eftersom det kan påverka 
resultatet. Detta kräver bland annat tydliga instruktioner och färdiga mallar med frågor som 
inte går att misstolka (Law, Parkinson och Tamhne, 2000). Frågorna bör också vara 
anpassade till syftet. För att ta ett exempel: Om syftet med en fråga är att ta reda på barnets 
generella uttrycksförmåga i samtal är det lämpligt med en öppen fråga, exempelvis ”Kan du 
beskriva de här föremålen?” Om syftet däremot är att undersöka en specifik kunskap, såsom 
färger, är en riktad fråga bättre: ”Vilken färg har den här bollen?”. Alternativa metoder för att 
svara på frågorna bör också finnas om barnet är ovilligt att delta i undersökningen. Barnet 
kan exempelvis erbjudas att få peka eller så kan föräldrarna ge sin uppfattning om barnets 
förmåga (Law, Parkinson och Tamhne, 2000). 

Det är viktigt att utvärderingen är anpassad efter den åldersgrupp som den är skapad 
för. När förskolebarn utvärderas är det angeläget att testet inte är för stort, eftersom barnen 
kan ha svårt att hålla intresset uppe under en längre bedömning (Law, Parkinson och 
Tamhne, 2000). I vissa fall kan logopeden bli tvungen att dela upp bedömningen på flera 
tillfällen för att resultatet ska bli rättvisande. När en utvärderingsmodell tas fram är det 
också viktigt att det finns ett tillräckligt antal frågor inom varje område som utvärderas. Om 
modellen är utformad för att utvärdera barnets grammatiska kunskap, och en av 
deluppgifterna är bedömning av barnets kunskap om prepositioner, krävs ett visst antal 
frågor om just detta område för att få en tillförlitlig bild. Det måste därför göras en avvägning 
mellan att hålla utvärderingsmaterialet så kort som möjligt för att behålla barnets intresse 
och samtidigt ha tillräckligt många frågor för att få en rättvisande bild av eventuella 
svårigheter.  

Man kan dela upp en språklig utvärdering i två huvudgrupper: uttrycksförmåga 
(expressiv förmåga) och språkförståelse (impressiv förmåga). Språkförståelse är mer 
begränsad när det gäller vilka metoder man kan använda. Bedömningsmaterialet kan 
antingen innehålla en beskrivning eller en uppmaning som logopeden ger till barnet. Barnet 
skall sedan visa att det har förstått. Detta kan ske antingen genom att barnet pekar på den 
bild eller det föremål av flera som passar bäst till den givna beskrivningen eller genom att det 
med föremål, exempelvis leksaker, utför den handling som har efterfrågats.  
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1.5. Vanligt förekommande språkliga test för barn 3-6 år 
För att bedöma barns tal- och språkförmåga finns en rad bedömningsinstrument som syftar 
till att identifiera olika svårigheter vad gäller exempelvis språkförståelse, grammatisk 
förmåga, fonologisk uttrycksförmåga eller artikulation. Några av de vanligaste 
bedömningsmaterialen för förskolebarn som används på logopedmottagningar i Västerbotten 
är Hellquist fonemtest, Reynell Developmental Language Scales (RDLS), GRAMBA, TROG 
(Test for Reception of Grammar), och SIT (Språkligt Impressivt Test).  

1.5.1. Hellquists fonemtest 
Hellquist är ett omfattande material för bedömning av fonologisk uttrycksförmåga. 
Materialet finns i två versioner: en kortare och en längre. Barnet skall benämna vad som 
visas upp på utvalda bilder. Orden som används innehåller alla språkljud och 
ljudkombinationer som finns i det svenska språket (Hellquist, 1991). Varje ljud och 
ljudkombination finns placerade så att de förekommer i alla möjliga delar av ett ord, dvs. 
initialt, medialt och finalt. Logopeden noterar i ett formulär vilka ord som uttalas fel och på 
vilket sätt felsägningen sker.  

1.5.2. Reynell (RDLS) 
Reynell Developmental Language Scales (RDLS) är ett standardiserat bedömningsmaterial 
med brittiskt ursprung (Reynell, 1969). Testet består av två delar, där en del bedömer 
impressiv språklig förmåga (språkförståelse) och den andra delen bedömer expressiv 
språklig förmåga (uttrycksförmåga). Materialet innefattar ordförståelse, relation mellan 
objekt, agent och handling, satsdelar, attribut, nominalfraser, lokativa relationer, verb och 
tematiska roller, ordförråd, komplex grammatik samt inferens. Materialet har modifierats i 
flera omgångar sedan det skapades (Arvidsson och Köröni, 2010; Edwards et al., 1997; 
Edwards et al., 1999; Eriksson & Grundström, 2000; Fält och Jilderos, 2005; Johansson och 
Nilsson, 2008; Reynell 1977; Reynell & Huntley 1985). Praktiskt tillgår undersökningen så att 
logopeden ger barnet en beskrivning eller uppmaning. Barnet skall svara genom att antingen 
peka på en bild som stämmer med beskrivningen eller visa med utvalda föremål. 
Uppgifternas svårighetsgrad ökar ju längre fram i testet man kommer.  

1.5.3. GRAMBA 
GRAMBA är ett normerat och standardiserat material för bedömning av grammatisk 
uttrycksförmåga hos barn i åldrarna 3-6 år. GRAMBA bedömer barns användning av 
presensformer, plural, bestämd form, obestämd artikel, preteritum, kongruens i nominalfras, 
modal + infinitiv, har + supinum, genitiv, kopula, kongruens i predikativ, negationsordföljd, 
bisatsinledare samt ordföljd vid topikalisering (Hansson & Nettelblad, 2005). Själva 
materialet består av en bilderbok samt ett formulär i vilket logopeden kan notera resultaten. 
Barnet ombeds berätta vad som finns och sker på de bilder som logopeden pekar på.  

1.5.4. TROG 
TROG är ett bedömningsmaterial för bedömning av barns språkförståelse (Bishop, 1983), 
även det med brittiskt ursprung. Materialet har översatts till svenska och normerats för barn 
i olika ålderkategorier (Assarsson och Lundberg, 1998; Holmberg & Lundälv, 1996; Lindberg 
& Linjer, 1998). Materialet innefattar en kort expressiv bedömning av barnets ordförråd samt 
en bedömning av språkförståelse. Logopeden ger en beskrivning och barnet ska peka på den 
bild av fyra som stämmer med beskrivningen. En ny version av TROG (TROG -2) med en 
uppdaterad normering presenterades 2003 (Adolfsson & Backelin, 2008; Bishop 2003; 
Carlsson & Oderstam, 2007).  
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1.5.5. SIT 
SIT är ett grammatiskt test som bedömer barns språkförståelse (Hellqvist, 1981). Barnet får 
en muntlig beskrivning och ska sedan välja den av tre bilder som stämmer bäst med 
beskrivningen. Bedömningen av resultatet utgår från antalet avvikande fel som barnet gjort, 
vilka sedan jämförs med data från den aktuella åldersgruppen. En revision av materialet 
kallad Nya SIT publicerades 1989 (Hellqvist, 1989). Detta är ännu inte normerat, men har 
testats i två omgångar på barn i åldersgrupperna 3-9 respektive 3-7 år.  

1.6. Språklig snabbedömning – bakgrund och utveckling 
Många språkliga bedömningsmaterial är tidskrävande, eftersom de syftar till en heltäckande 
kartläggning av just det specifika område som de avser, exempelvis fonologi, grammatik, 
meningsuppbyggnad i uttrycksförmåga eller språkförståelse. Det är inte ovanligt att ett barn 
får gå igenom flera av dessa test innan logopeden kan göra en helhetsbedömning av barnets 
eventuella svårigheter. En lång bedömningsprocess innebär vissa problem. Barn kan ha svårt 
att koncentrera sig och bli mindre samarbetsvilliga om processen är utdragen. Långa initiala 
bedömningar är dessutom samhällsekonomiskt kostnadskrävande i form av resor, ersättning 
för vård av sjukt barn, arbetsbortfall och allmänt längre väntetider till logoped.  

För att få kortare handläggningstider från remiss till behandling skapade barngruppen 
vid logopedverksamheten i Västerbotten läns landsting i Umeå år 2007 ett nytt 
bedömningsmaterial kallat Språklig snabbedömning (SB). Syftet med detta är att logopeden 
vid barnets första besök skall ha tid och möjlighet att testa ett flertal språkliga förmågor med 
enbart ett språkligt bedömningsmaterial. Resultatet skall ge en generell och bred uppfattning 
av barnets språkliga nivå och eventuella språkliga svårigheter. SB finns i två versioner, en för 
åldersgruppen 2:6-3:6 år samt en för åldersgruppen 4-6 år.  Det föreligger ett beslut inom 
den logopediska verksamheten vid Västerbottens läns landsting att materialet ska användas 
vid samtliga logopedmottagningar i Västerbotten under barnets första besök. Språklig 
snabbedömning är skapad utifrån klinisk erfarenhet hos logopeder vid logopedverksamheten 
i Västerbotten läns landsting, tidigare forskning rörande bedömning av barn 3-4 år via 
telemedicin (Wellenius & Wilström, 2006) samt ett språkligt snabbedömningsmaterial som 
har använts på logopedmottagningen vid Falu lasarett (Brunnegård, 2010).  

1.7. Beskrivning av Språklig snabbedömning 
Delar av SB har tydliga likheter med flera etablerade bedömningsmaterial. Materialet består 
av ett frågeformulär om två A4-sidor, en samling bilder, några enskilda föremål/leksaker 
samt ett lottospel. Logopeden noterar svar och eventuella andra observationer direkt i 
frågeformuläret.  

Språklig snabbedömning för barn 2:6–3:6 år (se bilaga 1) innefattar: 
• Omvärldsorientering - Barnet ombedes svara på frågor om sin ålder, om syskon samt 

om barnet på dagen är hemma eller på förskolan. 
• Storlek – Jämförelse av storlek mellan ett antal framlagda föremål. 
• Antal – Räkna antalet framlagda föremål. 
• Ordförråd/Fonologi – Benämning av föremål som läggs fram. Logopeden noterar om 

barnet kan benämna föremålet samt eventuella artikulatoriska eller fonologiska 
felsägningar som kan förekomma. De ord som skall benämnas är anpassade efter 
fonologiska förenklingsprocesser som är vanliga för denna åldersgrupp.  

• Färger – Barnet pekar på eller benämner färgen på ett antal föremål. 
• Kategorisering – Barnet pekar på de föremål som tillhör en specifik kategori.  
• Språkförståelse – Barnet ombedes utföra handlingar med framlagda föremål. 

Avsnittet innehåller en- och tvåledade uppmaningar samt möjlighet för logopeden att 
observera barnets kunskap om prepositioner. 
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• Lägesbegrepp – Barnet ombedes utföra handlingar som innehåller prepositioner med 
hjälp av framlagda föremål.  

• Kroppsdelar – Barnet pekar på eller benämner olika kroppsdelar. 
• Syntax/morfologi – Barnets samtalsförmåga, meningsuppbyggnad och användning 

av olika böjningsformer noteras i samband med ett lottospel. 
• Pragmatik – Utrymme för logopeden att notera eventuella pragmatiska svårigheter 

som barnet har uppvisat under bedömningstiden. Detta innefattar bland annat 
ögonkontakt, samarbete och turtagning i spel samt beskrivningar från 
vårdnadstagaren om hur barnet agerar i hemmet eller på förskolan. 

• Oralmotorik – Utrymme för logopeden att notera eventuella oralmotoriska 
svårigheter som barnet uppvisat under bedömningen eller som barnets 
vårdnadstagare beskriver vid samtal med logopeden.  

