
Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi   
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund    
      

  

 

 

 

 

 

 

Resultat på Reynell IV samt SECDI 

utifrån en-/flerspråkighet och socioekonomisk status  

 

 

 

Isabella Gustafsson 

Helena Mortimer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logopedutbildningen, 2016 

Vetenskapligt arbete, 30 högskolepoäng 

 

Handledare: Nelli Kalnak 



Sammanfattning 

Syfte. Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka om resultaten på den svenska 

versionen av New Reynell Developmental Language Scales (Reynell IV), samt på Swedish 

Early Communicative Developmental Inventory III (SECDI), skiljer sig beroende på en-

/flerspråkighet och socioekonomisk status (SES). Metod. 499 deltagare med typisk utveckling 

i åldern 2;0-6;11 deltog i normeringen av Reynell IV. Föräldrarna till 155 barn (av de 499) i 

åldern 2;06-4;0 fyllde även i föräldraskattningsformuläret SECDI. Resultat. Signifikanta 

skillnader mellan enspråkiga och flerspråkiga barns resultat på Reynell IV fanns, men enbart i 

åldersgruppen 2;0-2;11. De enspråkiga tvååriga barnen fick signifikant högre genomsnittligt 

resultat än de flerspråkiga i samma ålder. Barn till föräldrar med högre utbildningsnivå 

uppnådde högre resultat på Reynell IV jämfört med barn till föräldrar med lägre 

utbildningsnivå. Dessa signifikanta skillnader utifrån SES påvisades för fyraåringar och 

sexåringar baserat på mammornas utbildningsnivå, samt femåringar baserat på pappornas 

utbildningsnivå. Inga signifikanta skillnader kunde påvisas för SECDI, varken baserat på en-

/flerspråkighet eller SES. Slutsatser. Resultatet på Reynell IV kan i vissa åldrar skilja sig 

signifikant beroende på en/-flerspråkighet eller SES. 
 

Nyckelord Reynell, normering, flerspråkighet, socioekonomisk status, SECDI 

 

Abstract 
Aims. The purpose of the present study was to examine if the results differ, depending 

on bilingualism and socioeconomic status (SES), on the Swedish version of New Reynell 

Developmental Language Scales (Reynell IV) and on the Swedish Early Communicative 

Developmental Inventory III (SECDI). Methods. A total of 499 children with typical 

development, aged 2;0-6;11, participated in the standardization of Reynell IV. SECDI was 

completed by parents of 155 children, aged 2;06-4;0 years. Results. A significant difference 

between monolingual and bilingual children’s result on Reynell IV were found in the age 

group 2;0-2;11. Monolingual two year olds achieved a significantly higher average score than 

bilinguals of the same age. Children of higher SES parents performed higher on Reynell IV 

than children of lower SES parents. These differences were found for the ages four and six, 

depending on the mother’s SES and age five, depending on the father’s SES. No significant 

differences were found for the results on SECDI, depending on bilingualism or SES. 

Conclusions. The results of Reynell IV may differ for certain ages, depending on 

bilingualism or SES. 
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Introduktion 
Inledning 

New Reynell Developmental Language Scales (NRDLS) (Reynell IV) (Edwards, Letts 

& Sinka, 2011) är ett brittiskt test som mäter språklig förståelse och produktion hos barn i 

åldern 2;0-6;11 (år;månader). Testet har nyligen översatts och anpassats från engelska till 

svenska. Denna uppsats är del av ett nationellt projekt, bestående av sju grupper av 

logopedstudenter från Lunds, Linköpings och Stockholms Universitet, som gemensamt bidrar 

med datainsamling till en svensk normering av Reynell IV, gällande barn i åldrarna 2;0-6;11 

år. I samband med normeringen har även föräldraskattningsformuläret Swedish Early 

Communicative Development Inventory III (SECDI) (Berglund & Eriksson, 2000; Eriksson, 

2016) samlats in för de barn som är i åldern 2;06-4;0 år. 
Reynell IV är baserat på tre tidigare versioner med flera revideringar. 

Upphovspersonen Joan Reynell, som var en brittiskt verksam logoped i slutet av 1900-talet, 

publicerade den första versionen av testet 1977 (Reynell, 1977). Testet baserades på en 

kombination av då aktuell forskning om barns språkutveckling, samt Reynells egen kliniska 

verksamhet som logoped. Under 1970-talet fanns knappt några språktest för logopeder att 

använda och Reynelltestet väckte därmed stort intresse även hos svenska logopeder (Ulrika 

Nettelbladt, personlig kommunikation, 3 juni 2016). Revideringarna i Reynell IV har sin 

grund dels i den återkoppling som författarna fått från kliniskt verksamma som har använt 

testet och dels i den teoretiska utveckling som skett. Exempelvis innehåller den senaste 

versionen av Reynell utvalda diagnostiska områden som ska hjälpa till att identifiera barn med 

språkliga svårigheter, mycket tydligare än vad som varit möjligt i tidigare versioner. Detta 

bygger på ökad kunskap om språkstörning hos barn. Den senaste brittiska versionen av 

Reynell tar också större hänsyn till dagens multikulturella samhälle, bland annat genom att ha 

tagit fram ett “Multilingual Toolkit” (Letts, 2011), samt utökat inklusionskriterierna till att 

omfatta flerspråkiga barn som har engelska som ett av sina förstaspråk. Multilingual Toolkit 

kan användas för att administrera testet till flerspråkiga barn med annat förstaspråk än vad det 

finns normeringsdata tillgängligt för. Samma inklusionskriterier som i den brittiska versionen 

av Reynell IV gäller även för den svenska normeringen. 

Språkliga test standardiseras och normeras för att man ska kunna jämföra en individs 

resultat med normeringspopulationens (Hansson & Nettelbladt, 2007). Vid översättning av 

språkliga test bör man även anpassa testuppgifterna till det nya språkets strukturer. Aspekter 

som fonologi, lexikon och grammatiska strukturer skiljer sig åt mellan språk, liksom 

tidpunkter för när barn tillgodogör sig olika språkliga strukturer i olika språk. Därav behöver 

språkliga test normeras på den egna populationen (Letts & Sinka, 2011), för att kunna jämföra 

individens resultat med den population man tillhör.  

Föreliggande studie syftar till att undersöka om det, vid normering av språktest för 

barn, finns faktorer som kan bidra till signifikanta skillnader i testresultatet. Om det finns 

faktorer som kan påverka testresultatet, till exempel på Reynell IV, kan man behöva ta hänsyn 

till dessa faktorer i normeringen och i samband med att testet används i klinisk bedömning. 

När det finns signifikanta skillnader mellan olika grupper baserat på en faktor, kan normering 

redovisas separat för dessa olika grupper. Till exempel har många test en uppdelning i flickor 

och pojkar. Som kliniker behöver man även känna till när en faktor inte är relevant, för att 

undvika att göra egna justeringar och exempelvis ställa lägre eller högre krav på vissa barn. 
En faktor som skulle kunna bidra till signifikanta skillnader i resultatet på Reynell IV 

är flerspråkighet, en annan är socioekonomisk status (SES). I bakgrunden kommer vi först att 

behandla flerspråkighet och därefter SES kopplat till normering. I enlighet med detta kommer 

vi även att ta upp om flerspråkighet och SES kan ha en inverkan på resultatet på SECDI. 
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Bakgrund 
Flerspråkighet som faktor vid normering. Det finns olika definitioner av 

flerspråkighet. Håkansson (2003) menar att begreppet kan innebära allt ifrån att ha 

grundläggande kunskaper i ett annat språk till att växa upp med regelbunden exponering för 

två modersmål. Skutnabb Kangas (1981) talar om att flerspråkighet vanligtvis definieras 

utifrån fyra kriterier; ursprung, kompetens, funktion och attityd. Definitionen av en 

flerspråkig person kan alltså vara någon som har vuxit upp med flera språk, har olika grader 

av kompetens inom språken, använder mer än ett språk och/eller är flerspråkig för att hen 

definieras som flerspråkig av sig själv och andra. 

I samband med en normering är det viktigt att inklusionskriterierna är tydliga, så att 

det klart framgår vilken population datainsamlingen är baserad på. I normeringen av Reynell 

IV omfattar datainsamlingen resultat från flerspråkiga barn. Eftersom flerspråkighet är ett 

begrepp som används olika är det inom ramarna för normeringsprojektet därmed viktigt att 

klargöra vilka flerspråkiga barn som avses. I den normering av Reynell IV som denna uppsats 

är baserad på, syftar inklusionskriteriet för flerspråkighet på de barn som har växt upp med 

flera språk, varav svenska är ett av barnens modersmål. Det första syftet med föreliggande 

uppsats är att undersöka eventuella skillnader mellan enspråkiga och flerspråkiga barns 

resultat på Reynell IV. 
Grosjean (1982) menar att flerspråkighet inte är detsamma som en dubbel 

enspråkighet, utan att det flerspråkiga barnet har en unik språkförmåga jämfört med det 

enspråkiga barnet. Det flerspråkiga barnets språkliga förmåga kan då inte heller jämföras med 

det enspråkiga barnets utan bör jämföras med andra flerspråkiga. Enligt Letts (2013) finns en 

tradition inom testutveckling att exkludera flerspråkiga barn från testnormeringar, eftersom 

dessa barns testresultat förväntas skilja sig från de enspråkiga barnens och därmed riskera att 

ha en signifikant effekt på normeringen. De flesta normeringar av språkliga test är därmed 

baserade på data enbart från enspråkiga barn och det finns få språkliga test för flerspråkiga 

barn (Letts, 2013). 

När det gäller de vanligaste språkliga testen som logopeder i Sverige använder sig av, 

skiljer sig inklusionskriterierna gällande flerspråkighet åt vid normering och insamling av 

åldersreferenser. För den svenska versionen av TROG-2 (Johansson & Rutgersson, 2009; 

Eldblom & Sandberg, 2009) gällde exempelvis att barnen, enligt föräldrarna, skulle behärska 

svenska lika bra eller bättre än andra språk som barnet talade. I Gramba (Hansson & 

Nettelbladt, 2004) ingick däremot endast enspråkiga barn med svenska som modersmål. För 

normeringen av Nya Lundamaterialet (Holmberg & Stenkvist, 2012) inkluderades de 

flerspråkiga barnen om svenska var deras starkaste språk enligt föräldrarna. Vid insamling av 

åldersreferenser för förståelsedelen i Reynell III förekommer några olika beskrivningar av 

definitioner gällande en-/flerspråkighet: att föräldrarna skulle ha svenska som modersmål 

(Eriksson & Grundström, 2000; Lindman & Åström, 2000), att barnet skulle ha svenska som 

huvudspråk (Arvidsson & Köröndi, 2010; Fält & Jilderos, 2005; Hyltefors & Lindqvist, 2005) 

eller att barnet skulle vara enspråkigt med svenska som modersmål (Johansson & Nilsson, 

2008), det vill säga att de verkar ha hanterat inklusion av flerspråkiga barn på olika sätt.  