• Övrigt – Utrymme för ytterligare noteringar rörande eventuella röstrelaterade 
svårigheter, stamning, nasalering eller annat som kan vara relevant för barnets 
språkliga utveckling.  

Språklig Snabbedömning 4-6 år (se bilaga 2) innefattar en stor del av de uppgifter som finns 
i SB för 2:6-3:6 år, med undantag för nedanstående modifieringar och tillägg: 

Tillägg Snabbedömning 4-6 år 

• Ordmobilisering – Barnet ombedes beskriva tre aktiviteter som man kan göra utomhus. 
• Lägesbegrepp, syntax och morfologi – Innefattar benämning i pluralform, komparation 

av storlekar, lägesbegrepp, användning av negation och olika tempusformer. 
• Artikulation – Eftersägning av olika fonem/språkljud 
• Språklig medvetenhet (från 5:6 år) – Barnet skall identifiera ord som rimmar samt vilka 

av fyra ord som innehåller ett specifikt fonem. 

Modifieringar Snabbedömning 4-6 år 
• Språkförståelse – Innefattar fler uppgifter än i SB 2:6-3:6 varav några är treledade 
• Färger – Skall i denna version benämnas, inte pekas på.  
• Fonologi – Orden är anpassade efter de fonologiska svårigheter som är vanligast 

förekommande för denna åldersgrupp 

Det sammanlagda antalet uppgifter syftar till att ge en god representation av de språkliga 
förmågor som kan vara föremål för bedömning av förskolebarn som besöker en logoped. 

1.8. Jämförelse mellan SB och jämförbara test  
En utvärdering av SB kan grundas på jämförelser mellan resultaten från SB och eventuella 
genomförda normerade test. För att ge en grund för systematiska jämförelser återfinns i 
tabell 1.1. en ”mappning” av SB:s olika delar och de kompletterande test som är aktuella i 
datamaterialet. De två versionerna av SB är något olika i sin indelning. Övergipande kan man 
säga att SB för de lägre åldrarna är enklare i sin struktur än för den äldre åldersgruppen. 
Därför redovisas testvarianterna i separata kolumner. 
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Tabell 1.1 Jämförelse mellan SB och kompletterande test 
TEST 1: 
SB 2:6-3:6 ÅR 

TEST 2 TEST 1: 
SB 4-6 ÅR 

TEST 2 

Omvärldsorientering  Omvärldsorientering GRAMBA 
   Ordmobilisering  - 
Storlekar  Storlekar  
Antal  Antal GRAMBA 
Ordförråd/fonologi Hellqvists Fonologi Hellqvists 
Färg  Färg GRAMBA 
Kategorisering  Kategorisering  
Språkförståelse RDLS Språkförståelse RDLS 
Lägesbegrepp  Lägesbegrepp GRAMBA 
Kroppsdelar  Plural GRAMBA 
Syntax/morfologi (minilotto) - Komparation GRAMBA 
   Negation GRAMBA 
   Tempus GRAMBA 
   Artikulation  - 
Kommunikation - Kommunikation  - 
Oralmotorik - Oralmotorik  - 
   Språklig medvetenhet GRAMBA 
Övrigt  
(stamning, röst, nasalering) 

- Övrigt  
(stamning, röst, nasalering) 

 - 

    Uttrycksförmåga GRAMBA 

1.9. Tidigare utvärderingar av SB 
Det innebär ett omfattande arbete att genomföra en fullständig bedömning av den språkliga 
utvecklingsnivån hos de barn som remitteras till logoped. Ett flertal olika 
bedömningsmaterial måste användas. Nyttan med Språklig Snabbedömning ligger främst i 
möjligheterna att minska belastning på barnen, minska resursåtgången och korta ned 
handläggningstiderna. Dessa fördelar kan dock inte realiseras om inte instrumentet har god 
tillförlitlighet.  

En utvärdering av SB och dess användning har genomförts av logopeder från 
logopedmottagningen i Skellefteå i samband med att materialet skapades (Holmqvist & 
Eriksson, 2007). Man bedömde då om materialet var lämpligt att använda för den tidsram 
som det är avsett för, dvs. de 60 minuter som logopeden har för att göra en första 
bedömning. I denna utvärdering noterade man också hur många barn som avslutades efter 
första bedömning samt hur många barn som hade gått vidare till behandling. Logopederna 
gjorde även utifrån sina egna erfarenheter en uppskattning av materialets funktionalitet. Ett 
förslag till vidare utvärdering av SB framfördes 2009 av Karin Brunnegård på 
logopedmottagningen i Umeå. Utifrån detta förslag skapades ett frågeformulär som 
logopederna i Umeå ombads att svara på under en fyramånadersperiod i samband med 
användningen av SB. Här undersökte man hur lång väntetiden var från remiss till nybesök, 
vilka diagnoser som ställdes av logopeden samt vilken åtgärd som vidtogs av logopeden efter 
genomförd SB (Brunnegård, 2010). 

Det har alltså redan gjorts två utvärderingar av SB (2007 och 2009). Ingen av studierna 
hade dock som syfte att utvärdera om delarna SB mäter det de ska mäta, om det uppfyller sitt 
syfte, om snabbedömningens bild stämmer med resultatet från mer utförliga språkliga 
bedömningar eller om resultatet kan bli missvisande när det gäller typ eller grad av språkliga 
svårigheter. Då varje deluppgift i SB bör vara så kort som möjligt för att nå syftet att minska 
resursåtgången är det av stor vikt att uppgifterna mäter det som de avser att mäta. Samtliga 
dessa frågor handlar om olika aspekter av validitet. En annan aspekt på SB:s tillförlitlighet 
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kommer automatiskt som en följd av målet att förkorta testförfarandet genom att ha färre 
frågor inom varje delmoment. Ju färre frågor man har i en bedömning desto svårare blir det 
att uppskatta eventuell grad av språkliga svårigheter med bibehållen precision. En stor del av 
SB:s värde beror alltså på om resultaten kan uppvisa tillräckligt hög reliabilitet.  

En validering innebär generellt att man jämför ett nytt test med liknande test och 
studerar likheter och skillnader, precision och osäkerhet. En formell validering under 
kontrollerade förhållande betyder dock inte att ett test behåller sin validitet och reliabilitet i 
praktiken. Språkliga test innebär ofta kliniska bedömningar av enskilda logopeder. Praktik 
och praxis kommer därför att påverka testens tillförlitlighet. Det finns därför skäl i sig att 
först undersöka hur ett bedömningsmaterial fungerar i praktiken.. 

1.10. Syfte 
Uppsatsens syfte är att utvärdera existerande praktik kring Snabbedömning utifrån 
tillgängliga historiska data. För att förtydliga det utvärderande syftet kan följande breda 
forskningsfråga formuleras: 

• Är resultaten av Språklig snabbedömning jämförbara med resultaten från 
bedömningar gjorda med normerade språkliga bedömningsmaterial?  
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2. Metod 
Uppsatsens resultat bygger på en retrospektiv studie av sekundärdata. Valet av 
datainsamlingsmetod har fallit på att använda sekundärdata från journalförda språkliga test 
på barn, genomförda i Västerbottens län under perioden 2010-2011. Den främsta orsaken till 
detta val har varit en strävan efter extern validitet, eftersom det grundläggande syftet med 
studien är att utvärdera existerande praktik rörande SB. Eventuella brister i intern validitet 
på grund av bortfall och icke-matchade urval har därför fått hanteras ad hoc.  

Typen av data som har samlats in är i detta fall till stor del dikterad av hur data ser ut i 
tillgängliga källor. Språkliga test är i de flesta fall kopplade till någon form av poängsättning 
och resultaten uttrycks i kvantifierad form. Kvantitativa data i form av testpoäng har därför 
varit den främsta grunden för analyserna tillsammans med kommentarer som gjorts direkt i 
bedömningsmaterialen. Ett viktigt undantag är Hellquists test, som diagnostiserar uttal av 
fonem och fonemkombinationer utan att detta är kopplat till någon form av poängsättning. I 
detta fall måste resultaten bedömas klinisk med en kvalitativ metod.  

Data har samlats i form av nedtecknade resultat från språkliga bedömningar utförda på 
förskolebarn i åldrarna 2:6-6 år av logopeder vid Norrlands Universitetssjukhus under 
tidsperioden 2010-2011. Insamlad data består av: 

a) Poäng från testprotokoll för de test som har normerad poängsättning. Eftersom SB 
inte har normerad poängsättning har istället svaren noterats och varje korrekt 
avgivet svar tilldelats ett (1) poäng. Blanketterna för SB återfinns i bilagorna 1 och 2.  

b) Anteckningar gjorda av logopeden i direkt i bedömningsmaterialen. 
c) Sammanställt resultat i form av totala poäng, åldersekvivalens och/eller percentil från 

de test som har sådan normering. 

Kriterierna för att ett fall skulle inkluderas i urvalet var att barnet hade:  

a) bedömts med SB 2:6-3:6 eller 4-6 år, 
b) bedömts med ytterligare en eller flera andra språkliga bedömningsmaterial, 
c) genomgått samliga bedömningar inom loppet av 3 månader för att kontrollera för 

förändringar mellan resultaten som kan vara kopplade till barnets naturliga 
utveckling. 

Som ett led i det praktiska arbetet med att samla in data har en databas upprättats över 
avidentifierade fall genom att manuellt överföra resultat och eventuella anteckningar som 
gjort i bedömningsmaterialen till kalkylbladsprogrammet Excel. Varje datum under åren 
2010 och 2011 har först kontrollerats med avseende på om någon logopedisk bedömning har 
utförts utifrån BVC:s remisser. Därefter har relevanta data från journalerna från de aktuella 
fallen förts över till kalkylbladet för vidare bearbetning. Totalt har data från 62 individer 
samlats in på detta sätt.  
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3. Resultat 
Redovisningen av data har delats upp i två grupper, beroende på vilken av de två 
åldersrelaterade blanketterna för SB som har använts. Dessa grupper har sedan delats upp 
ytterligare efter vilket eller vilka normerade test som har utförts av logopeden. Uppdelningen 
har gjorts av de delar av SB som är jämförbara, beroende på vilket det normerade testet är, 
och vilka språkliga funktioner det är skapat för att bedöma (fonologisk uttrycksförmåga, 
grammatisk uttrycksförmåga eller språkförståelse). Hur denna uppdelning har gjorts framgår 
av tabell 1.1. Redovisningen inleds med jämförelser mellan de grammatiska delarna i SB och 
resultat från RDLS och GRAMBA. Därefter redovisas resultaten från jämförelsen mellan de 
fonologiska delarna i SB och Hellquist i kort- och långversion. Eftersom det förekommer 
internt bortfall i datamaterialet varierar gruppstorlekarna i resultatredovisningen. Antalet 
analyserade fall redovisas därför i samband med varje ny jämförelse. 

3.1. SB – grammatisk språkförståelse 
Kvantifieringen av resultaten i SB för jämförelser med resultat från RDLS (och GRAMBA) 
består av andelen korrekta svar i en grupp uppgifter, exempelvis 3 av 5 korrekta svar 
(=60%). Dessa andelar kan dock inte användas som ett endimensionellt resultat för en viss 
språklig funktion. Eftersom andelen korrekta svar är en sk. ordinalskala så är ”stegen” mellan 
de olika andelarna inte lika mycket värda. Att ha 20% korrekta svar är alltså inte hälften så 
bra som att ha 40%. Därför redovisas resultaten endast i form av inbördes ordning, sk. 
ranking. Det är också så att man måste ta hänsyn till hur ett visst resultat (i form av total 
poängsumma) har uppstått. Exempelvis är ett visst antal fel som är spridda över fler 
språkfunktioner mindre allvarligt än om dessa fel kommer från ett enda deltest (som kanske 
indikerar att denna funktion helt saknas). Analysen av rankingarna har därför kompletterats 
med en kvalitativ analys.  