Flerspråkiga barn löper lika stor risk att utveckla en språkstörning som enspråkiga 

barn har (Letts, 2013). Det finns dock risk för både under- och överdiagnostisering av 

språkstörning hos flerspråkiga. Detta beror bland annat på att man ofta jämför flerspråkiga 

barns testresultat med enspråkiga normer, vilket delvis kan ha sin grund i bristande kunskap 

om barns flerspråkiga utveckling (Bedore & Peña, 2008; Bergström & Bäcklin, 2007; 

Thordadottir, Rothenberg, Rivard & Naves, 2006; Nayeb, Wallby, Westerlund, Salameh, & 

Sarkadi, 2015). Exempelvis visade en svensk studie (Nayeb et al., 2015) att det fanns en 

spridd uppfattning bland BVC-sköterskor att flerspråkiga barn utvecklar sitt språk senare och 

långsammare än enspråkiga barn. Författarna framhöll att nuvarande forskning visar på 
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felaktigheter i denna uppfattning. När flerspråkiga barn får tillräcklig språklig exponering och 

har god tillgång till båda sina språk så sker utvecklingen av fonologi och grammatik i samma 

takt som hos enspråkiga barn (Salameh, 2012). Paradis, Nicoladis & Crago (2007) visade att 

flerspråkiga och enspråkiga barn, i åldrarna 4;0 - 5;06 år, fick likvärdiga resultat när de 

flerspråkiga barnens grammatik testades på deras dominanta språk. Men flerspråkiga barn kan 

däremot ha ett mindre ordförråd på respektive språk än vad enspråkiga barn har (Genesee, 

Paradis & Crago, 2006; Pearson, Fernandez, & Oller, 1995). Westman, Korkman, Mickos och 

Byring (2008), visade att flerspråkiga barn med svenska som ett av sina modersmål, 

presterade sämre än enspråkiga svensktalande barn i deltest som rörde ordförråd och 

meningsrepetition på svenska. Att de flerspråkiga även presterade sämre på meningsrepetition 

kopplade författarna till lexikon och att det är lättare att komma ihåg och upprepa välbekanta 

ord. Enligt De Houwer (2009) är det vanligt att flerspråkiga barns lexikon skiljer sig mellan 

barnens språk eftersom de använder sina respektive språk i olika kontexter, innefattande olika 

sorters aktiviteter. Dessa skillnader i lexikon mellan enspråkiga och flerspråkiga barn skulle 

eventuellt kunna synas i ett språkligt test.  
SES som faktor vid normering. Liksom flerspråkighet, kan socioekonomisk status 

(SES) definieras på flera olika sätt men återkommande aspekter som SES bygger på är 

utbildningsnivå, inkomst och yrke/sysselsättning (Baker, 2014; Eriksson & Grundström, 

2000; Rowe 2012; Vasilyeva, Waterfall & Huttenlocher, 2008). Det finns flera studier där 

man undersökt SES och barns språkförmåga, där SES baserats på föräldrarnas utbildningsnivå 

(Eriksson et al, 2000; Letts, Edwards, Sinka, Schaefer & Gibbons, 2013; Rowe, 2012; 

Vasilyeva et al, 2008). Duncan (1994) menar att utbildningsnivå är en mer stabil SES-faktor 

än exempelvis inkomst. Inom ramen för normering av Reynell IV innehåller datainsamlingen 

information om vårdnadshavarnas högsta utbildningsnivå, men inte uppgift om inkomst och 

yrke/sysselsättning. Det andra syftet med föreliggande uppsats är att undersöka om barns 

resultat på Reynell IV skiljer sig åt beroende på SES, baserat på mammornas respektive 

pappornas högsta avslutade utbildningsnivå. 

Det finns tvetydiga resultat gällande SES och barns språk. Generellt sett har de flesta 

studier om SES och språk främst fokuserat på ordförråd. Både Hart och Risley (1995) och 

Hoff (2002) visade att barn till föräldrar med hög SES har ett större aktivt ordförråd än barnen 

till föräldrar med lägre SES. När det gäller skillnader mellan SES-grupper och barns 

impressiva ordförråd finns det både resultat som tyder på att det finns signifikanta skillnader 

(Black, Peppe & Gibbon, 2008) men även resultat som tyder på att det inte finns några 

signifikanta skillnader (Hoff, 2002; Rowe, 2012). Betydligt färre studier har gjorts kring SES 

och syntax. Vasilyeva et al. (2008) visade på att det fanns signifikanta skillnader mellan SES-

grupper gällande produktion av komplexa meningar. Noble, Norman och Farah (2005) hittade 

dock inga signifikanta skillnader mellan SES-grupper vid testning av meningsförståelse. En 

mer omfattande studie gällande barn med låg SES och olika språkliga förmågor gjordes av 

Law, McBean och Rush (2011). De fann att den genomsnittliga medelpoängen för barn från 

ett område med låg SES låg inom den nedre normalvariansen på språkliga impressiva och 

expressiva deltest i The Clinical Evaluation of Language Fundamentals 4 (CELF-IV). 

Resultatet på CELF-IV var lägre än resultat på test som mätte läsning, generell kommunikativ 

förmåga och icke-verbal IQ. 
Det har även gjorts undersökningar gällande SES för den senaste brittiska versionen 

av Reynell. I samband med den brittiska normeringen av Reynell IV undersöktes mammornas 

utbildningsnivå som prediktor för barnens resultat (Letts et al., 2013). Barnen var i åldern 2;0-

7;06 år. Resultaten visade att det fanns signifikanta skillnader i resultat på Reynell IV 

beroende på mammornas utbildningsnivå, med effekter på både förståelse- och 

produktionsdelen. Barnen till mammor med lägst utbildningsnivå presterade signifikant lägre 

på Reynell IV än barnen vars mammor hade högre utbildningsnivåer. Effektstorleken 
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varierade mellan liten till måttlig. Ytterligare forskning kring det brittiska Reynell IV och SES 

har gjorts av Basit, Hughes, Iqbal och Cooper (2015). I deras studie delades barnen, som var i 

åldrarna 3;01-4;0 år, in i olika SES-grupper utifrån bostadsområde. Resultaten visade att 

barnen med låg SES fick en medelpoäng inom det lägre genomsnittliga intervallet på hela 

Reynell IV. Signifikanta skillnader mellan SES-grupperna sågs beträffande resultat på 

förståelsedelen i Reynell IV, men inte vad beträffar produktionsdelen.  
Det finns få studier kring SES och resultat på språkliga test i Sverige och ännu färre 

specifikt om SES och Reynell. En studie (Eriksson & Grundström, 2000) gjordes dock i 

samband med den svenska normeringen av förståelsedelen i Reynell III, för barn i åldrarna 

2;06-3;06 år, där sambandet mellan föräldrarnas utbildningsnivå och barnets resultat på 

förståelsedelen undersöktes. Författarna fann inget samband mellan vare sig mammornas eller 

pappornas högsta utbildningsnivå och barnens resultat på Reynell III. 

SECDI. SECDI är den svenska versionen av föräldraskattningsformuläret MacArthur 

Communicative Development Inventory, förkortat CDI (Fenson et al., 1993). För barn i 

åldrarna 2;06-4;0 år finns normer. SECDI samlades därmed endast in för de yngre deltagarna i 

normeringen av Reynell IV. I SECDI får föräldrarna skatta sina barns olika språkliga 

förmågor, tex vilka ord som föräldrarna anser att barnen har i sitt ordförråd. Det tredje syftet 

med föreliggande uppsats är att undersöka huruvida flerspråkiga barns språkliga förmågor 

rörande ordförråd, skattas lägre än enspråkiga barns. Tidigare forskning har visat att 

flerspråkiga barn kan få ett lägre resultat på CDI när de enbart skattas på ett av sina språk 

(Thordadottir et al., 2006; Pearson et al., 1995). Holmström (2015) talar om vikten av 

conceptual scoring, det vill säga att göra en samfälld bedömning av båda språken hos barnet. 
Det fjärde syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns en skillnad i 

resultatet på SECDI beroende på föräldrarnas utbildningsnivå. I en studie av Berglund, 

Eriksson och Westerlund (2005) undersöktes förhållandet mellan SES utifrån mammans yrke 

och resultatet på Swedish Communicative Screening Inventories, vilket är en kortversion av 

SECDI, för barn som är 1;06 år. Författarna fann inga signifikanta skillnader i resultatet 

mellan barn från olika SES-bakgrunder i denna ålder. Inte heller vid normeringen av SECDI 

III kunde man finna några signifikanta skillnader i barnens resultat på SECDI Ordförråd i 

relation till föräldrarnas utbildningsnivå (Eriksson, 2016). Resultaten från dessa svenska 

studier (Berglund et al, 2005; Eriksson, 2016) skiljer sig från fynden i en amerikansk studie 

(Fernald, Marchman & Weisleder, 2013) där man visade att barnen till mammor med hög 

utbildningsnivå uppvisade ett högre resultat på CDI än barnen till mammor med låg 

utbildningsnivå, vid både 1;06 och 2;0 års ålder. 
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Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka eventuella skillnader i resultat på 

Reynell IV samt SECDI, utifrån en-/flerspråkighet och mammans respektive pappans 

utbildningsnivå.  

 

Frågeställningar  
1. Finns det en skillnad i resultat på Reynell IV mellan enspråkiga och flerspråkiga 

barn i åldern 2;0-6;11 år? 
2. Finns det en skillnad i resultat på Reynell IV, hos barn i åldern 2;0-6;11 år, baserat 

på föräldrars utbildningsnivå? 
3. Finns det en skillnad i resultat på SECDI mellan enspråkiga och flerspråkiga barn i 

åldern 2;06-4;0 år? 

4. Finns det en skillnad i resultat på SECDI, hos barn i åldern 2;06-4;0 år, baserat på 

föräldrars utbildningsnivå? 
 

Hypoteser 
1. Hypotes frågeställning 1: Flerspråkiga barn kommer som grupp att uppvisa 

signifikant lägre resultat på Reynell IV jämfört med enspråkiga barn.   
2. Hypotes frågeställning 2: Barn vars föräldrar har hög utbildningsnivå kommer som 

grupp att uppvisa signifikant högre resultat på Reynell IV jämfört med barn vars 

föräldrar har låg utbildningsnivå. 
3. Hypotes frågeställning 3: Flerspråkiga barn kommer som grupp att uppvisa 

signifikant lägre resultat på SECDI jämfört med enspråkiga barn. 

4. Hypotes frågeställning 4:Inga signifikanta skillnader kommer att uppvisas i 

resultatet på SECDI mellan barn vars föräldrar har låg respektive hög utbildningsnivå. 
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Metod 
Material 

Material som föreliggande uppsats är baserad på består av Reynell IV, SECDI och ett 

frågeformulär. Nedan följer en presentation av materialet. 

Reynell IV. Samtliga barn testades med en svensk version av Reynell IV (Edwards, 

2011) som mäter aspekter av språklig förståelse och produktion hos barn i åldern 2;0 - 6;11 år. 

Testet är översatt och anpassat till svenska av logopederna Lisen Kjellmer, Inger Lundeborg 

och Kristina Hansson. 
Reynell IV består av en förståelsedel och en produktionsdel, vilka är uppbyggda så att 

de blir successivt svårare. Förståelsedelen innehåller 72 uppgifter uppdelade i åtta sektioner 

och produktionsdelen innehåller 64 uppgifter uppdelade i sju sektioner (se Bilaga 1). För varje 

uppgift kan man få 0 poäng för fel svar eller 1 poäng för rätt svar. Om frågan behöver 

upprepas så ger svaret 0 poäng, oavsett om det är rätt eller fel. De flesta sektioner har en eller 

flera övningsuppgifter för att testledaren ska kunna försäkra sig om att barnet har förstått hur 

uppgiften går till. Testningen inleds med förståelsedelen och avslutas med produktionsdelen. 

Hela testet tar ca 40 minuter att genomföra. I föreliggande uppsats redovisas resultaten från 

Reynell IV fördelat på förståelsedelen, produktionsdelen samt totalt (det vill säga summan av 

förståelse och produktion). Vi kommer i fortsättningen att benämna dessa Reynell Förståelse, 

Reynell Produktion och Reynell Total.  
SECDI. Föräldrar till barn i åldern 2;06-4;0 år ombads att svara på SECDI (Berglund 

et al., 2000), som del i validering av Reynell IV. Detta är ett föräldraskattningsformulär där 

föräldrar svarar på frågor avseende sitt barns språkliga förmågor. Åldersreferenser till SECDI 

finns för barn i åldern 2;06-4;0 år och eftersom testet är utformat för detta åldersspann gällde 

datainsamlingen av SECDI inte resterande barn i andra åldrar som ingick i normeringen av 

Reynell IV. I SECDI finns även bakgrundsfrågor som inte har samlats in i denna 

datainsamling, då dessa frågor överlappade med frågorna i frågeformuläret. SECDI består av 

flera olika delar men i föreliggande studie undersökte vi endast resultaten från ordlistan i 

SECDI, som vi i fortsättningen kommer att referera till som SECDI Ordförråd. Föräldrarna får 

i denna del markera antingen “ja” eller “nej”, för vilka ord (inom olika kategorier) som de har 

hört barnet spontant producera. De ska alltså inte be barnet att säga orden och inte heller 

kryssa “ja” om barnet sagt en synonym till det efterfrågade ordet. Föräldrarna informerades i 

SECDI om att det dock inte spelar någon roll om barnet kan uttala orden fonologiskt korrekt 

eller ej. Maxpoängen på SECDI Ordförråd är 100 poäng. 
Frågeformulär. Föräldrarna till deltagarna fick tillsammans med 

medgivandeblanketten (se Bilaga 2) ett frågeformulär att svara på (se Bilaga 3). Information 

om flerspråkighet och SES baserades på svaren i frågeformuläret. Flerspråkighet undersöktes 

genom att fråga om barnet hade svenska som sitt enda språk. Om så inte var fallet ombads 

man att skriva ner vilket/vilka språk som respektive målsman talade med barnet. Föräldrarnas 

utbildningsnivå samlades in genom att föräldrarna fick kryssa i högsta avslutade 

utbildningsnivå för varje vårdnadshavare. Alternativen var antingen grundskola, gymnasium, 

eftergymnasial utbildning tre år eller kortare eller eftergymnasial utbildning längre än tre år.  

 

Testförfarande 
Barnen testades individuellt med Reynell IV av en testledare i ett enskilt rum på 

respektive barns förskola. Testledarna var logopedstudenter från uppsatsgrupperna i Lund, 

Linköping och Stockholm. Testningen genomfördes enligt instruktionerna i den brittiska 

manualen till Reynell IV (Edwards et al. 2011), med undantag kring anvisningarna om när 

testet ska avbrytas. Enligt manualen ska testningen avbrytas efter att barnet misslyckats med 

ett visst antal sektioner samt övningsuppgifter. I normeringen fick barnet dock slutföra hela 

testet, oavsett om de misslyckades med en eller flera sektioner. Detta gjordes för att få 
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referensvärden på alla uppgifter för alla åldrar och för att kunna fastställa när man bör avbryta 

testet i den svenska översättningen. Däremot avbröts testet i de fall barnet inte längre ville 

medverka.  
 

Rekrytering av deltagare 
 Den svenska normeringen utgick från de ursprungliga brittiska 

inklusionskriterierna. Till normeringen av Reynell IV rekryterades barn i åldern 2;0 - 6;11 år 

med typisk utveckling gällande språk och hörsel. Barnen skulle inte heller gå/ha gått hos 

logoped. Barnen som deltog i studien skulle ha svenska som enda eller ett av sina modersmål. 

Information om dessa kriterier fick vi från frågeformuläret som föräldrarna svarat på. 
Deltagarna rekryterades från Skåne samt Linköping och Stockholm med omnejd. 

Kontakt togs med chefer och rektorer för att be om tillstånd för att genomföra studien. De 

vidarebefordrade informationen till förskolorna och gav oss namnen på de förskolor som ville 

delta. Informationsbrev med kontaktuppgifter lämnades till både chefer (se Bilaga 4) och 

pedagoger (se Bilaga 5). Vi åkte sedan ut till förskolorna för att lämna material till 

pedagogerna. Via förskolorna vidarebefordrades informationsbrev (se Bilaga 6), 

medgivandeblankett, frågeformulär samt föräldraskattningsformuläret SECDI till föräldrarna. 

Föräldrarna lämnade in ifylld medgivandeblankett, frågeformulär och SECDI via 

pedagogerna. Därefter bokades tider in i samråd med pedagogerna för testning av de barn som 

fått skriftligt medgivande från sina föräldrar. Datainsamling genomfördes i januari-mars 2016 

på respektive barns förskola. Cirka 35 barn per uppsatsförfattare testades. Övriga uppsatser 

fokuserade på frågeställningar om bland annat inferens, relationen mellan språkförståelse och 

språkproduktion i olika åldrar samt validitet i Reynell IV. En av grupperna som undersökte 

relationen mellan språkförståelse och språkproduktion använde sig även av ljudinspelningar 

och transkribering. 
Totalt 1704 medgivandeblanketter delades ut och 607 ja-svar lämnades in. Av dessa 

607 ja-svar exkluderades 79 av barnen pga att de inte uppfyllde inklusionskriterierna eller pga 

att man saknade underskrift från vårdnadshavare. Sammanlagt 29 barn testades ej på grund av 

ledighet/sjukdom eller för att de inte ville deltaga. SECDI-formulär samlades in från 

sammanlagt 239 barn, varav 62 barns SECDI-formulär exkluderades pga att de inte 

motsvarade inklusionskriterierna vad gäller ålder. Av alla barn inom åldersspannet för SECDI 

hade vi SECDI-formulär från 87,6%, dvs ett bortfall på 22 barn. 

 

Beskrivning av deltagare 
Efter exkludering och bortfall uppgick det totala deltagarantalet på Reynell till 499 

barn, varav 252 flickor och 247 pojkar. Av dessa finns SECDI-formulär från 155 barn.  

Flerspråkighet. Av det totala deltagarantalet var 13,4% (67) flerspråkiga. I tabell 1 

redovisas antal enspråkiga och flerspråkiga barn i de olika åldersgrupperna samt totalt. Barnen 

delades in i fem åldersgrupper där åldersgrupp 2=2;0-2;11 år, 3=3;0-3;11 år, 4=4;0-4;11 år, 

5=5;0-5,11 år och 6=6;0-6;11 år.  
 

Tabell 1. Antal enspråkiga respektive flerspråkiga barn i varje åldersgrupp, samt totalt. 

Åldersgrupp (n=) Enspråkiga Flerspråkiga 

2 (82) 74  8 

3 (118) 95  23  

4 (117) 104  13 
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5 (107) 92  15  

6 (75) 67  8  

2-6 (499) 432  67  

 

Bland de flerspråkiga barnen fanns sammanlagt 27 olika språk utöver svenskan 

representerade: arabiska, baskiska, bulgariska, cebuano, danska, engelska, finska, franska, 

grekiska, italienska, japanska, kinesiska, kurdiska, norska, polska, rumänska, serbiska, 

spanska, swahili, syrianska, tagalog, teckenspråk (sv), thailändska, tjeckiska, turkiska, tyska 

och vietnamesiska. Enligt föräldrarna hade 65 av de flerspråkiga barnen två språk, ett barn 

hade tre språk och ett barn hade fyra språk i familjen. 46 barn hade en förälder som talade 

svenska och en förälder som talade annat/andra språk. 12 barn hade en förälder som pratade 

svenska och en förälder som talade både svenska och annat/andra språk. Tre barn hade en 

förälder som talade annat/andra språk och en förälder som talade både svenska och annat 

språk. För sex av barnen talade båda föräldrar både svenska och annat språk med barnet. 
SES. För de 499 deltagande barnen fanns 988 vårdnadshavare angivna på de 

insamlade frågeformulären. Information om utbildningsnivå fanns för 495 mammor och 478 

pappor. Tre barn hade två mammor. I dessa fall räknades ett medelvärde ut för barnets båda 

mammors utbildningsnivå. Detta medelvärde tillämpades sedan som att barnet endast hade en 

mamma.  
Ambitionen var att SES skulle vara indelat i fyra grupper utifrån mammornas 

respektive pappornas högst avslutade utbildning; grundskola, gymnasium, eftergymnasial 

utbildning tre år eller kortare eller eftergymnasial utbildning längre än tre år. Det visade sig 

att antalet mammor och pappor som hade grundskola som högst avslutade utbildning, var 

mycket få. Därför slogs istället grundskola och gymnasium ihop till en SES-grupp, SES 1, 

och all eftergymnasial utbildning slogs ihop till SES 2. I tabell 2 presenteras antalet barn inom 

varje utbildningsnivå och uppdelningen i SES 1 och SES 2 baserat på mammans SES, per 

åldersgrupp. I tabell 3 syns detsamma för papporna. Andelen mammor var 18,2 % i SES 1 och  

81,8 % i SES 2. Andelen pappor var 40,8 % i SES 1 och 59,2 % i SES 2. 
 