I tabell 3.1 återfinns en jämförelse mellan rangordningen av fallen efter resultat från 
RDLS, och rangordningen i SB:s avsnitt Språkförståelse. Fyra (4) av de sammanlagt 26 
barnen i denna åldersgrupp blev bedömda med RDLS. Tre av barnen som blev bedömda med 
RDLS placerades bland de 6 barn som fick lägst sammanlagda poäng på språkförståelse i SB 
(1 poäng av 4). Ett av dessa barn (fall 12) blev även bedömt med Hellquist (långa versionen).  

Det fjärde barnet (fall 41) hade visserligen endast ett fel (3 av 4 uppgifter rätt) på 
språkförståelse i SB men uppvisade också omfattande svårigheter på alla andra uppgifter i SB 
som innefattade grammatisk kunskap. Detta barn hade också fonologiska svårigheter och 
blev även bedömd ytterligare med Hellquist (korta versionen). 

Ett barn fick noll poäng på språkförståelse i SB men blev inte bedömt med RDLS, utan 
med Hellquist (korta versionen). I SB hade detta barn näst intill inga fel på de grammatiska 
uppgifter som krävde ett verbalt svar. Barnet uppvisade dock ett flertal fonologiska 
förenklingar och anteckningar av den testande logopeden anger att barnet endast uttryckte 
sig i enkla satser på upp till två ord. Tre andra fall som enbart fick 1 poäng på språkförståelse 
i SB blev senare bedömda med Hellquist (korta eller långa versionen). Alla tre uppvisar i SB 
en blandad språklig problematik med både grammatiska och fonologiska svårigheter. 
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Tabell 3.1 Resultat från SB 2:6-3:6 motsvarande RDLS (n=26) 
Fall Test 2 SB Språkförst. Resultat RDLS 
25 HK 0  
12 RDLS+HL 1 Percentil 1. Ca 10 mån under sin faktiska ålder. 
27 HK 1  
47 HL 1  

55 RDLS 1 Percentil 11. Åldersekvivalens 2:9. Ca 3 mån efter faktisk 
ålder 

57 RDLS 1 Percentil 26. Åldersekvivalens 3:0 Ca 4 månader efter 
faktisk ålder. 

61 HL 1  
5 HK 2  
4 HL 3  
17 HK 3  
21 HL 3  
22 HL 3  
26 HK 3  
28 HL 3  
32 HL 3  

41 RDLS+HK 3 Percentil 40. Åldersekvivalens 2:06  Ca 1 år under faktisk 
ålder. 

52 HK 3  
8 HK 4  
15 HK 4  
18 HL 4  
19 HK 4  
29 HL 4  
33 HL 4  
37 HK 4  
39 HK+HL 4  

3 HL 4  

Max=4 Medel=2,7 Median=3 

Tabell 3.2 motsvarar tabell 3.1 men med den skillnaden att poängsumman för SB bygger på 
samtliga frågor i testet som a) inte inbegriper ett verbalt svar och b) omfattar språkförståelse, 
det vill säga ligger i linje med metoden i RDLS. Valet av frågor som inkluderats gjordes innan 
analysen påbörjades. Genom att inkludera samtliga frågor som berör språkförståelse utökas 
skalan i SB (2:6 - 3:6 år) från en till fem kategorier (storlekar, kategorisering, 
språkförståelse, lägesbegrepp och kroppsdelar) och den maximala poängsumman ökar från 
5 till sammanlagt 22 poäng.  
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Tabell 3.2 Resultat från SB 2:6–3:6 motsvarande RDLS (modifierad, n=26) 
Fall Test 2 SB (~RDLS)) Resultat RDLS 
5 HK 10  
55 RDLS 10 Percentil 11. Åldersekvivalens 2:9. Ca 3 mån efter faktisk 

ålder. 
27 HK 11  
41 RDLS l+HK 11 Percentil 40. Åldersekvivalens 2:06  Ca 1 år under faktisk 

ålder. 
57 RDLS 12 Percentil 26. Åldersekvivalens 3:0 Ca 4 månader efter 

faktisk ålder. 
12 RDLS +HL 12 Percentil 1. Ca 10 mån under sin faktiska ålder.  
52 HK 13  
22 HL 16  
28 HL 16  
61 HL 16  
25 HK 17  
4 HL 18  
21 HL 18  
47 HL 18  
8 HK 19  
15 HK 19  
17 HK 19  
26 HK 19  
18 HL 19  
29 HL 19  
32 HL 20  
43 HL 21  
19 HK 22  
37 HK 22  
39 HK+HL 22  
33 HL 22  
Max=22; Medel=17; Median=18 

Det mönster som framträder i tabell 3.2 skiljer sig från det som visar sig i tabell 3.1. När 
samtliga kategorier i SB som innefattar ett icke-verbalt svar inkluderas i analysen av 
språkförståelse placerar sig samtliga barn som senare bedömdes med RDLS längst ned i 
rankingen. Barn 41, som tidigare i tabell 3.1 placerade sig strax ovanför medelvärdet för 
gruppen, har nu flyttats nedåt i tabellen med ett lägre medelvärde (11 av 17). Barn 25, 47 och 
61 som i tabell 3.1 hamnat bland de barn med lägst poäng i språkförståelse i SB, men som 
inte bedömdes ytterligare med RDLS utan med någon av versionerna av Hellquist, har i 
tabell 3.2 fått en högre poäng för språkförståelse och placerat sig högre i rankingen de barn 
som bedömdes med RDLS.  

Fyra (4) av sammanlagt 28 barn i åldersgruppen 4-6 år (se tabell 3.3) har bedömts med 
RDLS. Två av dessa barn placerades bland de lägsta i delen för språkförståelse i SB med 
enbart 1 poäng av 5. Fyra barn fick 3 av 5 poäng på språkförståelse i SB. Ett av dessa barn 
bedömdes med RDLS, de tre andra bedömdes med någon av versionerna av Hellquist.  
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Tabell 3.3 Resultat för grammatisk språkförståelse i SB och kompletterande test för 4-6 år (n=28) 

Fall Test2 SB 
(~RDLS) Resultat RDLS 

6 RDLS 1 åldersekvivalens 3:7–3:8 år, ca 6 mån efter faktisk ålder 

36 RDLS 1 åldersekvivalens 4:1-4:2, ca 4 mån efter faktisk ålder, 
percentil 19-26 

10 HL 3  
34 HK 3  
44 RDLS 3 åldersekvivalens 5:6,1 år före faktisk ålder, percentil 79 
45 HK 3  
2 GRAMBA+HK 4  
13 HK 4  
14 HK 4  
16 HK 4  
20 HL 4  
23 HL 4  
24 HL 4  
53 HK 4  
62 HK 4  
7 HK 5  
9 HL 5  
31 HK 5  
38 HL 5  
42 HL 5  
46 GRAMBA+HL 5  
50 HK 5  
51 HK 5  

54 RDLS 5 åldersekvivalens 4:11–5:5, ca 2 månader efter faktisk ålder, 
percentil 47 

56 HK 5  
58 HK 5  
59 HK 5  
60 HL 5  
Max=5 Medel=4,11 Median=4 

Alla fyra barn har svårigheter med både fonologi samt grammatik, men för barnet som gick 
vidare till att bedömas med RDLS är de fonologiska svårigheterna enligt SB av en mildare 
grad än för de som gick vidare till att bedömas med Hellquist. I två fall av de tre som 
bedömdes (fall 10 samt 34) har logopeden valt att hoppa över den fonologiska delen i SB för 
att ersätta den helt med Hellquist.  

Det fjärde barnet som bedömdes med RDLS i denna grupp hade 5 av 5 rätt på delen för 
språkförståelse. Detta barn hade dock i SB flera felaktigheter på de grammatiska uppgifter 
som krävde ett verbalt svar. Den testande logopeden har också lämnat en anteckning om att 
många av barnets svar inte varit relevanta till de frågor som har ställts.  

Tabell 3.4 motsvarar tabell 3.3 för åldergruppen 4-6 år men med den skillnaden att 
poängsumman för SB bygger på samtliga frågor i bedömningsmaterialet som a) inte 
innefattar ett verbalt svar och b) har språkförståelse som grund, dvs. i linje med målen för 
RDLS. Urvalet av frågor gjordes innan analysen påbörjades. Genom att inkludera samtliga 
frågor som berör språkförståelse utökas skalan i SB (4-6 år) från en till tre kategorier 
(storlekar, kategorisering, språkförståelse) och den maximala poängsumman ökar från 5 till 
sammanlagt 11 poäng.  
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Tabell 3.4 Resultat för grammatisk språkförståelse i SB och RDLS, grupp 4-6 år (modifierad, n=28) 
Fall Test2 SB 

(~RDLS) 
Resultat RDLS 

6 RDLS 4 åldersekvivalens 3:7–3:8 år, ca 6 mån efter faktisk ålder 
36 RDLS 4 Åldersekvivalens 4:1-4:2, ca 4 mån efter faktisk ålder, percentil 

19-26 
34 HK 6  
10 HL 7  
13 HK 7  
14 HK 7  
44 RDLS 7 åldersekvivalens 5:6, 1 år före faktisk ålder, percentil 79 
53 HK 7  
45 HK 8  
24 HL 9  
60 HL 9  
2 GRAMBA+HK 10  
9 HL 10  
16 HK 10  
20 HL 10  
23 HL 10  
31 HK 10  
46 GRAMBA+HL 10  
54 RDLS 10 åldersekvivalens 4:11–5:5, ca 2 mån efter faktisk ålder, 

percentil 47 
62 HK 10  
7 HK 11  
38 HL 11  
42 HL 11  
50 HK 11  
51 HK 11  
56 HK 11  
58 HK 11  
59 HK 11  

Max=11, Medel=9,25 

Även för den äldre åldergruppen (se tabell 3.4) framträder en liknande förändring av 
rankingen som för den yngre om man inkluderar samtliga kategorier i SB som innefattar ett 
icke-verbalt svar. Skillnaderna i resultat jämfört med den yngre åldersgruppen är dock inte 
lika tydliga. Barn 54 som i tabell 3.3 hade max poäng (5 av 5) har nu flyttat sig något nedåt i 
rankingen. Övriga barn som gick vidare till att testats med RDLS fick dessutom lägre 
medelvärde än i tabell 3.3. Barn 13, 14 och 43 som genomgick kompletterande testning med 
HK/HL flyttade sig visserligen också nedåt för att placera sig bland de med lägst poäng i 
denna grupp. Barn 43 visade sig dock ha mer markanta problem med fonologisk 
uttrycksförmåga. I fallet för barn 13 och 14 har logopeden i förväg beslutat sig för att ersätta 
hela den fonologiska bedömningsdelen i SB och ersätta den med HK/HL.  