Tabell 2. Antal barn inom varje utbildningsnivå och SES-grupp baserat på mammans högsta 

utbildningsnivå, per åldersgrupp och totalt. SES 1=grundskola + gymnasium, SES 2= 

eftergymnasial utbildning 3 år eller kortare + eftergymnasial utbildning längre än 3 år. 

Ålder 

(n=) 

Grundskola Gymnasium 
 

SES 

1 

Eftergymnasial 

utbildning 3 år 

eller kortare 

Eftergymnasial 

utbildning 

längre än 3 år 

SES 

2 

2 (82) 1  21  22 21  39  60 

3 (117) 1 15 16 37  64  101 

4 (115) 0  17 17 42  56  98 

5 (106) 1  12  13 39  54  93 

6 (75) 2 20  22 22  31  53 

2-6 

(495) 
5 85  90 161 244 405 
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Tabell 3. Antal barn inom varje utbildningsnivå och SES-grupp baserat på pappans högsta 

utbildningsnivå, per åldersgrupp och totalt. SES 1=grundskola + gymnasium, SES 2= 

eftergymnasial utbildning 3 år eller kortare + eftergymnasial utbildning längre än 3 år. 

Ålder 

(n=) 
Grundskola Gymnasium SES 

1 
Eftergymnasial 

utbildning 3 år 

eller kortare 

Eftergymnasial  
utbildning 

längre än 3 år 

SES 

2 

2 (78) 2  27  29 18  31  49 

3 (111) 5  36  41 23  47  70 

4 (112) 4  38  42 30  40 70 

5 (105) 1  44   45 20  40 60 

6 (72) 7  31  38 11  23  34 

2-6 

(478) 
19  176  195 102  181 283 

 

SECDI. Föräldrar vars barn var i åldern 2;06-4;0 år fick fylla i SECDI-formulär. 

Sammanlagt svarade föräldrar till 155 barn, inom åldersspannet, på SECDI. Av dessa barn var 

25 barn flerspråkiga (16,1%). Vi delade in barnen i tre åldersgrupper: barn mellan 2;06-2;11 

år, barn mellan 3;0-3;05 år samt barn mellan 3;06-4;0 år. Vi kommer att referera till dessa 

åldersgrupper som SECDI åldersgrupp i fortsättningen. Först syns antalet enspråkiga 

respektive flerspråkiga barn per SECDI åldersgrupp (tabell 4). Därefter framgår antalet barn i 

varje SES-grupp per SECDI åldersgrupp, för mammor (tabell 5) respektive pappor (tabell 6). I 

slutet av varje tabell syns också information om det totala antalet barn vars föräldrar fyllt i 

SECDI. Information om utbildningsnivå fanns för samtliga 155 mammor. Antalet pappor 

uppgick till 146 stycken då det saknades information om utbildningsnivå för nio pappor. 

Andelen mammor var 19,4 % i gruppen SES 1 och 80,6 % i gruppen SES 2. Andelen pappor 

var 40,4 % i gruppen SES 1 och 59,6 %.i gruppen SES 2  
 

Tabell 4. Antal enspråkiga respektive flerspråkiga barn per SECDI-åldersgrupp, samt totalt. 

SECDI åldersgrupp (n=) Enspråkiga Flerspråkiga 

2;06-2;11 år (42) 39  3  

3;0-3;05 år (50) 40  10 

3;06-4;0 år (63) 51 12  

2;06-4;0 år (155) 130 25 
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Tabell 5. Antal barn inom varje utbildningsnivå och SES-grupp baserat på mammans högsta 

utbildningsnivå, per SECDI åldersgrupp, samt totalt. SES 1=grundskola + gymnasium, SES 

2= eftergymnasial utbildning 3 år eller kortare + eftergymnasial utbildning längre än 3 år. 

SECDI 
Ålders- 

grupp 

(n=) 

Grund- 
skola 

Gym-

nasium 
Mamma

SES 1 
Eftergymnasial 

utbildning 3 år 

eller kortare 

Eftergymnasial 

utbildning 

längre än 3 år 

Mamma 
SES 2 

2;06-

2;11 år 

(42) 

0  13  13 10  19  29 

3;0-3;05 

år (50) 

1  4  5 19  26  45 

3;06-4;0 

år (63) 
0  12  12 14  37  51 

2;06-4;0 

år (155) 

1 29  30 43  82 125 

 

Tabell 6. Antal barn inom varje utbildningsnivå och SES-grupp baserat på pappans högsta 

utbildningsnivå, per SECDI åldersgrupp, samt totalt. SES 1=grundskola + gymnasium, SES 

2= eftergymnasial utbildning 3 år eller kortare + eftergymnasial utbildning längre än 30 år. 

SECDI 

Ålders-

grupp 

(n=) 

Grund- 

skola 

Gym-

nasium 

Pappa 

SES 1 

Eftergymnasial 

utbildning 3 år 
eller kortare 

Eftergymnasial 

utbildning längre 

än 3 år 

Pappa 

SES 2 

2;06-2;11 

år (39) 
2 15 17 11 11 22 

3;0-3;05 

år (48) 
1 16 17 6 25 31 

3;06-4;0 

år (59) 

4 21 25 13 21 34 

2;06-4;0 

år (146) 

7  52  59 30  57  87 

 

Reliabilitetskontroll 
I slutet av januari träffades alla inblandade i normeringsprojektet för att gå igenom hur 

testningen skulle genomföras. Detta gjordes för att säkerställa att alla testledare genomförde 

testningen på ett likvärdigt sätt. Datainsamlingen påbörjades efter denna utbildningsdag. 
För kontroll av kvalitén på testningarna gjordes minst fem videoinspelningar per 

uppsatsförfattare. Dessa användes sedan för procedurkontroll, interbedömarreliabilitet samt 

intrabedömarreliabilitet. Ljudinspelningar av barnen gjordes i de fall vi hade tillgång till 

utrustning, då en uppsatsgrupp behövde ljudinspelningar för transkribering. Sammanlagt 
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gjordes 200 ljudinspelningar och 76 videoinspelningar från all datainsamling till normeringen 

av Reynell IV vid alla inblandade universitet. 
Procedurkontroll gjordes av två videoinspelningar per uppsatsförfattare. Detta gjordes 

så tidigt som möjligt under datainsamlingen. Varje uppsatsförfattare fick då titta på två av sina 

egna videoinspelningar, för att kunna upptäcka och korrigera eventuella felaktigheter i testför-

farandet. Interbedömarreliabilitet gjordes i samarbete med övriga uppsatsgrupper vid Lunds 

universitet. Varje student fick titta på fem videoinspelningar, inspelade av en annan student, 

och bedöma dessa barns svar på Reynell IV. Dessutom fick varje student göra en intrabedö-

marreliabilitet genom att minst tre veckor efter testtillfället titta på fem av sina egna videoin-

spelningar och på nytt bedöma testsvar från samma barn, utan tillgång till tidigare bedömning. 

Resultatet på den nya bedömningen jämfördes sedan med resultatet från den första bedöm-

ningen. Både inter- och intrabedömarreliabiliteten är baserade på antalet items som bedömts 

likadant vid båda tillfällen. Resultat från kontrollerna visade att interbedömarreliabiliteten 

blev ca 97,8% och intrabedömarreliabiliteten blev ca 99,1%.  

 

Statistisk bearbetning 
Den statistiska bearbetningen av datan gjordes med IBM SPSS Statistics version 23. 

Inledningsvis gjordes deskriptiv analys av resultaten för att få fram medelvärde, min- och 

maxvärde samt standardavvikelse (sd) för varje grupp. P-värdet räknades ut med ett 

parametriskt Independent Samples T-test i de fall då grupperna var normalfördelade och ett 

icke-parametriskt Mann Whitney U-test när grupperna inte var normalfördelade. 

Signifikansnivån sattes till 0,05 för samtliga beräkningar. För de jämförelser där signifikant p-

värde (<0,05) uppmättes, räknades effektstorlek ut. Effektstorleken räknades med Cohen’s d 

och utgick från Cohen (1988) där >0,2= liten effektstorlek, >0,5= måttlig effektstorlek och 

>0,8= stor effektstorlek.  
 

Etiska överväganden 
Projektet har godkänts av den Etiska kommittén vid Avdelningen för logopedi, foniatri 

och audiologi, Institutionen for Kliniska Vetenskaper Lund, Lunds Universitet.  

Samtliga förskolechefer, pedagoger och föräldrar informerades skriftligen om studiens 

syfte samt att det var frivilligt att delta och att deltagande när som helst kunde avbrytas utan 

att någon särskild anledning behövde uppges. Uppsatsförfattarnas och handledarens 

kontaktuppgifter bifogades i informationsbreven så att de som hade frågor kring projektet 

eller önskade mer information kunde ta kontakt. 

Deltagarnas testblanketter kodades för att avidentifiera alla deltagare och säkerställa 

full sekretess. Testdata lagrades elektroniskt i en databas (SPSS) till vilken endast 

uppsatsförfattare, handledare samt ansvariga för Reynellprojektet hade tillgång till. 

Medgivandeblanketterna fungerade som kodnyckel och förvarades åtskilda från testresultaten 

på Institutionen för logopedi, foniatri och audiologi vid Lunds universitet. Video- och 

ljudinspelningar gjordes endast av de barn vars föräldrar gett medgivande till att barnet 

spelades in. Information om detta fick vi från medgivandeblanketten. De inspelningar som 

gjordes kodades och raderades när kvalitetskontrollen av datainsamlingen var genomförd. 

Inga resultat presenteras på individnivå. 
För de deltagande barnen innebar testningen inga risker. Det gick dock inte att bortse 

från att barnen missade ca 40 minuter av ordinarie aktiviteter. Om barnet blev trött tog vi en 

paus. Vi strävade efter att göra testsituationen till en positiv upplevelse för varje barn. 
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Resultat 
Först presenteras resultaten gällande de enspråkiga och flerspråkiga barnen och om det 

uppmättes några signifikanta skillnader mellan hur dessa barn presterade på Reynell IV. 