3.2. SB – grammatisk uttrycksförmåga 
Resultaten för grammatisk uttrycksförmåga bygger på ett lägre antal fall än för RDLS på 
grund av internt bortfall i SB. I datamaterialet finns enbart två barn som har bedömts med 
GRAMBA (se tabell 3.5), och båda dessa barn har även bedömts med Hellquists fonologiska 
test (korta eller långa). Maximal poäng för grammatisk uttrycksförmåga i SB är 29, och 
medelvärdet är 22,1. De två barnen som har bedömts med GRAMBA hamnade strax under 
medelvärdet på grammatisk uttrycksförmåga på SB med 18 respektive 20,5 poäng. Det barn 
som fick lägst poäng i denna grupp (6 poäng) uppvisade även svårigheter med 
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språkförståelse i SB och blev förutom med SB också bedömd med RDLS. Detta var även fallet 
för ett barn som fick 18,5 poäng på grammatisk uttrycksförmåga i SB.  
Tabell 3.5 Grammatisk uttrycksförmåga (expressiv) i SB, GRAMBA och RDLS, ålder 4-6 år (n=19) 
Barn Test2 SB(~Gramba) Gramba  
6 RDLS 9  
62 HK 18  
46 GRAMBA+HL 18 Stanine 2, percentil 5-10 
44 RDLS 18,5  
2 GRAMBA+HK 20,5 Stanine 3, percentil 10-25 
45 HK 21  
60 HL 21  
54 RDLS 21  
13 HK 22  
53 HK 22  
51 HK 23  
42 HL 23  
23 HL 25  
38 HL 25  
58 HL 25  
20 HL 26  
56 HK 27  
24 HL 27  
59 HK 29  
Max=29 Medel= 22,1 Median= 

Tre barn hamnade under medelvärdet (ett med 18 samt två med 21) och blev utöver SB också 
bedömda med Hellquist (korta eller långa). Ett av barnen som fick 21 poäng uppvisade 
förutom grammatiska svårigheter i SB även svårigheter med fonologi med ett flertal 
fonologiska felsägningar varav några genomgående. I de två andra fallen med 18 respektive 
21 poäng gjordes ingen fonologisk bedömning i SB då denna del ersattes med Hellquist. 

3.3. Jämförelse mellan fonologiska bedömningar 
När det gäller fonologisk uttrycksförmåga har modellen i figur 3.1 använts. Modellen är av 
typen ”fyrfältare” och ställer resultaten i SB och Hellquist (korta och långa versionen) mot 
varandra. I första kvadranten återfinns fall som uppvisat fel i Hellquist men inte i SB. I 
kvadrant II finns de fall som saknar fel både i Hellquist och SB. Denna ruta har inte 
analyserats vidare eftersom dessa fall är tomma på information. I tredje kvadranten återfinns 
de fall som har uppvisat fel i SB men inte i Hellquist. Slutligen har fall som uppvisar fel både i 
SB och i Hellquist placerats i kvadrant IV. Denna grupp är ytterligare uppdelad i tre 
undergrupper: a) de som har identiska fel på SB och Hellquist, b) de som har olika men 
liknande fel och slutligen c) de som har fel på båda testen men där dessa är av olika art när 
SB jämförs med Hellquist. Modellen ligger till grund för resultatpresentationen i avsnitt 3 
och återkommer i den sammanfattande diskussionen i avsnitt 4. 

I presentationen är de olika ljuden uppdelade på grupper, först utifrån 
resultatskillnader mellan SB och HK/HL, därefter beroende på vilka orsaker som man funnit 
för dessa skillnader. Detta redovisas per kvadrant enligt figur 2.1. och sker normalt i 
ordningen kvadrant I, III och IV eftersom kvadrant II inte innehåller någon information. 

I resultatredovisningen presenteras inte resultaten från åldersgruppen 4-6 år. 
Anledningen är följande: I åldrarna 4-6 år har 20 barn genomgått bedömning med Hellquist 
(kort eller lång version). Bland dessa barn är det enbart 5 barn som även har bedömts med 
den fonologiska delen i SB. I 75% av fallen i denna grupp har alltså den testande logopeden 
ersatt hela den fonologiska bedömningsdelen i SB med Hellquists fonologiska test. I 4 av 
dessa 5 fall har barnet dessutom bedömts med SB vid det första besöket och med HK/HL vid 
ett andra besök med en tidsperiod mellan 1 vecka och upp till 3 månader mellan bedömning 
med SB och ytterligare bedömning med andra material. På grund av det stora interna 
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bortfallet har valet blivit att utesluta denna grupp från resultatredovisningen eftersom ingen 
ytterligare information tillkommer utöver den som redovisas för den yngre åldersgruppen. 

 

3.3.1. Fel noterade i HK/HL men inte i SB 

Klusiler, Nasaler och Frikativor (n=16) 
I samtliga fall har barnet bedömts med SB och någon av versionerna av Hellquist vid första 
besöket. Orsaker till skillnader i resultat är liknande för samtliga av dessa ljudgrupper och 
kan delas upp på 3 kategorier:  

1) Brister i medverkan på grund av bristande koncentration eller blyghet hos barnet vid 
bedömning med SB. 

2) Uttalsfel som förekommer mindre frekvent och/eller är inkonsekventa blir svårare att 
upptäcka i en kortare bedömning som SB. 

3) I många fall är inte noteringen av uttalsfel i SB lika tydlig och specifik som i HK/HL. I ett 
fåtal fall kan detta bero på brister i medverkan av barnet under bedömningen med SB. 
Eftersom detta återkommer i majoriteten av bedömningarna med SB kan man i många 
fall misstänka att logopeden har sparat att göra mer specifika noteringar om fonologiska 
felsägningar till bedömningen med HK/HL som skedde vid samma besök. Logopedens 
syfte har sannolikt varit att göra en så utförlig bedömning som möjligt av barnets 
språkliga svårigheter och föra ner alla relevanta observationer i journal, inte att göra 
noteringar i SB anpassade för efteranalys. Noteringar av uppmärksammade språkliga 
svårigheter under bedömning med SB kan därför i många fall ha noterats på annan plats 
än i själva bedömningsmaterialet. 

Assimilationer (n=13) 
I 10 av fallen har barnet bedömts med SB samt HK/HL vid första besöket. För samtliga av 
dessa barn finns ingen notering i SB om förekomst av assimilationer. I HK/HL finns för 
majoriteten av barnen noteringar i form av ”viss förekomst”, ”mindre tendens till” och 

Figur 3.1 Modell för analys av fonologisk uttrycksförmåga 
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liknande för assimilationer. Om assimilationer enbart förekommer ibland, på något enstaka 
ord kan det vara svårare att notera vid bedömning med SB som är ett kortare 
bedömningsmaterial. Ett fall (39) som gjorde båda test vid första besöket hade ingen 
notering om assimilationer i SB men i HL visade resultatet assimilationer på samtliga ord i 
uppgiften. Enligt SB har detta barn ett osystematiskt ljudsystem med ett flertal fonologiska 
felprocesser. Att ett flertal förenklingar blandas ihop slumpmässigt i talet kan göra det svårt 
att urskilja ”vad som är vad”, speciellt i ett kortare bedömningsmaterial (som SB). 

I 3 fall har barnet bedömts med SB vid det andra besöket och med HK/HL vid ett andra 
besök . Här finns inte heller någon notering i SB om förekomst av assimilationer. För ett av 
dessa barn är det dock enbart två dagar mellan dessa besök. I HL finns notering om mindre 
förekomst av assimilationer vilket kan göra det svårare att upptäcka i en kortare bedömning 
som SB. För de två sista barnen är tiden mellan bedömning med SB och HK/HL tre månader. 
I SB finns för ett av dessa barn en notering om osystematiskt ljudsystem med ett flertal 
fonologiska felprocesser, dock inget specifikt om assimilationer. I HK är assimilationerna 
omfattande. Ett mycket begränsat språk med många fonologiska felprocesser kan göra det 
svårt att notera ”allt” som förekommer när man använder sig av ett kortare 
bedömningsmaterial som SB. Om barnets förenklingar dessutom till stor del är 
osystematiska kan detta orsaka skillnader mellan testen. Ytterligare en förklaring till 
skillnader i resultat kan även vara tidsskillnaden mellan testen. Trots detta verkar det dock 
vid en sammantagen bedömning föreligga skillnader i känslighet mellan SB och HK med 
avseende på assimilationer till SB:s nackdel. Det tredje barnet i denna grupp bedömdes med 
SB vid första besöket och HL vid ett andra besök, tre månader senare. I SB finns ingen 
notering om assimilationer. I HL för detta barn finns dock en notering om spår av 
assimilationer. Skillnader i resultat kan dels vara orsakade av att mindre slumpmässiga fel 
blir svårare att upptäcka i ett kortare bedömningsmaterial som SB, men kan även bero på 
tidsskillnaden mellan testen. 

Metateser (n=8) 
I 6 av fallen har barnet bedömts med SB samt HK/HL vid första besöket. I inget av fallen 
finns notering om förekomst av metateser i SB. I HK/HL för samtliga 6 fall finns noteringar 
om ”spår” eller ”mindre förekomst av” metateser. I ett av dessa fall (barn 3) har barnet enbart 
svarat på 5 av de 18 uppgifterna i den fonologiska bedömningsdelen av SB. I samtliga fallen 
är förekomsten av metateser mindre och återfinns enbart på något enstaka ord, vilket gör att 
det lätt kan missas i ett kortare bedömningsmaterial (som SB). Att barn 3 dessutom inte 
deltagit i alla uppgifter i SB försämrar ytterligare möjligheten för upptäckt 

I 2 fall har barnet bedömts med SB vid det första besöket och med HK/HL vid ett andra 
besök med 2 samt 3 månader mellan besök. Ingen notering finns för ett av dessa barn om 
metateser i SB, men i HK förenklas metatesbenägna ord genomgående. Logopeden kan 
möjligen ha noterat att barnet hade fonologiska svårigheter vid första besöket men beslutat 
sig för att göra en mer specifik notering av dessa svårigheter till den andra bedömningen med 
HK. En sammantagen bedömning tyder dock på att skillnader i känslighet föreligger (till SB:s 
nackdel). I det andra fallet har barnet bara spår av metateser under testning med HL och 
ingen notering om detsamma i SB.  Mindre svårigheter som denna blir svårare att upptäcka i 
vid en kortare bedömning som SB. Här kan tidsskillnaden mellan testen möjligtvis också 
orsaka skillnader i resultatet. 

Supradentaler (n=2) 
Här återfinns enbart barn som bedömdes med HK. Båda barnen testades med båda test vid 
första besöket. Det första barnet (fall 19) har ingen notering i SB om svårigheter med 
supradentaler. I HK uppvisar samma barn fel på 2 av de 5 uppgifter som rör supradentaler. 
Detta är dock ett mindre eller osystematiskt fel som lätt kan missas på ett kortare 
bedömningsmaterial som SB.  Det andra barnet (fall 52) uppvisade enligt notering i SB ett 
mycket förenklat och begränsat ljudsystem, med ett flertal utbyten till d, många 
fonemreduktioner, reduktion av obetonad stavelse samt förekomst av vokalutbyten. Detta 
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barn har enligt HK inga supradentaler. Orsaker till skillnaderna torde vara att HK testar och 
noterar förenklingar mer utförligt. Logopedens noteringar i SB är inte lika väl specificerade. 
En förklaring till detta kan vara att supradentaler är en ljudgrupp som barn inte förväntas 
behärska fullt förrän efter sex års ålder (Nettelbladt & Salameh, 2007).  Alltså kan logopeden 
ha ansett att detta var felsägningsprocesser som med hänsyn till barnets låga ålder inte 
utgjorde ett skäl till vidare behandling och därför inte gjort specifika noteringar. 

Konsonantförbindelser (n=6) 
Samtliga fall bedömdes med SB och HK/HL vid första besöket. I fyra av dessa fall får 
resultaten i SB en kortare och/eller mer allmän beskrivning än i HK, där man noterar mer 
specifikt vilka ljud som påverkas, hur och under vilka förhållanden. I samtliga fyra fall har 
ingen specifik notering gjorts angående svårigheter med konsonantförbindelser i SB, men i 
HK utesluter eller förenklar alla fyra barnen konsonantförbindelser näst intill eller helt 
genomgående. Även här är det möjligt att testande logoped väntat med att göra en mer tydlig 
beskrivning av barnets fonologiska förenklingar till efter testning med HK, vilket skedde 
under samma besök. Notationen kan alltså ha påverkats av att testande logoped utifrån 
remissen på förhand bestämt sig för att genomföra HK efter SB. Det femte barnet har inte 
heller någon specifik notering om svårigheter i SB. I HL förenklas eller utesluts 
konsonantförbindelser till viss del. Förklaring till skillnader i test kan vara att logopeden har 
”sparat” med att vara mer specifik om uttalsfel till bedömning med HL som skedde vid 
samma besök. Men HL är också ett mer omfattande test med mer specifika noteringar av 
eventuella uttalsfel. Det sjätte och sista barnet har inte heller någon notering i SB om 
svårigheter med konsonantförbindelser. Det finns dock notering om bristande medverkan 
av barnet under bedömning med SB. I HL förenklas konsonantförbindelser genomgående. 
Här måste man ta hänsyn till bristande medverkan av barnet under testning med SB när man 
bedömer skillnaderna. Konsonantförbindelser är en ljudgrupp som inte förväntas vara 
etablerad hos barnet förrän mellan 3:6 till 6 års ålder (Ingram, 1989; Nettelbladt & Salameh, 
2007). Detta kan ha påverkat hur logopeden har noterat dessa felsägningsprocesser.  
Det kan även vara så att logopeden har väntat med att göra en mer specifik notering om 
uttalsfel till bedömning med HL som skedde vid samma besök. HL är dessutom ett mer 
utförligt test med mer specifik notering av observerade uttalsfel.  

S-förbindelser (n=4) 
Samtliga fyra barn bedömdes med SB och HK/HL vid första besöket. I tre fall har barnen en 
kort allmän beskrivning av observerade språkliga svårigheter, men ingen notering om 
svårigheter med s-förbindelser eller konsonantförbindelser generellt. I samtliga tre fall finns 
notering i HK/HL om förenkling och/eller uteslutning näst intill eller helt genomgående. I 
HK finns ett tämligen fylligt avsnitt om just s-förbindelser, vilket det inte gör i SB. Detta 
medför att HK rimligen är känsligare för detta fel. Men eftersom felet är så pass markant 
borde det dock ha observerats vid bedömning med SB. Möjligen gjordes noteringen kort i SB 
eftersom den testande logopeden visste att noteringar av de flesta uttalsfel skulle göras vid 
bedömning med HK vid samma tillfälle.  För det sista barnet finns noteringar i SB om ett 
flertal fonologiska förenklingar men ingenting om svårigheter med s-förbindelser eller 
konsonantförbindelser. Enligt resultatet från HL förenklas s-förbindelser till viss del eller 
utesluts. Förklaring till skillnader i test kan vara att logopeden har ”sparat” med att vara mer 
specifik om uttalsfel till bedömning med HL som skedde vid samma besök, samt att HL 
faktiskt är ett mer utförligt test med mer specifik notering av observerade uttalsfel. 

Likvidor (n=17) 
I denna grupp bedömdes 14 barn både med SB och en av versionerna av Hellquist fonemtest 
vid första besöket hos logopeden. Det finns inga noteringar i SB om svårigheter med likvidor 
för något av dessa barn.  Enligt HK/HL utelämnar ett barn genomgående samtliga likvidor. I 
10 fall utbyts eller utelämnas r genomgående. I två fall ersätts r enbart i början eller medialt. 
Ett barn som ersätter r genomgående med l i HK (fall 3) har enbart svarat på 5 av de 18 
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uppgifterna i den fonologiska bedömningsdelen av SB vilket kan vara en del i orsaken till att 
logopeden inte observerat detta. 

Ljudet r är inte ett ljud som barn förväntas behärska förrän runt sex års ålder 
(Nettelbladt & Salameh, 2007). För samtliga barn i denna delgrupp finns noteringar i SB om 
fonologiska svårigheter som innefattar andra ljud och ljudkombinationer som barnen 
förväntas kunna innan de lär sig uttala r, det vill säga uttalssvårigheter som skulle prioriteras 
om behandling hos logoped skulle bli aktuellt. I de fall där barnet ersätter eller utesluter en 
eller fler likvidor helt borde därför detta ha observerats även i SB. Möjligtvis kan ett kortare 
bedömningsmaterial som SB missa när r enbart utesluts initialt eller medialt. En rimlig 
tolkning är att logopeden inte noterat svårigheter med r vid bedömning med SB eftersom 
detta inte ansetts vara något problem för barn 2:6-3:6 år. En alternativ förklaring kan även 
vara att logopeden har väntat med att fullt ut notera alla fonologiska svårigheter till testning 
med HK som skedde vid samma besök. Slutsatsen blir i vilket fall att den bristande 
noteringen av problem med r inte bör härföras till skillnader mellan testen utan i 
logopedernas benägenhet att inte notera dessa fel i SB för barn i den aktuella åldersgruppen.  

I 3 fall har barnet bedömts med SB vid första besöket och HK/HL vid ett andra besök 
med 3 veckor upp till 3 månader mellan besöken. Inte heller dessa barn har någon notering 
om svårigheter med likvidor i SB. I två av dessa fall ersätts r med j genomgående. Det tredje 
barnet klusilerar r ordinitialt och ersätter det med j i alla andra positioner. Här kan man inte 
söka en förklaring i tidsskillnaden mellan bedömningstillfällena; om barnet inte kunde uttala 
r vid tidpunkten för det andra besöket kunde det sannolikt inte heller göra det vid det första 
besöket hos logopeden. Möjliga orsaker till skillnaderna i resultat är desamma som för 
barnen som undersökts med båda bedömningsmaterialen vid första besöket. Alternativt 
ansåg inte logopeden att det fanns något påtagligt problem med detta uttalsfel.  

Vokaler (n=7) 
För denna ljudgrupp finns endast data för de barn som också genomgått HK. I 6 av fallen 
testades barnet med båda testen vid första besöket. I det sjunde fallet (barn 39) testades 
barnet med SB vid det första besöket och HK vid ett andra besök tre månader senare. I 
samtliga fall finns noteringar i SB om fonologiska förenklingar men ingenting som innefattar 
vokaler. I HK finns notering för samtliga barn om enstaka utbyten av vokalljud eller mindre 
vokaldistortioner. Dessa uttalsfel är små att de lättare kan missas på ett kortare 
bedömningsmaterial (som SB). När det gäller fall 39 bör man även ta hänsyn till 
tidsskillnaden mellan bedömningstillfällena, även om detta inte kan ses som en självklar 
orsak till uppkomst av uttalsfel av vokalljud.  

Ord med sen betoning (n=3) 
Resultaten omfattar endast de barn som också bedömts med HK. Samtliga tre barn (fall 12, 
25 och 26) testades med båda bedömningsmaterialen vid första besöket. Barn 12 har i SB en 
kort notering om klusilering av konsonanter i början på ord samt h-sering av sje-ljud.  I HK 
förekommer utelämning av stavelse på 2 av 5 ord. Förklaring till skillnader i resultat bör 
sökas i att HK är mer omfattande. Logopeden kan också ha väntat med att beskriva de 
fonologiska svårigheterna mer tydligt till bedömningen med HK som skedde vid samma 
besök. Både barn 25 och 26 har enbart någon enstaka utelämning av stavelse i HK men ingen 
notering om utelämningar av stavelser på SB. Eftersom detta är ett ”mindre” fel som enbart 
sker på något enstaka ord kan det lätt missas i ett kortare bedömningsmaterial som SB.  

3.3.2. Fel noterade i SB men inte i HK/HL 

Klusiler, Nasaler, Frikativor, Supradentaler och Assimilationer (n=10) 
Denna grupp är något mindre än den med fel funna i HK/HL men inte i SB, vilket är fullt 
förklarigt med tanke på att HK/HL är ett betydligt mer utförligt fonologiskt test. För samtliga 
ljudgrupper utom supradentaler finns tre orsaker till skillnader i resultat. I ett flertal av 
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fallen är barnets uttalsfel litet eller inkonsekvent, vilket kan ge skillnader i utslag mellan 
bedömningarna. I 2 fall för klusiler samt nasaler har barnet en kortare och mer allmän 
beskrivning av observerade svårigheter. Vid beskrivning i form av ”uteslutning av 
konsonantljud” eller ”uteslutning av konsonantljud” kan man inte veta exakt vilka 
konsonantljud som det syftas till. Valet i analysen har varit att ”övertolka” detta vid 
jämförelse av resultaten i HK/HL och notera uttalsfel för samliga konsonantljud. Detta leder 
till att uttalsfel kan bli registrerade för barn i bedömningen med SB, men att dessa uttalsfel 
inte har noterats vid den mer utförliga bedömningen med HK/HL. Detta leder till att SB 
bedöms registrera fler fel än det verkligen gör. Alternativet hade dock varit att inte registrera 
något fel alls i SB, vilket hade varit en undervärdering av materialets känslighet.  

En ytterligare förklaring till skillnaderna i resultat för denna grupp kan vara 
tidsskillnaden mellan olika bedömningstillfällen. Det gäller de fall där barnet har bedömts 
med SB vid det första besöket hos logopeden och med HK/HL vid ett andra besök, 2-3 
månader senare. Fel som upptäckts i SB men som sedan inte blivit observerade under den 
andra bedömningen med HK/HL skulle kunna förklaras av den naturliga tal- och 
språkutvecklingen hos barnet. På grund av detta kan man överväga att utesluta dessa barn 
från studien.  

Ett barn hade noterade fel på supradentaler i SB men inte i HK. Båda bedömningarna 
gjordes på första besöket. I HK har barnet inte svarat på de uppgifter som finns i 
deluppgiften som innefattar supradentaler. Skillnaderna beror på att barnet inte har besvarat 
uppgiften innefattande supradentaler i HK och resultatet är således inte giltigt och bör 
betraktas som bortfall.  

Likvidor (n=2) 
I båda fall genomfördes SB vid första besöket och HK vid ett andra besök med 2 dagar upp 
till 2 månader mellan besöken. Ett barn ersatte ljuden l och r med j i SB. I HK upptäcktes 
inga fel på likvidor. Skillnader i resultat beror sannolikt på tidsskillnaden mellan 
testtillfällena och det kan därför finnas skäl att utesluta fallet från den komparativa analysen. 
För det andra barnet finns anteckningar om genomgående klusilering samt viss dentalisering 
av konsonantljud, men i HL inga fel på likvidor. Förklaring till skillnader i resultat från 
bedömningsmaterialen bottnar i ospecifik beskrivning i SB angående vilka konsonanter som 
innefattas av genomgående klusilering samt dentalisering; detta noteras mer utförligt i HL.  

Vokaler (n=3) 
Resultaten för denna ljudgrupp gäller endast de barn som också genomgått HL. Alla tre 
barnen genomgick båda testen vid första besöket. I SB finns för samtliga tre barn noteringar 
om enstaka utbyten av vokalljud. Ingen notering om detta uttalsfel finns i HL i något av 
fallen.  I rättningsmallen för HL finns ingen instruktion för rättning av vokalljud. Man måste 
i detta fall använda sig av det stycke för rättning av vokalljud som finns i HK på en annan 
plats av samma häfte.  Eftersom barnen enbart uttalade något enstaka vokalljud fel i SB kan 
logopeden möjligtvis inte ansett att det var nödvändigt att notera detta igen under testning 
med HL eller så noterades inte samma fel när barnet testades med HL på grund av att 
rättningsmallen för vokalljud inte finns på samma plats som övriga delar i HL. Utöver 
vokaler testar Hellquist förekomst av diftonger. Denna del har dock utesluts från analysen av 
det enkla skälet att inga sådana noteringar finns i något av testen. Detta är sannolikt betingat 
av den regionala kontexten – diftongfel är helt enkelt ovanligt bland barn i Västerbotten.  