Därefter presenteras resultaten kring SES och huruvida detta är en faktor som kan ge skillnad 

i resultat på Reynell IV. Till sist redovisas resultaten angående SECDI och hur föräldrar 

skattar sina barn beroende på en-/flerspråkighet eller SES-grupp. 
 

Jämförelse av enspråkiga och flerspråkiga barns resultat på Reynell IV 
Det första syftet med föreliggande uppsats var att undersöka om det fanns skillnader 

mellan en- och flerspråkiga barns resultat på Reynell IV. I tabell 7 redovisas resultaten på 

Reynell Förståelse, Reynell Produktion samt Reynell Total, för de enspråkiga och flerspråkiga 

barnen. Beräkningar med Mann Whitney U-test gjordes för varje åldersgrupp.  

När man såg till resultaten för respektive åldersgrupp fanns det en signifikant skillnad 

mellan hur de enspråkiga och flerspråkiga tvååringarna presterade på Reynell IV. De 

flerspråkiga tvååringarna fick som grupp ett lägre resultat, både på Reynell Förståelse och 

Reynell Total, än de enspråkiga tvååringarna. Effektstorleken för skillnaden mellan de en- och 

flerspråkiga tvååringarnas resultat var stor för Reynell Förståelse (d=0,85) och måttlig för 

Reynell Total (0,77), se tabell 7. 
 

Tabell 7. Enspråkiga och flerspråkiga barns medelvärde (sd), min- & maxvärde på Reynell 

Förståelse, Reynell Produktion och Reynell Total, utifrån åldersgrupp, samt p-värde för 

skillnaden mellan en- och flerspråkiga. Signifikant p-värde (<0,05) markeras med kursiv stil. 

Ålder Reynell Enspråkiga Flerspråkiga p-

värde 

n* Medel 

(sd) 

Min Max n* Medel 

(sd) 

Min Max 

2 Förståelse 74 36,6 

(11,3) 
6 60 8 27,8 

(9,4) 
13 40 0,023 

Produktion 71 21,4 

(10,2) 
1 52 8 14,8 

(8,9) 
4 33 0,065 

Totalt 74 57,2 

(20,6) 
9 108 8 42,5 

(17,2) 
23 73 0,040 

3 Förståelse 95 49,8 

(10,4) 

10 66 23 47,2 

(9,7) 

17 58 0,193 

Produktion 91 36,7 

(8,7) 

10 54 22 34,0 

(11,3) 

13 49 0,488 

Totalt 95 84,9 

(20,8) 

10 120 23 79,6 

(21,1) 

30 107 0,278 

4 Förståelse 104 59,7 

(4,8) 

42 70 13 57,3 

(7,6) 

38 66 0,352 

Produktion 102 47,0 

(8,1) 
10 61 13 44,5 

(8,1) 
25 55 0,204 
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Totalt 104 105,8 

(12,9) 
52 128 13 101,8 

(15,2) 
63 119 0,360 

5 Förståelse 92 64,1 

(3,7) 
55 71 15 62,9 

(6,2) 
49 71 0,759 

Produktion 92 52,8 

(8,6) 
40 64 15 51,5 

(8,6) 
29 61 0,896 

Totalt 92 116,8 

(8,5) 
95 134 15 114,4 

(14,5) 
78 132 0,911 

6 Förståelse 67 64,9 

(8,5) 
10 72 8 63,5 

(6,4) 
49 70 0,266 

Produktion 66 54,5 

(8,4) 
4 63 8 54,9 

(7,3) 
39 61 0,875 

Totalt 67 118,6 

(18,6) 
10 133 8 118,4 

(12,5) 
88 127 0,693 

*Sammanlagt 11 barn genomförde inte Reynell Produktion på grund av att testningen 

behövde avbrytas. Därmed redovisas enbart deras resultat på Reynell Förståelse och Reynell 

Total. Antalet barn kan därmed skilja sig åt inom åldersgrupperna. 

 

Jämförelse av resultat på Reynell IV baserat på mammornas respektive pappornas SES 
Det andra syftet med uppsatsen var att undersöka om resultat på Reynell IV skiljer sig 

åt beroende på föräldrarnas utbildningsnivå. Mann Whitney U-test gjordes för alla jämförelser 

utom för tvååringarna och femåringarna vad beträffar Pappans SES, där Independent Samples 

t-test gjordes, eftersom dessa åldersgrupper var normalfördelade. I tabell 8 och 9 redovisas 

barnens resultat på Reynell Förståelse, Reynell Produktion och Reynell Total, utifrån vilken 

SES-grupp som mamman (tabell 8) respektive pappan (tabell 9) tillhörde.  
Mammans SES. När det gäller mammans SES (tabell 8) fann vi signifikanta 

skillnader i resultatet på Reynell IV baserat på SES-grupp, för fyraåringar och sexåringar, 

men inte för övriga åldersgrupper. För fyraåringarna var storleken på skillnaderna måttliga 

mellan grupperna SES 1 och SES 2 på både Reynell Förståelse (d=0,69) och Reynell Total 

(d=0,55). Barnen vars mammor tillhörde SES-grupp 2, fick som grupp ett högre resultat på 

Reynell Förståelse och Reynell Total, än barnen vars mammor tillhörde SES-grupp 1. För 

sexåringarna fanns en måttlig och signifikant skillnad på Reynell Total (d=0,54), och även där 

fick barnen vars mammor tillhörde SES 2, ett högre genomsnittligt resultat. 
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Tabell 8. Medelvärde (sd) och min- & maxvärde på Reynell Förståelse, Reynell Produktion 

och Reynell Total, för varje åldersgrupp, för barnen vars mamma har SES 1 respektive SES 2, 

samt p-värde för skillnaden mellan SES 1 och SES 2. Signifikant p-värde (<0,05) markeras 

med kursiv stil. 

Ålder Reynell Mamma SES 1 Mamma SES 2 p-värde 

n* Medel 

(sd) 
Min Max n* Medel 

(sd) 
Min Max 

2 Förståelse 22 36,9  

(9,8) 

10 49 60 35,3 

(12) 
6 60 0,568 

Produktion 21 22,5 

(10,7) 

7 42 58 20,1 

(10) 

1 52 0,360 

Totalt 22 58,4 

(19,4) 

17 91 60 54,8 

(21,2) 

9 108 0,360 

3 Förståelse 16 49 

(10,4) 

17 61 101 49,4 

(10,7) 

10 66 0,883 

Produktion 16 35,6 

(9,2) 

13 48 96 36,4 

(9,3) 

10 54 0,819 

Totalt 16 84,6 

(18,2) 
30 106 101 84 

(21,4) 
10 120 0,962 

4 Förståelse 17 56,1 

(6,1) 

42 66 98 60 

(4,8) 

38 70 0,009 

Produktion 17 42,2 

(12,5) 
10 56 96 47,5 

(6,9) 
25 61 0,099 

Totalt 17 98,4 

(17,2) 

52 122 98 106,5 

(12,1) 

57 128 0,026 

5 Förståelse 13 56,1 

(6,1) 

55 70 93 64,2 

(4) 

49 71 0,063 

Produktion 13 51,5 

(5,9) 
41 61 93 52,7 

(6,2) 
29 64 0,304 

Totalt 13 113,4 

(10,2) 
96 129 93 117 

(9,4) 
78 134 0,089 

6 Förståelse 22 60,9 

(13,7) 
10 70 53 66,3 

(3,5) 
58 72 0,082 

Produktion 21 51,7 

(12,1) 

4 63 53 55,7 

(5,8) 

37 63 0,079 
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Totalt 22 110,2 

(29,5) 
10 131 53 122 

(8,3) 
95 133 0,049 

*Sammanlagt 11 barn genomförde inte Reynell Produktion på grund av att testningen 

behövde avbrytas. Därmed redovisas enbart deras resultat på Reynell Förståelse och Reynell 

Total. Antalet barn kan därmed skilja sig åt inom åldersgrupperna. 
 

Pappans SES. I tabell 9 redovisas resultaten på Reynell IV beroende på pappans SES. 

Beräkningar visade att det fanns signifikanta skillnader mellan SES-grupperna hos 

femåringarna på Reynell Förståelse (d=0,53), Reynell Produktion (d= 0,48) och Reynell Total 

(d= 0,54), men inte gällande övriga åldersgrupper. Effektstorleken för skillnaderna mellan 

SES-grupperna var liten (Reynell Produktion) till måttlig (Reynell Förståelse och Reynell 

Total). Barnen vars pappor tillhörde SES-grupp 2 fick som grupp ett högre resultat på Reynell 

IV än barnen vars pappor tillhörde SES-grupp 1. 
 

Tabell 9. Medelvärde (sd) och min & max-värde på Reynell Förståelse, Reynell Produktion 

och Reynell Total, för varje åldersgrupp, för barnen vars pappa har SES 1 respektive SES 2, 

samt p-värde för skillnaden mellan SES 1 och SES 2. Signifikant p-värde (<0,05) markeras 

med kursiv stil. 

Ålder Reynell Pappa SES 1 Pappa SES 2 p-värde 

n* Medel 

(sd) 

Min Max n* Medel 

(sd) 

Min Max 

2 Förståelse 29 37,4 

(10,8) 
10 56 49 35,4 

(11,7) 
6 60 0,436  

Produktion 29 22,4 

(10,6) 
7 52 46 20,1 

(9,8) 
1 46 0,333  

Totalt 29 59,9 

(20,3) 
17 108 49 54,2 

(20,6) 
9 106 0,243  

3 Förståelse 41 49,2 

(8,4) 
26 65 70 49,2 

(11,6) 
10 66 0,497 

Produktion 40 34,9 

(9,5) 
10 52 66 36,6 

(9,4) 
11 54 0,402 

Totalt 41 83,3 

(18,4) 
26 117 70 83,7 

(23,1) 
10 120 0,475 

4 Förståelse 42 59,2 

(5,4) 
42 67 70 59,6 

(5,3) 
38 70 0,812 

Produktion 42 45,3 

(9,2) 
10 58 68 47,4 

(7,3) 
25 61 0,269 

Totalt 42 104,5 

(13,1) 

52 122 70 105,7 

(13,5) 

57 128 0,578 
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5 Förståelse 45 62,8 

(4,8) 
49 70 60 65 

(3,3) 
55 71 0,010  

Produktion 45 51  

(7) 
29 64 60 53,9 

(5,1) 
40 64 0,014  

Totalt 45 113,7 

(11,3) 
78 134 60 118,9 

(7,3) 
95 132 0,009 

6 Förståelse 38 63,9 

(9,9) 
10 72 34 65,1 

(6,2) 
36 70 0,658 

Produktion 37 54,2 

(5,3) 
39 63 34 54,4 

(10,7) 
4 63 0,107 

Totalt 38 116,7 

(19,8) 
10 132 34 119,5 

(16,5) 
40 133 0,196 

*Sammanlagt 11 barn genomförde inte Reynell Produktion på grund av att testningen 

behövde avbrytas. Därmed redovisas enbart deras resultat på Reynell Förståelse och Reynell 

Total. Antalet barn kan därmed skilja sig åt inom åldersgrupperna. 

 

SECDI 

Jämförelse av enspråkiga och flerspråkiga barns resultat på SECDI Ordförråd. 

Det tredje syftet var att undersöka om det fanns skillnader mellan en- och flerspråkiga barns 

resultat på SECDI Ordförråd. Beräkningar gjordes för att jämföra hur föräldrar till enspråkiga 

och flerspråkiga barn skattade sina barn på SECDI Ordförråd. Resultaten för dessa presenteras 

utifrån åldersgrupper i tabell 10. Mann Whitney U-test visade att det inte fanns några 

signifikanta skillnader i resultatet på SECDI mellan de enspråkiga och flerspråkiga barnen i 

någon åldersgrupp. 

 

Tabell 10. Antal barn, medelvärde (sd) och min- & maxvärde på SECDI Ordförråd för varje 

åldersgrupp, för de enspråkiga respektive flerspråkiga barnen samt p-värdet för skillnaden 

mellan en- och flerspråkiga. 

Ålder Enspråkiga Flerspråkiga p-värde 

n Medel (sd) Min Max n Medel (sd) Min Max 

2;06-2;11 år 39 50,2 (17,4) 0 82 3 50,3 (1,5) 49 52 0,927 

3;0-3;05 år 40 62,6 (13,2) 36 94 10 59,1 (19,2) 25 91 0,574 

3;06-4;0 år 51 70,8 (17,4) 39 147 12 61,3 (14,4) 31 80 0,074 

 

Jämförelse av barns resultat på SECDI Ordförråd baserat på mammornas 

respektive pappornas SES. Det fjärde syftet var att undersöka hur föräldrar från olika SES-

grupper skattar sina barn på SECDI Ordförråd. I tabell 11 och 12 presenteras resultatet, 

utifrån åldersgrupp, för hur föräldrar tillhörande SES 1 respektive SES 2 skattat sina barn på 

SECDI Ordförråd. Resultaten utifrån mammans SES redovisas i tabell 11 och resultaten 

utifrån pappans SES redovisas i tabell 12. Beräkningar med Mann Whitney-U-test visade att 
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det inte fanns några signifikanta skillnader i resultat på SECDI utifrån varken mammans eller 

pappans SES, i någon åldersgrupp.  
 

Tabell 11. Antal barn, medelvärde (sd) och min- & maxvärde på SECDI Ordförråd för varje 

åldersgrupp, för barnen vars mamma har SES 1 respektive SES 2, samt p-värdet för 

skillnaden mellan SES 1 och SES 2. 

Ålder Mamma SES 1 Mamma SES 2 p-värde 

n Medel (sd) Min Max n Medel (sd) Min Max 

2;06-2;11 år 13 55,2 (17,4) 29 82 29 48 (16,3) 0 73 0,451 

3;0-3;05 år 5 59,4 (15,2) 40 77 45 62,2 (14,5) 25 94 0,778 

3;06-4;0 år 12 71,5 (12,2) 56 98 51 68,4 (18,2) 31 147 0,410 

 

Tabell 12. Antal barn, medelvärde (sd) och min- & maxvärde på SECDI Ordförråd för varje 

åldersgrupp, för barnen vars pappa har SES 1 respektive SES 2, samt p-värde för skillnaden 

mellan SES 1 och SES 2. 

Ålder Pappa SES 1 Pappa SES 2 p-värde 

n Medel (sd) Min Max n Medel (sd) Min Max 

2;06-2;11 år 17 49,7 (17,3) 26 82 22 50,3 (17,7) 0 80 0,457 

3;0-3;05 år 17 60,4 (16,3) 25 87 31 62,4 (14) 36 94 0,880 

3;06-4;0 år 25 70 (21,7) 31 147 34 68,4 (13,5) 39 98 0,945 
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Diskussion 
 Först diskuteras resultatet på Reynell IV utifrån en-/flerspråkighet och sedan uti-

från mammans respektive pappans utbildningsnivå. Därefter följer en diskussion kring SECDI 

utifrån en-/flerspråkighet och sedan utifrån mammans respektive pappans utbildningsnivå. 

Resultatdiskussionen följs av en metoddiskussion där möjliga metodologiska begränsningar 

tas upp. Slutligen diskuteras slutsatser och kliniska implikationer samt förslag på framtida 

forskning kring ämnet. 
 

Resultatdiskussion 
Reynell IV och flerspråkighet. Resultaten visar att det finns måttliga till stora signifi-

kanta skillnader mellan hur enspråkiga och flerspråkiga barn i åldern 2;0-2;11 år presterar på 

Reynell IV. De flerspråkiga barnen uppnår lägre resultat på Reynell IV än de enspråkiga bar-

nen. Denna skillnad gäller avseende Reynell Total och Reynell Förståelse men inte Reynell 

Produktion. Inga signifikanta skillnader uppmättes i resultatet på Reynell IV mellan ensprå-

kiga och flerspråkiga barn, i någon av de andra åldersgrupperna (tre-, fyra-, fem- och sex-

åringar). Vår hypotes att flerspråkiga barn skulle få ett genomsnittligt lägre resultat på Reynell 

IV än enspråkiga barn, stämde alltså inte på samtliga åldersgrupper.  
Vår hypotes grundade sig på bland annat på Westmans et al. (2008) studie, som visar 

att lexikala skillnader kan uppmätas mellan en- och flerspråkiga barn. I övrigt skiljer sig inte 

språkutvecklingen åt mellan en- och flerspråkiga (Genesee et al., 2006; Nayeb et al., 2015; 

Salameh, 2012). Även Letts (2013), som varit med i utvecklandet av Reynell IV (Edwards et 

al., 2011) samt det tillhörande Multilingual Toolkit (Letts & Sinka, 2011), tar endast upp lexi-

kala skillnader som en faktor att ha i övervägande vid testning av flerspråkiga barn. Lexikon 

testas formellt eller informellt i många språkliga tester, och även Reynell IV ställer krav på 

ordförrådet, samt flera andra språkliga förmågor. En rimlig förklaring till att vår hypotes inte 

stämde för de äldre åldersgrupperna är att vi överskattade hur mycket lexikala skillnader som 

skulle synas i just Reynell IV, för åldrarna tre, fyra, fem och sex år.  

Om man går in på yttre faktorer så har föräldrarna till en fjärdedel av de flerspråkiga 

barnen angett att de båda talar svenska med barnet, utöver ett annat språk. Alla deltagande 

barn gick dessutom i svensk förskola. Man kan alltså rimligtvis anta att dessa flerspråkiga 

barn exponeras mer för svenskan än för sitt andra modersmål. Det är därmed troligt att flera 

av de flerspråkiga barnen i denna studie kan ha svenskan som sitt starkare språk. Eftersom de 

testas på svenska skulle detta kunna förklara att de flerspråkiga barnen i åldern tre, fyra, fem 

och sex år presterar lika högt som de enspråkiga på Reynell IV. En vidare tanke utifrån detta 

är att tvååringarna inte har vistats lika länge i svensk förskola som de äldre barnen. En studie 

som betonar vikten av exponering för språk i åldern 1;0-3;0 år är David och Wei (2008). För-

fattarna visade på att graden av exponering för språket spelar en stor roll för ordförrådsstorle-

ken och styrkan i respektive språk hos barn i denna ålder. Detta skulle kunna vara en möjlig 

förklaring till att resultaten på Reynell IV skilde sig signifikant hos just tvååringar och inte i 

de äldre åldersgrupperna. I föreliggande studie kunde vi dock inte undersöka eventuella sam-

band mellan exponering för språk, en-/flerspråkighet och resultatet på Reynell IV, då vi sak-

nade information om barnens exponering för respektive språk. 
Att det hittades skillnader i resultat för tvååringarna skulle även kunna bero på att an-

talet flerspråkiga tvååringar endast var åtta till antalet, jämfört med 67 enspråkiga tvååringar. 

Därför finns det en risk för att varje individs resultat i hög grad påverkar den flerspråkiga 

gruppens medelvärde. Mer forskning behövs för att kunna verifiera resultaten. Det är särskilt 

viktigt att ha många tvååringar i normering av ett språktest då vi kan förvänta oss att normal-

fördelningen inom de lägre åldrarna kan vara större än bland de äldre barnen, bland annat ef-

tersom den så kallade ordförrådsspurten kan inträffa mellan allt ifrån ett till tre års ålder 
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(Strömqvist, 2008). Vid normering av test för förskolebarn är vanliga indelningar av åldersin-

tervall i halvår eller år (Hansson & Nettelbladt, 2007). Hansson och Nettelbladt (2007) menar 

att språkliga normer för barn bör redovisas i smalare åldersspann ju yngre barnen är, för att 

inte utvecklingsmässiga skillnader ska spela en alltför stor roll. Man skulle exempelvis kunna 

redovisa normer per månad eller halvårsgrupper istället för per hela år. Detta förutsätter dock 

ett stort deltagarantal för att kunna ha tillräckligt många deltagare i varje åldersgrupp i en nor-

mering.  
För gruppen tvååringar syns endast signifikanta skillnader i resultatet på Reynell Total 

och Reynell Förståelse, men inte vad gäller Reynell Produktion. Detta motsäger exempelvis 

Pearson et al. (1993) som fann att flerspråkiga och enspråkiga barn, yngre än tre år, hade lika 

stort impressivt ordförråd medan enspråkiga barn hade större expressivt ordförråd. En teori är 

att i Reynell Förståelse kan både enspråkiga och flerspråkiga barn i tvåårsåldern komma så 

pass långt att skillnader kan uppmätas mellan grupperna. Yngre barn har ett betydligt större 

impressivt ordförråd än expressivt (Nettelbladt, 2007). I Reynell Produktion kommer därmed 

varken de enspråkiga eller flerspråkiga tvååringarna lika långt då det blir för svåra uppgifter. 

Detta gör att både enspråkiga och flerspråkiga tvååringar uppnår låga resultat på produktions-

delen. Åldern, det vill säga att barnen endast är två år gamla, kan i detta avseende eventuellt 

vara en mer påverkande faktor på resultatet på produktionsdelen än vad en-/flerspråkighet 

tycks vara.  
Den signifikanta skillnaden mellan en- och flerspråkiga tvååringar har troligtvis ingen 

betydelse för normeringen av Reynell IV, eftersom det måste samlas in data från fler flersprå-

kiga tvååringar. Först då kan man på nytt undersöka om det kvarstår signifikanta skillnader. 