Ord med sen betoning (n=8) 
I två fall har barnet bedömts med SB och HK vid det första besöket. I båda fallen har barnen 
noteringar i SB om uteslutning av stavelser men i HK har de alla rätt på ord med sen 
betoning. Om problemet med sen betoning är mindre uttalat kan det vara osystematiskt och 
sker då endast på vissa ord. Problemet kan därför ha missats på de 5 ord som finns för 
bedömning i HK. Fem av barnen i gruppen har bedömts med både SB och HL vid första 
besöket. Ingen av dessa barn har noteringar i HL om förekomst av uteslutning av stavelser. I 
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SB finns notering för samtliga om uteslutning av obetonad stavelse. I rättningsmallen för HL 
finns ingen instruktion för rättning av ord med sen betoning. Man måste i detta fall använda 
sig av stycket för rättning av ord med sen betoning som finns i rättningsdelen för HK. Detta 
återfinns visserligen i samma häfte, men på en annan sida än övriga rättningsmallar för HL. 
Om noteringar redan har gjorts angående detta i SB kan det vara så att logopeden inte anser 
det nödvändigt att notera ytterligare eftersom detta innebär ett något omständligt förfarande 
i HL. Om felet redan har upptäckts i SB förändrar heller inte ytterligare noteringar i HL den 
kliniska bedömningen. Ett barn (fall 43) har bedömts med SB vid första besöket och HL vid 
ett andra besök, 3 månader senare. I SB finns notering om utelämning av stavelser men i HL 
finns ingen sådan notering. Skillnaderna i resultat kan dels bero på tidsskillnaden mellan 
bedömningstillfällena eller att ingen del för notering av uteslutning av stavelser finns i 
rättningsdelen för HL.  

3.3.3. Fel noterade SB och HK/HL men av olika art/grad 

Klusiler, nasaler, frikativor och likvidor (n=8) 
I 6 av de sammanlagt 8 fallen har barnet bedömts med SB och HK/HL vid det första besöket.  
Skillnaderna mellan bedömningsmaterialens resultat kan sökas i flera möjliga orsaker. Vid 
bedömning med SB ges ofta en kortare och mer allmän beskrivning av språkfelen, exempelvis 
för utbyten av konsonantljud. För detta språkfel har resultaten i SB kodats som fel i samtliga 
konsonantljud som förekommer i HK/HL. Detta gör att SB noterats ge utslag för felsägning 
på fler konsonantljud än vad som är korrekt. I vissa fall har SB och HK/HL liknande eller 
samma observationer, men resultaten från HK/HL visar ett något bredare och mer varierat 
resultat än det som beskrivs i SB. Uttalsfel, exempelvis dentalisering, kan innefatta flera 
ljudgrupper eller så kan ljudet eller ljudgruppen som uttalas fel innefatta fler 
felsägningsvarianter i HK/HL än som finns noterade i SB. Noterade fel på samma ljud eller 
ljudgrupp som skiljer sig i art verkar i något fall berott på att barnet har haft ett osystematiskt 
ljudsystem med inkonsekventa förenklingar som ger upphov till slumpmässiga resultat vid 
bedömning. I 2 fall har barnet bedömts med SB vid det första besöket och HK/HL vid ett 
andra besök 3 månader senare. Här måste man ta hänsyn till den naturliga 
utvecklingsfaktorn som kan orsaka skillnader i uttalsfel över tid. Men även i dessa fall finner 
man skillnader i resultat som sannolikt kan hänvisas till den ovan beskrivna metodartefakten 
som gör att SB noterats för fler upptäckta fel än vad som egentligen är fallet, medan att 
HK/HL, som är ett normerat test, får ett bredare och mer detaljerat utslag.  
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4. Diskussion 
4.1. Grammatisk språkförståelse i SB 
Analysen av SB:s förmåga att utvärdera barns språkliga nivå med avseende på grammatisk 
språkförståelse har genomfört genom att resultaten från tillämpliga delar av SB har jämfört 
med motsvarande resultat från RDLS. Denna analys har givetvis endast kunnat genomföras 
på de barn som genomgått bedömning med både SB och RDLS. I de fall där barnet 
genomgått både SB och GRAMBA har även analys av grammatisk uttrycksförmåga utförts. 

Komparationen av resultaten från SB och RDLS redovisades i avsnitt 3.1 (tabellerna 
3.1-3.4). Resultaten använder två olika mätetal från SB. För det första jämfördes resultat från 
RDLS med den del i SB som benämns ”Språkförståelse” på blanketten. Denna del innehåller 
4 frågor för åldergruppen 2:6–3:6 och 5 för gruppen 4-6 år. För det andra jämfördes RDLS 
med ett teoridrivet index som består av samtliga uppgifter i SB som a) inte inbegriper ett 
verbalt svar och b) omfattar språkförståelse. Målet med detta index är att utnyttja all 
tillgänglig information i SB som relaterar till grammatisk språkförståelse, oavsett under 
vilken rubrik i SB som informationen återfinns under. Detta tillvägagångssätt utökade antalet 
uppgifter från 4 till 22 för gruppen 2:6–3:6 år och från 5 till 11 för gruppen 4-6 år. Effekten 
var dels att skalorna blev mer finfördelade, dels ökar den informationsmängd som fångas av 
mätetalet.  

Den analysmetod som användes bygger på att undersöka mönstret i ranking av barn 
baserat på antalet korrekt lösta uppgifter. Jämförelserna mellan SB:s avsnitt Språkförståelse 
och resultaten från RDLS visar en måttlig överensstämmelse. Tolkningen av resultaten från 
de båda bedömningsmaterialen pekar inte uppenbart åt olika håll, men mönstret vid 
jämförelse av rankingarna är otydligt. En komplicerande faktor är att indexet för SB:s 
Språkförståelse endast har en handfull diskreta steg och många barn hamnar därför på 
samma resultat. Den grova skalan har alltså måttlig förmåga att skilja mellan barn med olika 
förmåga. När det gäller de modifierade och utökade indexen blir bilden tydligare. Detta gäller 
speciellt för den yngre gruppen, 2:6-3:6 år. Tabell 3.2 som visar det modifierade indexet från 
SB för de barn som gått vidare att testas med RDLS har en tydligare överensstämmelse med 
resultaten från RDLS. De som har haft flest fel i de relevanta delarna i SB har också gått 
vidare att bedömas i RDLS och samtliga visar sig ligga mellan 3 månader upp till ett år under 
faktisk ålder för språkförståelse enligt RDLS:s normering. När det gäller gruppen 4-6 år 
förtydligas mönstret även för denna, men inte i samma grad som för gruppen 2:6-3:6 år. Det 
är svårt att dra bestämda slutsatser om skälen till denna skillnad. Klart är att antalet 
uppgifter i SB som innefattar icke-verbala svar relaterade till språkförståelse är färre än för 
den yngre åldersgruppen. Mätetalet motsvarar därför en mindre mängd information med 
avseende på språkförståelse och detta kan ge upphov till en ökad slumpmässighet i 
rankingen.  

4.2. Grammatisk uttrycksförmåga i SB 
När det gäller grammatisk uttrycksförmåga finns ingen tydlig avdelning i SB som avser att 
utvärdera detta. Därför sammanställdes ett nytt index av de uppgifter som kunde anses mäta 
grammatisk uttrycksförmåga. Grunden för detta bygger på GRAMBAS utformning och 
relevant teori eftersom GRAMBA var det test som skulle ligga till grund för den komparativa 
analysen. Data finns endast för gruppen 4-6 år och där endast två fall.  

Man bör givetvis vara försiktig med att dra långtgående slutsatser från ett så litet 
dataunderlag. Vad som dock kan sägas är att den komparativa analysen inte stödjer 
slutsatser om bristande validitet i SB med avseende på det använda indexet för grammatisk 
uttrycksförmåga. De två barn som gick vidare att bedömas med GRAMBA placerades på 
andra respektive 5:e plats av 19 barn i den omvända rankingen. Dessa barn hade dessutom 
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resultat i GRAMBA som låg under medel, stanine 2 respektive stanine 3. Den inbördes 
ordningen mellan barnen i det använda indexet för SB kvarstod alltså i GRAMBA.  

4.3. Fonologiska resultat HK/HL vs SB 

4.3.1. Fel noterade i HK/HL men inte i SB 
När det gäller analysen av klusiler i det kombinerande resultatet av jämförelser mellan SB 
och HK/HL, framkommer tre olika förklaringar till att fel noterats i HK/HL men inga i SB. 
För det första är lättare (i betydelsen mindre frekventa) problem mer svårupptäckta i kortare 
bedömningsmaterial, i detta fall SB. Denna effekt måste ses som förväntad eftersom en 
minskning av antalet uppgifter normalt leder till lägre reliabilitet. Liknade förklaringar 
återfinns för nasaler. HK och HL är mer omfattande material med fler uppgifter och fler 
varianter för placering av ljuden. Som jämförelse används i SB endast ordet ”kung” som 
uppgift för ljudet ”ng”. Den andra förklaringen är inte relaterad till uppgifterna i sig, utan till 
själva notationen. Notationen i SB är genomgående mindre specifik än i HK/HL. Det finns 
visserligen utrymme för noggrann fonetisk notation på SB-blanketten, men detta har i många 
fall inte gjorts även om det förekommer. Det vanliga är endast en kortare notering. HK/HL 
har däremot normerade instruktioner och noteringarna är därför mer utförliga. Den tredje 
förklaringen ligger i bristande medverkan i SB. Detta är en metodartefakt eftersom den är 
relaterat till den ordning i vilken bedömningsmaterialen använts, men inte till 
bedömningsmaterialens egenskaper i sig. SB har uteslutande använts som första bedömning. 
Detta sammanfaller med barnets inledande blyghet och vilket kan förklara varför endast SB 
har drabbats av interna bortfall på grund av bristande medverkan i de fall som analyserats. 
Barn som hade bristande medverkan i båda bedömningarna, exempelvis på grund av 
genomgående koncentrationssvårigheter eller konsekvent brist på samarbetsvilja, har 
uteslutits från analysen. Detta problem drabbar samtliga ljud i SB och kommer inte att 
beröras vidare i den jämförande analysen med HK/HL. När det gäller frikativor står återigen 
den troliga förklaringen att finna i SB:s och HK/HL:s olika längd samt bristande medverkar i 
SB. En analys på fallnivå av resultaten i HK/HL visar att eventuella fel med all sannolikhet 
även skulle ha upptäckts i SB om dessa uppgifter hade kunnat genomföras för denna 
ljudgrupp.  

Skillnaderna mellan bedömningsmaterialen vad gäller likvidor berör främst utbyte 
eller uteslutning av ljudet ”r”; fel i ljudet ”l” är endast noterat i något enstaka fall. Av totalt 28 
barn uppvisar 17 problem i HK/HL, men inte i SB. Ljudet ”r” är inte ett ljud som barn 
förväntas behärska förrän efter 6 års ålder (Nettelbladt & Salameh, 2007). För samtliga barn 
i denna delgrupp finns noteringar i SB om fonologiska svårigheter som innefattar andra ljud 
och ljudkombinationer som barnen förväntas kunna innan de lär sig uttala ”r”, det vill säga 
uttalssvårigheter som skulle prioriteras om behandling hos logoped skulle bli aktuellt. I de 
fall där barnet ersätter eller utesluter en eller fler likvidor helt borde därför detta ha 
observerats även i SB. Möjligtvis kan ett kortare bedömningsmaterial som SB missa när ”r” 
enbart utesluts i ordmedialt eller ordfinalt. En sammantagen tolkning av dessa förhållanden 
pekar emellertid på att logopeden inte noterat svårigheter med ”r” vid bedömning med SB 
eftersom detta inte ansetts vara något problem för barn 2:6-3:6 år. En alternativ förklaring 
kan även vara att logopeden har väntat med att fullt notera alla fonologiska svårigheter till 
bedömning med HK som skedde vid samma besök. Slutsatsen blir i vilket fall att den 
bristande noteringen av problem med ”r” inte bör härföras till skillnader mellan 
bedömningsmaterialen utan i logopedernas val att inte notera dessa fel i SB för barn i den 
aktuella åldersgruppen. Även supradentaler och konsonantförbindelser kan anses vara 
ljudgrupper som barn inte förväntas behärska helt förrän i slutet av förskoleåldern (Ingram, 
1989; Nettelbladt & Salameh, 2007). Detta kan ha påverkat hur logopeden noterat 
felprocesser gjorda för dessa två grupper. 

Resultaten för vokaler skiljer sig åt när man jämför SB med HK respektive HL. För HL 
finns inga noteringar om fel i de fall det saknas noteringar om fel i SB. Detta finns det 
däremot i HK (7 fall av 14). Detaljgranskningen av resultaten på fallnivå i HK visar att 
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uttalsfelen för samtliga barn med noteringar i HK är så pass små att de lätt skulle kunna 
missas på ett kortare bedömningsmaterial som SB på grund av slumpmässiga variationer, 
antingen relaterat till barnets förmåga eller till de specifika orden.  

Skillnader i utfall mellan SB och HK/HL när det gäller konsonantförbindelser 
härstammar främst från knapphändig notering i SB, trots att möjligheter till mer omfattande 
notering finns. Felen i HK/HL var också av sådan art att de rimligen borde ha upptäckts i SB. 
En tolkning av resultaten pekar därför på att skillnaderna står att söka i att undersökande 
logoped väntat med noggranna noteringar till HK/HL eftersom de redan på förhand bestämt 
sig för att genomföra dessa test. Skillnaderna verkar alltså inte ha sin grund i 
bedömningsmaterialets utformning utan i logopedernas syfte med de olika materialen. När 
det gäller HK/HL finns ett tämligen fylligt avsnitt för dessa ljudkombinationer, vilket inte är 
fallet med SB. Dock visar en detaljgranskning av resultaten på fallnivå i HK/HL att felen 
borde ha upptäckts även i SB. En rimlig förklaring bygger på samma slags resonemang som i 
fallet med konsonantförbindelser: undersökande logopeder har helt enkelt väntat med 
detaljerad notation till det mer omfattande bedömningsmaterialet eftersom de på förhand 
bestämt sig för att komplettera SB med HK.  

För supradentaler finns noterade skillnader endast för HK och då endast för två barn. 
Förklaringarna ligger dels i att osystematiska fel lättare kan missas i ett kortare 
bedömningsmaterial (som SB), dels bristande noteringar av samma skäl som anförts för 
konsonant- och s-förbindelser: man har helt enkelt väntat med detaljerade noteringar till det 
utförligare materialet. Det handlar dock inte om att det helt saknas noteringar i SB utan om 
att dessa är för ospecifika för att kunna ges en klar tolkning. När det gäller ord med sen 
betoning finns det endast noteringar för HK. Anledningen att det saknas fall med fel i HL 
men inte i SB kan bero på utformningen av blanketten för just HL. Detta kommer att beröras 
mer ingående senare i analysen. Orsakerna till skillnader mellan HK och SB finns främst i att 
HK är ett känsligare test. Liknande orsaker till skillnader framträder även för assimilationer. 
Om assimilationer är sällan förekommande kan det vara svårt att fånga upp dem i ett kortare 
bedömningsmaterial. Om barnet dessutom har ett begränsat språk med flera fonologiska 
felprocesser kan det vara svårt att bena ut ”vad som är vad” i ett mer kondenserat 
bedömningsmaterial. Slutsatsen är dock att man kan konstatera en skillnad i känslighet 
mellan HK/HL och SB när det gäller assimilationer.  

När det slutligen gäller metateser visar resultaten i HK/HL att de upptäckta felen är 
små och inte särskilt frekventa. Man kan alltså förvänta sig att SB, som är ett kortare 
bedömningsmaterial, lättare ”missar” att diagnosticera felet. Även det tidigare berörda 
problemet med att logopeden väntar med detaljerad notation till det mer omfattande testet 
kan ha spelat in i någon grad.  

4.3.2. Fel noterade i SB men inte i HK 
Fall med fel som har upptäckts i SB men inte i HK/HL är mer ovanliga. En av förklaringarna, 
som är fallberoende, är att HK/HL genomförts flera månader efter SB. I dessa fall finns det 
anledning att stark misstänka naturlig språkutveckling som den förklarande faktorn till 
skillnaderna. Om inte annat illustrerar detta att fall, där det är betydande tidskillnad mellan 
administration av två likartade bedömningsmaterial, egentligen bör uteslutas från analysen. 
Detta gäller i synnerhet kvantitativt inriktad analys där felkällorna är svårare att fånga upp. 
Ett ytterligare fel som återkommer i denna grupp är problem med oprecis notation i SB när 
det gäller konsonantproblem och hur dessa har kodats i studien. Konsonantfel som upptäckts 
i SB har kodats som ett upptäckt fel för samtliga ljud som innefattar konsonanter. Men 
eftersom noteringarna i SB inte är specifika, innebär detta falsk detektion för vissa ljud. Ett 
fel har alltså konstaterats, men det går inte att relatera till ett specifikt konsonantljud såsom 
det görs i HK/HL. Detta är en metodartefakt från studiens kodning av resultaten i SB, men 
pekar på problemen med själva notationen på det sätt som den i praktiken genomförs av 
logopederna. Alternativet att helt utesluta fallen som har ospecifika noteringar i SB är inte en 
uppenbart bättre lösning än den valda eftersom de skulle undervärdera SB:s förmåga att 
detektera språkliga fel.  
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För vokaler och ord med sen betoning finns det ett tillkommande problem i HL. 
Särskild rättningsmall för dessa ljudgrupper saknas nämligen i HL. Istället skall logopeden 
använda sig av rättningsmallen som är avsedd för HK. Denna finns visserligen i samma häfte 
men på en annan sida. Det som talar för att detta är ett reellt problem är dels att gruppen 
med noterade fel i SB men inte i HK är tom. Däremot har vokaler och ord med sen betoning 
tre respektive sex fall med noteringar om fel i SB, men inte i HL. Även om inte man ska dra 
för stora växlar på kvantitativa uppgifter i en kvalitativ analys är det svårt att bortse från att 
andelen är tre till sex gånger så stor för dessa två kategorier än för övriga ljud och att man 
bör hålla i åtanke att övriga ljudgrupper (relaterade till konsonanter) innehåller en 
betydande andel felklassificeringar. Sammantaget pekar resultaten på att blanketten i HL ger 
utslag i ofullständig dokumentation av problem med vokaler och ord med sen betoning.  

4.3.3. Fel av olika art eller grad noterade i både SB och HK/HL 
För klusiler visar ett fall fel av samma art, men noteringarna i HK anger fler ljudgrupper. 
Detta är en naturlig konsekvens av att HK är ett mer omfattande test. Vad beträffar 
ljudgruppen likvidor finns ytterligare ett fall som visar liknande resultat i SB och HK men i 
olika grad. Här är orsaken inte entydig. Möjligen kan feluttal av likvidor vara inkonsekvent 
och variera från ett ord till ett annat. Liknande slutsatser gäller även för nasaler. När det 
slutligen gäller frikativor finns fall med noteringar om fel i både SB och HK/HL men där 
dessa är av olika art. HK/HL är mer omfattande än SB vad gäller frikativor och kan därför 
förväntas upptäcka fler typer av problem när det gäller exempelvis utbyten eller ersättningar. 
I två fall är förhållandet dock det omvända än vad som kan förväntas: fel som upptäckts i SB 
har inte hittats i HK/HL. En förklaring till detta kan vara osystematiska eller vacklande 
uttalsfel som inte är genomgående. 

4.4. Sammanfattande slutsatser 
Uppsatsens syfte är att utvärdera existerande praktik kring Språklig Snabbedömning utifrån 
en retrospektiv analys av tillgängliga historiska data. Följande frågeställning formulerades: 

• Är resultaten av Språklig snabbedömning jämförbara med resultaten från 
bedömningar gjorda med normerade språkliga bedömningsmaterial?  

SB är idag ett verktyg som har utbredd användning bland logopeder inom Västerbottens läns 
landsting. Det finns alltså en praktik runt SB som kan förväntas påverka utvärderingen av 
språklig nivå hos enskilda barn. Denna praktik har också gett upphov till en stor mängd data 
som hittills inte analyserats systematiskt. Som ett led i en formell utvärdering av SB måste 
dock en kartläggning av denna praktik komma till stånd för att man på ett systematiskt sätt 
skall kunna precisera de områden som bör undersökas vidare. Det är i ett sådant ljus som 
denna studie bör ses. Kunskap inom området kan därmed genom ett första steg byggas 
genom att studiens resultat kan ligga till grund för kommande forskningsinsatser.  

Jämförelser mellan SB och RDLS gäller grammatisk språkförståelse och har 
analyserats kvantitativt genom att undersöka hur bedömningsmaterialen rankar barnen på 
de relevanta förmågorna. Resultaten från de olika bedömningsmaterialen står inte i motsats 
till varandra. Snarare är det så att tolkningen av resultaten visar god samstämmighet. Detta 
gäller i synnerhet när grammatisk språkförståelse i SB mäts med det utökade indexet som 
innefattar samtliga uppgifter som kräver ett icke-verbalt svar. Mönstret är tydligast för den 
yngre åldersgruppen. Detta tyder på att SB har viss kriterievaliditet (Cronbach & Meehl, 
1955), dvs. att SB ger liknande resultat som ett uppsatt kriterium, i detta fall relevanta 
normerade test . Däremot finns det problem med reliabilitet. De utökade indexen verkar i 
kraft av sitt högre informationsinnehåll och mer finfördelade skala ge ett mer samstämmigt 
resultat i den komparativa analysen. Detta illustrerar hur bristande reliabilitet (tolkat som 
motståndskraft mot slumpmässiga fel) kan ge utslag i form av lägre validitet (systematisk 
felbedömning).  



 

 25 

När det gäller de fonologiska delarna bygger studien på en systematisk kvalitativ analys 
av resultaten i SB och Hellquists test i kort eller lång version. I denna del av studien 
framkommer problem med reliabilitet i SB, men av delvis andra orsaker. I förhållande till 
Hellquists test är SB:s motsvarande del kraftigt förkortad. Slutsatser som baserar sig enbart 
på SB skiljer sig inte nämnvärt åt från de man kan dra från Hellquist när det gäller arten av 
problemen. Däremot skiljer sig slutsatserna vad gäller omfattningen av problemen. Hellquist 
(kort eller lång version) är ett betydligt mer omfattande test och innehåller flera uppgifter 
och mer varierat innehåll (exempelvis testas ljuden på fler platser i ord). Till detta tillkommer 
att den normerade notationen i Hellquist ger bättre underlag för bedömning i efterhand. 
Barnets språkliga förmåga kan ses som en kontinuerlig egenskap: den är inte antingen/eller. 
Beroende på hur omfattande ett bedömningsmaterial är kommer gränsen där det inte längre 
registrerar några fel att variera; desto längre och mer varierat bedömningsmaterial, desto 
större möjlighet att upptäcka problem. Så länge som två likvärdiga test ger utslag, kommer 
slutsatser som baseras på testen sannolikt vara av liknande slag. Men när ett test inte längre 
registrerar några fel kommer slutsatserna bli olika. Trots att skillnaderna främst ligger i en 
gradskillnad, påverkas alltså validiteten i det mindre känsliga testet och kan ge upphov till 
sk. false negatives. När det mindre omfattande testet inte registrerar några fel kan detta leda 
till felbeslut vad gäller eventuell vidare behandling. Dessa false negatives kommer då inte att 
följas upp, till skillnad från false positives (”falskt alarm”) som kan avskrivas efter 
noggrannare utvärdering vid senare besök. False negatives är alltså mer problematiska än 
överdiagnostisering. Problematiken med ökad andel false negatives är tyvärr inbyggd i alla 
försök att korta ned bedömningsmaterial. Frågan är om ett förkortat bedömningsmaterial 
har acceptabel känslighet.  