Det skulle troligtvis krävas stora signifikanta skillnader mellan enspråkiga och flerspråkiga 

barn, som syns i alla åldersgrupper, för att det ska påverka normeringen till den grad att man 

behöver ha enskilda normeringsvärden för enspråkiga och flerspråkiga barn. Flerspråkighet 

som faktor vid normering är inte heller lika väl beskrivet som andra faktorer, på grund av att 

flerspråkiga barn sällan ingår i språkliga normeringar. Kön är exempelvis en vanlig faktor att 

ta hänsyn till vid normering och flera språkliga test har separata normeringstabeller för flickor 

respektive pojkar, till följd av signifikanta skillnader vad gäller flickors och pojkars resultat. 

I flertalet tidigare normeringar av svenska språkliga test har det förekommit olika in-

klusionskriterier för flerspråkighet. I föreliggande arbete omfattar flerspråkighetskriteriet end-

ast en subgrupp av flerspråkiga barn. Resultaten kan generaliseras enbart till flerspråkiga barn 

som har svenska som ett av sina modersmål, men inte till exempelvis de barn som har svenska 

som sitt andraspråk. Normerna i Reynell IV avser att användas till att undersöka barns språk-

förmåga och inte barnets kunskaper i svenska som andraspråk. Resultaten indikerar att mer 

forskning behövs för att utreda om man eventuellt kan/bör inkludera flerspråkiga i norme-

ringar av språkliga test i framtiden och bryta den tradition av att exkludera flerspråkiga barn 

från normeringar som Letts (2013) talar om. 
Reynell IV och SES. Resultatet i denna studie visar att barn i fyra, fem och sex års ål-

der som växer upp i familjer där mamman eller pappan har hög utbildningsnivå (eftergymn-

asial utbildning) i genomsnitt uppnår högre resultat på Reynell IV (total, förståelse, produkt-

ion) än barn som växer upp i familjer där mamman eller pappan har låg utbildningsnivå 

(grundskola/gymnasium). Vår hypotes var att vi skulle hitta signifikanta skillnader i resultat 

på Reynell IV baserat på SES-grupperna och detta visade sig alltså stämma för vissa ålders-

grupper. Effektstorleken varierar från liten till måttlig (d=0,48 till d=0,69), där endast Reynell 

Produktion för pappans SES ålder 5 har en liten effektstorlek (d=0,48). Detta betyder att ef-

fektstorleken på skillnaden i resultat på Reynell IV mellan barn till föräldrar med låg respek-

tive hög SES i nästan samtliga åldersgrupper var måttlig. 
Enligt tidigare studier (Basit et al., 2015; Hart & Risley, 1995; Hoff, 2002; Law et al., 

2011; Letts et al., 2013; Rowe, 2012; Vasilyeva et al., 2008) kunde vi förvänta oss en skillnad 
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i resultat på Reynell IV beroende på SES-grupp - vilket vi också gjorde, dock för andra åldrar 

än flera av dessa studier påvisat. I föreliggande studie hittades skillnader bland de äldre bar-

nen i åldrarna fyra, fem och sex år. Letts et al. (2013) som undersökte barn i åldern 2;0-7;06 

år hittade signifikanta skillnader i resultat på Reynell IV mellan SES-grupper baserat på mam-

mans utbildningsnivå hos barn mellan 2;0-3;06 års ålder samt i åldern 4;06-5;06. Det finns 

dock vissa skillnader mellan Letts et al. (2013) studie och föreliggande studie, som exempel-

vis att Letts et al. (2013) kunde dela in mammorna i fyra grupper utifrån utbildningsnivå, me-

dan vi baserade våra analyser på två SES-nivåer. Om det i föreliggande studie deltagit fler 

barn till föräldrar med grundskoleutbildning hade vi också kunnat undersöka utbildningsnivå 

baserat på fler SES-grupper. Det finns också en möjlighet att t ex låg SES i exempelvis Sve-

rige inte innebär samma sak som låg SES i andra länder. Då skolsystem skiljer sig åt mellan 

länder kan det hända att låg utbildningsnivå i Sverige inte innebär samma sak som låg utbild-

ningsnivå i ett annat land. De flesta studier som tas upp i föreliggande uppsats är inte gjorda i 

Sverige.  Resultat kan också skilja sig mellan studier beroende på hur rekryteringsprocessen 

gått till, ålder hos barnen, antal deltagare och hur man mäter socioekonomisk status. Dessa 

nämnda anledningar kan delvis förklara varför resultat i olika studier ser olika ut för exempel-

vis i vilka åldrar skillnader på språktest mellan SES-grupper förekommer och även att effekt-

storlek kan skilja sig åt. 
Det är dock intressant att SES-skillnader i föreliggande studie sågs hos de äldre barnen 

(fyra, fem och sex år). Studier har visat att mammor med hög utbildningsnivå pratar mer med 

sina barn, samt använder ett mer varierat ordförråd och en mer komplex syntax än mammor 

med lägre utbildningsnivå (Hoff, Laursen & Tardif, 2002; Huttenlocher, Vasilyeva, Cymer-

man & Levine, 2002) och att detta avspeglas i barnets språkliga förmåga (Hoff, 2002; Va-

silyeva et al. 2008). Detta skulle kunna förklara varför vissa signifikanta skillnader hittas i fö-

religgande studie. Men, återigen, de referenser vi hänvisar till är baserade på icke-svenska po-

pulationer. 
En annan möjlig förklaring till skillnaderna i resultatet på Reynell IV baserat på SES, 

är att det kan handla om attityder och fördomar om barns språkliga förmågor. Om det finns en 

generell uppfattning om att barn till föräldrar med låg SES presterar lägre finns det risk för att 

denna uppfattning påverkar hur barn faktiskt presterar. Rosenthal och Jacobson (1968) fors-

kade om kopplingen mellan förväntningar och prestationer och kom fram till att om lärare för-

väntar sig ett högre resultat hos en elev presterar eleven också bättre (Rosenthal-effekten). 

Detta skulle i så fall kunna innebära att barn från familjer med lägre SES har generell erfaren-

het av lägre förväntningar, vilket kan påverka deras självförtroende och prestation på exem-

pelvis språkliga test. Denna teori kan även appliceras på flerspråkiga barn baserat på bland an-

nat en studie av Nayeb et al. (2015) som visade att BVC-sköterskor förväntar sig att flersprå-

kiga barn utvecklar sitt språk i långsammare takt än enspråkiga barn. Vi vet inte om test-

ledarna i föreliggande studie tog del av informationen kring barnets föräldrars utbildningsnivå 

samt en-/flerspråkighet, innan testningen ägde rum. Några testledare tittade igenom frågefor-

muläret innan testning för att se om barnet uppfyllde inklusionskriterierna och kan då även ha 

sett informationen om flerspråkighet och utbildningsnivå. I efterhand hade det varit önskvärt 

om ingen testledare haft möjlighet att se denna information före testning av barnet och be-

dömning av barnets resultat. Varför resultaten endast skiljer sig mellan SES-grupperna hos de 

äldre barnen skulle kunna förklaras med att äldre barn ofta har gått fler år i förskola än de 

yngre barnen och alltså exponeras för andra sociala sammanhang än hemmet och därmed i 

högre grad riskerar att ha erfarit och uppfattat lägre förväntningar.  

Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att SES-skillnader inte syns förrän i lite 

äldre åldrar för barn i Sverige. Eriksson och Grundström (2000) hittade inget samband mellan 

föräldrars utbildningsnivå och barnets resultat på förståelsedelen i Reynell III hos barn i ål-

dern 2;06-3;05. För dessa åldrar syntes inte heller i föreliggande studie någon skillnad mellan 
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SES-grupper. Myrberg och Rosén hittade däremot samband mellan föräldrars utbildningsnivå 

och läsinlärning i åldern nio till tio år och i föreliggande studie sågs skillnader i åldern fyra, 

fem och sex år. Att SES-skillnader inte syns hos yngre barn skulle dock inte gå i linje med in-

ternationella studier (Betancourt et al., 2015; Basit et al., 2015; Hart & Risley, 1995; Hoff, 

2002; Law et al., 2011; Letts et al., 2013; Rowe, 2012; Vasilyeva et al., 2008). Det finns ett 

behov av fler studier gällande SES och barns språk i Sverige innan ett sådant antagande kan 

verifieras. 
Ett intressant resultat är att skillnader mellan SES-grupperna rörande Reynell Produkt-

ion endast hittades baserat på pappans SES för de femåriga barnen. Skillnader i resultat på 

Reynell Förståelse och Reynell Total beroende på mammans respektive pappans SES-grupp 

hittades utifrån både mammans och pappans SES samt för fler åldersgrupper. I studien av Ba-

sit et al. (2015) hittades liknande resultat där förståelsedelen på brittiska Reynell IV i högre 

grad gav skillnader mellan SES-grupper, än produktionsdelen. Detta kan eventuellt indikera 

att SES inte påverkar den språkliga produktionen i lika hög grad som det kan påverka språk-

förståelsen. Då vi fann en större effektstorlek för skillnaden mellan SES-grupperna på Reynell 

Förståelse (måttlig) än Reynell Produktion (liten) är detta ytterligare en indikation på att 

språkförståelsedelen har en starkare koppling till SES än språkproduktionen. Det är intressant 

att Letts et al. (2013) redogör för motsatta resultat där effekten var större för Reynell Produkt-

ion än för Reynell Förståelse. Dessa motsatta resultat tyder på att fler studier kring SES och 

skillnad i resultat på förståelse- respektive produktionsuppgifter behöver göras för att kunna 

styrka resultatet från föreliggande studie.  
Föreliggande studies resultat tyder på att det svenska språkliga testet Reynell IV, lik-

som det brittiska Reynell IV (Letts et al., 2013) och CELF- IV (Law et al., 2011) är känsligt 

för SES. Effektstorlekarna vad beträffar skillnader baserat på SES-grupper i föreliggande stu-

die visade sig i stor utsträckning vara måttliga. Denna studie är baserad på en relativt stor po-

pulation. Dock är det få deltagare med föräldrar som representerar de lägre SES-grupperna 

per ålder. Exempelvis är det endast 13 deltagare vars mamma har grundskoleutbild-

ning/gymnasial utbildning som högst avslutade utbildning, för åldern fem år. Detta innebär att 

även om effekstorlekarna är måttliga så rekommenderas utökad forskning med fler deltagare 

så att fler barn vars föräldrar har grundskoleutbildning/gymnasial utbildning representeras.  
Viktigt att betona är att signifikanta skillnader mellan SES-grupper hittades baserat på 

både mammans och pappans utbildningsnivå, dock för olika åldrar. Flera studier har endast 

utgått från mammans utbildningsnivå eller den primära vårdnadshavarens utbildningsnivå 

(som i de flesta fall varit mamman) (Letts et al., 2013; Rowe, 2012; Vasilyeva et al., 2008). 