4.5. Studiens begränsningar 
Redan tidigt i studien framkom att endast vissa delar av SB kunde vara föremål meningsfulla 
jämförelser med resultaten från normerade test. Detta beror dels på att data är behäftade 
med stora interna bortfall. I vissa fall har undersökande logoped helt uteslutit vissa delar 
eller ersatt hela avsnitt av SB med andra material. Detta gäller framför allt grammatisk 
språkförståelse, där det normerade testet är TROG. I detta fall är det interna bortfallet i 
princip fullständigt vad gäller SB, vilket medfört att det helt saknas empirisk grund för att 
utvärdera denna del av SB. Liknande problem återfinns också för den fonologiska 
bedömningen i SB som ersatts med Hellquist (kort eller lång version). I gruppen 4-6 år är 
bortfallet på den fonologiska delen i SB hela 75%. Det är viktigt att göra klart att detta i sig 
inte är ett kliniskt problem förknippat med användningen av SB, eftersom bedömningen 
ändå utfördes. Behandlande logoped valde dock att använda ett mer omfattande normerat 
material.  

Ett annat problem är logopedernas notation i rättningsprotokollen. För utvärdering i 
efterhand har dessa visat sig vara otillräckliga. Detta är dock inget som de utredande 
logopederna kan lastas för eftersom syftet med noteringarna inte varit extern utvärdering i 
efterhand. Det finns förvisso möjlighet för fonetiskt notation direkt i SB:s blankett men 
denna möjlighet används inte konsekvent. I ett normerat test som exempelvis Hellquist 
föreskriver testinstruktionerna vilka noteringar som ska göras och resultaten är därför lättare 
att analysera i efterhand. Det är viktigt att notera att en utebliven notering i ett 
bedömningsmaterial inte automatiskt innebär att undersökande logoped inte upptäckt något 
problem. I dessa fall är frånvaron av noteringar ingen indikation på ett kliniskt problem utan 
främst ett metodproblem som är förknippat med användningen av sekundärdata i denna 
studie.  

En ytterligare bortfallsmekanism har varit ”bristande samarbetsvilja” hos de 
undersökta barnen. Utifrån journalanteckningarna framstår det i många fall som att det 
handlar om blyghet inför en ny situation. Eftersom SB har varit det bedömningsmaterial som 
administrerats först, har denna bortfallsmekanism drabbat SB extra hårt. När sedan barnen 
övervunnit sin initiala blyghet har de kompletterande testen kunnat genomföras på ett bättre 
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sätt. Slutligen finns det i vissa fall en avsevärd tidskillnad mellan den tidpunkt då SB och de 
normerade testen genomförts. Vid en tidskillnad på 2-3 månader är det uppenbart att den 
naturliga språkutvecklingen hos barnet kan ha påverkat resultaten.  

Slutligen finns ett metodproblem som inte är kopplat till brister i existerande data utan 
till data som helt enkelt inte existerar. Problemet ligger i att det saknas uppföljning av barn 
som har bedömts med SB och som inte har gått vidare till ytterligare bedömning eller 
behandling men som längre fram i utvecklingen ändå kan ha uppvisat tydliga tecken på 
språkliga svårigheter. Vad dessa eventuella sk. false negatives skulle kunna bero på är inte 
möjligt att säga, men det kan inte uteslutas att de hade påverkat resultaten.  

Ett alternativ till den valda metoden för att komma runt vissa av de redovisade 
begräsningarna hade varit att intervjua verksamma logopeder för att ta del av deras 
erfarenheter rörande SB. En sådan kartläggning av SB har dock redan genomförts via en 
enkätstudie (Brunegård, 2010). Även om en kompletterande enkätundersökning skulle vara 
möjlig, med andra frågor, kan man fundera över validiteten. En enkätstudie i detta fall skulle 
främst mäta logopedernas uppfattning om SB. Eftersom enskilda logopeder sannolikt inte 
genomfört egna systematiska uppföljningar av SB, kan man därför ifrågasätta värdet av 
sådan information, om målet är att uttala sig om något mer än just deras uppfattningar.  

4.6. Förslag till utveckling av Språklig Snabbedömning 
Under arbetet med att utvärdera SB har flera förbättringsmöjligheter noterats. Dessa skulle 
kunna bana väg för högre kvalitet i framtida utvärderingar. Utveckling skall tolkas som både 
förändringar i själva materialet, men också i hur detta material används. Efter genomförd 
studie har det visat sig att flera förändringar i själva praktiken skulle vara önskvärda av fler 
skäl.  

4.6.1. Normerad notation 
Studien visar på brister i notationen i SB om syftet är att utvärdera materialet mot 
normerade test. Detta gäller i synnerhet den fonologiska delen. Blanketten medger 
exempelvis fonetiska anteckningar, men detta har endast gjorts i begränsad utsträckning i de 
undersökta fallen. Istället har ofta endast en kort notering gjorts i slutet av det fonologiska 
avsnittet, exempelvis ”uteslutning av konsonanter”. Bristen på precisa anteckningar i själva 
bedömningsmaterialet gör det svårt att jämföra resultaten med HK/HL som är normerade 
även vad gäller hur notationen skall genomföras. Genom normerande instruktioner om hur 
och var notationen av fonologiska problem skall genomföras i SB skulle möjligheterna till 
jämförelser förbättras avsevärt.  

4.6.2. Obligatoriskt genomförande av samtliga delar i SB 
En vanligt förekommande praktik hos utredande logopeder är att helt ersätta delar av SB 
med motsvarande normerat test. Detta har för studien medfört mycket stora interna bortfall. 
I fallet med SB:s fonologiska del för åldersgruppen 4-6 år är det interna bortfallet så stort 
som 75%. Men även i de fall där SB inte ersatts framträder vissa brister när det gäller 
noteringar i SB. Det framstår i många fall som att utredande logoped har väntat med mer 
detaljerade noteringar till det normerade testet. Här finns två tydliga problem. Dels påverkar 
den sparsamma notationen i SB möjligheterna att använda bedömningsresultaten för 
kvalitetsutvärdering. Man kan i dessa fall även ifrågasätta värdet av SB. Ett av syftena med 
SB är att resultaten skall kunna ligga till grund för ytterligare bedömning. Men i många fall 
framstår det som att logopeden utgått direkt från remissen och bestämt sig för att genomföra 
ett av de normerade testen oavsett vad resultatet i SB skulle visa. Om syftet är att notationen 
av resultaten i SB skall kunna ligga till grund för framtida kvalitetsutvärderingar av 
instrumentet krävs att de interna bortfallen minskas radikalt. Detta torde inte ske ”av sig 
själv” utan någon form av formellt krav på genomförande av SB skulle behövas. Detta 
behöver också kombineras med instruktioner om notationen.  
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4.6.3. Kan delar av Språklig Snabbedömning uteslutas? 
För den äldre åldersgruppen 4-6 år har avsnittet Språkförståelse ett stycke som kallas ”v-
frågor”, vilket består av tre frågor om vem, vad och vilken. I samtliga de undersökta fallen 
saknas det helt noteringar på dessa frågor. Det verkar alltså som att det saknas praktiska 
behov för detta stycke i bedömningsmaterialet. Resultaten från studien pekar alltså på att 
denna del av SB helt kan uteslutas.  

Avsnittet ”Lägesbegrepp, syntax, morfologi” innehåller plural, komparation, 
lägesbegrepp, negationer och tempus. Avsnittet avslutas med en fråga ”Vem ritade…”. 
Samtliga de undersökta fallen saknar noteringar på den aktuella frågan. Man skulle därför 
kunna ta bort denna fråga utan att påverka den praktiska tillämpningen av SB.  

Avsnittet Fonologi har en liknande problematik. Här är dock inte det interna bortfallet 
fullständigt utan ligger på ca 75%. I endast 25% av de undersökta fallen som genomgått 
Hellquist har alltså avsnittet Fonologi i SB eventuellt kunnat ligga till grund för vidare 
utvärdering. Bortfallet verkar inte bero på att avsnittet inte är användbart, utan på att den 
behandlande logopeden valt att gå direkt på ett alternativt bedömningsmaterial, i detta fall 
Hellquist i lång eller kort version. Man får anta att beslutet att gå direkt på ett mer 
omfattande test har skett på goda grunder och utifrån praktisk erfarenhet. Hellquist finns 
också i en kortare version, vilket skulle kunna tillgodose eventuella behov av ett förkortat test 
jämfört med Hellquist långa version. En ytterligare fördel med Hellquist är det finns en 
normerad rättningsmall tillgänglig. Det verkar alltså som om den praktiska användningen av 
SB vad gäller fonologi är begränsad. Ett alternativ är därför att helt utesluta avsnittet från SB 
och hänvisa till Hellquists båda test. Ett annat möjligt alternativ är att ta fasta på det faktum 
att det fonologiska avsnittet i SB faktiskt används i viss utsträckning och istället utveckla 
avsnittet för att bättre tillgodose logopedernas behov av tillförlitlighet.  

4.7. Fortsatta studier 
Arbetet med denna studie har inspirerat till flera idéer om fortsatta studier, både när det 
gäller arkivdata men också nya ”prospektiva” empiriska studier. Studien har visat att det för 
närvarande finns brister i tillgängligt datamaterialet, främst i form av stora interna bortfall 
men även i form av oprecis notation. I den mån nya instruktioner till utredande logopeder 
kan komma till stånd (och dessa efterföljs) skulle detta kunna förbättra möjligheterna att 
kvalitetsutvärdera SB i framtiden. En ny uppföljningsstudie utan att de förslagna 
förändringarna kommer till stånd skulle fortfarande vara behäftat med de redovisade 
dataproblemen.  

En formell validering av SB torde vara av värde med tanke på att materialet har en 
utbredd användning bland logopeder i Västerbotten. Om man lämnar själva praktiken och 
arkivdata, öppnar sig nya möjligheter att genomföra mer formella valideringsstudier av SB:s 
potential. Detta är ett omfattande arbete men saknar de metodproblem som finns inbyggda i 
bruket av tillgängliga arkivdata. Även lämpliga instruktioner för notation i SB borde kunna 
undersökas på detta sätt. Genom en bredare empirisk urvalsstudie skulle man kunna 
genomföra en normering av materialet och en validering av SB ”enligt alla konstens regler” 
(se exempelvis Cronbach & Meehl, 1955). Detta skulle bland annat innebära att man dels 
bedömde ett matchat urval av barn som inte remitterats från BVC, dels att man systematiskt 
följde upp de som remitterats av BVC men som av logoped inte bedömts vara i behov av 
ytterligare åtgärder. Den nu genomförda studien är en kvalitetsutvärdering av hur ett icke-
normerat bedömningsmaterial fungerar i praktiken och skulle kunna ses som ett förled till en 
formell validering, genom att utvärdera kvaliteten hos existerande sekundärdata och om 
möjligt komma med förslag om hur dessa skulle kunna förbättras.  
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