Denna studie ger ny kunskap kring att även pappans utbildningsnivå visar sig kunna ge skill-

nader i resultat beroende på utbildningsnivå vilket går emot resultaten i svenska studien av Er-

iksson och Grundström (2000).  
I föreliggande studie finns en överrepresentation av mammor respektive pappor med 

eftergymnasial utbildning, jämfört med den generella svenska populationen (Statistiska 

Centralbyrån, u.å.). Barn till föräldrar med grundskola eller gymnasium som högst avslutade 

utbildning är, som tidigare nämnts, underrepresenterade i föreliggande studie. Detta bör tas i 

beaktande under normeringen av Reynell IV då normeringen riskerar att baseras på resultat 

från barn till föräldrar med eftergymnasial utbildning. Det är ett problem i kliniska samman-

hang att resultat från barnpatienter som har föräldrar med låg utbildningsnivå kommer att jäm-

föras med en normeringspopulation som i mycket hög utsträckning utgörs av barn till föräld-

rar med hög utbildningsnivå.  

SECDI Ordförråd och flerspråkighet. Inga signifikanta skillnader hittades för resul-

tat på SECDI Ordförråd mellan de en- och flerspråkiga barnen. Hypotesen kring att föräldrar 

till flerspråkiga barn skulle skatta sitt barn lägre på SECDI jämfört med de enspråkiga barnens 

föräldrar, grundade sig i att det flerspråkiga barnet kan ha ett mindre lexikon när skattningen 
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gäller ett språk (Thordadottir, 2006). Flerspråkiga barn kan ha tillägnat sig ord på ett språk, 

men inte på sitt/sina andra språk (Genesee, 2006) medan det totala ordförrådet till storleken är 

jämförbart med det enspråkiga barnets (Pearson et al., 1993; Hoff, Core, Place, Rumiche, 

Señor & Parra, 2012). Det flerspråkiga barnet har samma kognitiva förmågor och begräns-

ningar som det enspråkiga, vilket även innefattar minnet. Likväl enspråkiga som flerspråkiga 

barn kan bara lära sig ett visst antal ord på en dag (Genesee et al., 2006; Westman et al., 

2008). Vi tänkte att detta borde avspeglas i ett test som SECDI. Vår hypotes bör förkastas, då 

inga signifikanta skillnader kunde uppmätas på SECDI Ordförråd mellan grupperna ensprå-

kiga och flerspråkiga barn. Skillnader i resultat på SECDI tycks alltså inte skilja sig beroende 

på om barnen är en- eller flerspråkiga, med svenska som enda eller ett av sina modersmål. 
Det är dock väldigt få flerspråkiga barn inom vissa åldersgrupper på SECDI. För grup-

pen 2;06-2;11 år fanns exempelvis endast tre flerspråkiga barn, jämfört med 39 enspråkiga. 

Man kan således inte med säkerhet påstå att det inte finns skillnader mellan grupperna ensprå-

kiga och flerspråkiga barn på SECDI eftersom antalet flerspråkiga barn var mycket begränsat 

inom respektive åldersgrupp. 
Syftet med studien var att skattningen av ord på SECDI för de flerspråkiga barnen 

endast skulle gälla svenskan. Det finns dock utrymme för feltolkning av instruktionerna i 

SECDI. Föräldrarna ombeds kryssa i de ord som de har hört barnet säga spontant, även om de 

uttalas fonologiskt annorlunda. Instruktionerna framhåller att man inte ska markera ja om bar-

net säger ett annat ord som betyder samma sak, exempelvis kela istället för gosa. Det framgår 

dock inte att orden ska vara de svenska orden. I detta avseende finns det risk för att föräldrar 

till flerspråkiga barn kan ha kryssat i ord som det hört barnet säga på andra språk än svenska. 

Om föräldrarna räknade med det totala ordförrådet hos det flerspråkiga barnet så kan man inte 

förvänta sig en skillnad mellan en- och flerspråkiga barn. Detta skulle också kunna förklara 

varför resultaten i föreliggande studie inte stämmer överens med tidigare forskning (Thorda-

dottir, 2006; Pearson et al., 1993). I efterhand hade det varit önskvärt att informera föräldrarna 

att endast barnets ord på svenska skulle skattas. I klinisk verksamhet är det dock fortsatt vik-

tigt att ta hänsyn till båda språken hos det flerspråkiga barnet, för att kunna göra en rättvis be-

dömning av exempelvis ordförrådet (Holmström, 2015). 

SECDI Ordförråd och SES.  Inga signifikanta skillnader hittades för resultatet på 

SECDI Ordförråd mellan SES-grupperna. Detta resultat stämmer väl överens med vår hypotes 

som grundade sig i tidigare svenska studier om SECDI och SES (Berglund et al.. 2005, Eriks-

son, 2016). Därmed styrker våra fynd antagandet om att barns resultat på SECDI inte varierar 

signifikant med SES. Det är dock intressant att studierna gjorda på CDI (den amerikanska 

versionen) visat att det finns skillnader beroende på SES (Fernald, et al., 2013). Detta kan, 

som tidigare nämnts, dock bero på att SES möjligtvis inte är jämförbart mellan länder och att 

detta leder till olika resultat.  
 

Metoddiskussion 
Definitioner. I föreliggande studie används endast föräldrarnas utbildningsnivå som 

indikator för den socioekonomiska statusen. Möjligheten finns att resultaten hade blivit an-

norlunda om andra faktorer än utbildningsnivå bidragit till SES-definitionen.  
Vår definition av flerspråkighet innebär att föräldrarna talar med barnet på fler språk 

än enbart svenska. Det fanns alltså inga frågor i frågeformuläret som exempelvis tog upp om 

de olika språken talades regelbundet i hemmet eller om barnet hade ett språk som dominerar i 

hemmiljön. Det fanns därmed utrymme för tolkning av begreppet flerspråkighet för den/de 

som fyllde i formuläret. I efterhand vore det önskvärt om flerspråkighet kunde ha definierats 

på tydligare sätt i frågeformuläret.  
Deltagare. Denna uppsats har en överrepresentation av barn till föräldrar med hög ut-

bildningsnivå vilket är en brist. Testledarna uppmanades att rekrytera barn från olika delar av 
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Sverige, både från städer och från mindre samhällen. Dock blev det ändå en överrepresentat-

ion av barn till föräldrar med eftergymnasial utbildning vilket skulle kunna bero på att högut-

bildade föräldrar är mer benägna att delta i studier.  
Testförfarande. Då testet tog upp emot 40 minuter att genomföra i sin helhet så 

kunde det ibland vara svårt för en del barn att bibehålla fokus under hela testningen. Detta re-

sulterade i att man som testledare kunde behöva upprepa en fråga, vilket då gav 0 poäng oav-

sett om barnet svarade rätt eller fel. Det kan diskuteras huruvida det var barnets uthållighet el-

ler språkliga förmågor som testades i sådana fall. För att undvika detta hade man kunnat dela 

upp testningen i två delar, till exempel i förståelsedel och produktionsdel och delat upp test-

ningen på två dagar.  
I vissa fall stördes testningen av höga ljudnivåer eller distraktioner utanför testrummet. 

Detta ställde krav på oss som testledare då det var viktigt att se till att barnet var uppmärksam 

på testet innan nästa fråga ställdes. Vi upplevde dock att testningen inte påverkades i den grad 

att det blev någon inverkan på resultatet. 
Då det är många testledare i detta projekt ökar risken för skillnader i testförfarande. 

Detta försökte undvikas genom en gemensam utbildningsdag. Det hade dock varit önskvärt att 

även göra exempelvis pilottestningar där procedurkontroller inte gällde det egna arbetet utan 

någon av de andras.  
Reliabilitetskontroll. Procedurkontroll gjordes av de egna inspelningarna då detta var 

instruktionerna för alla inblandade i normeringsprojektet. Det kan diskuteras huruvida proce-

durkontroll av sina egna testningar var optimalt då det kan vara svårt att vara objektiv och se 

sina egna fel. Ett alternativ hade varit att istället bedöma varandras inspelade testningar. 
Reynell IV var delvis svårbedömt då flera uppgifter, i framförallt vissa sektioner, 

kunde ha många möjliga svar. För att underlätta bedömningen mailades alla frågor, som inte 

kunde besvaras utifrån manualen, till de som översatt testet i Sverige. De diskuterade frågorna 

sinsemellan och upprättade därefter en gemensam rättningsmanual som vi kunde utgå ifrån 

vid rättning. Detta underlättade även vid reliabilitetskontrollerna och reflekteras i höga siffror 

(inter= 97,8%, intra= 99,1%) på både inter- och intrabedömarreliabiliteten för testet.  

 

Slutsatser och kliniska implikationer 
Denna uppsats bidrar med kunskap om hur flerspråkighet och SES samverkar med 

barns resultat på Reynell IV och SECDI. Resultaten ger indikationer på om flerspråkighet och 

SES är faktorer som man bör ta hänsyn till vid normering och senare klinisk bedömning med 

Reynell IV och SECDI. 

Barnens resultat visar att det inte finns anledning att förvänta sig ett annat resultat hos 

flerspråkiga barn (i åldern tre, fyra, fem och sex) som har svenska som ett av sina modersmål 

än vad man förväntar sig från enspråkiga svensktalande barn på Reynell IV. Normerna till 

Reynell IV kan alltså användas till bedömning av språklig förmåga hos flerspråkiga barn med 

svenska som ett av sina modersmål. Mer forskning behövs dock för att kunna verifiera resul-

taten kring att flerspråkiga tvååringar får ett signifikant lägre resultat än enspråkiga barn på 

Reynell Total och Reynell Förståelse. Vi vill framhålla att de flerspråkiga barn som ingår i 

normeringen av svenska Reynell IV är en subgrupp av flerspråkiga barn och därför inte repre-

senterar alla flerspråkiga barn i Sverige.  
Resultaten kring SES och Reynell IV visar att det finns signifikanta skillnader i hur 

barn presterar på Reynell IV beroende på föräldrarnas utbildningsnivå och att detta gäller barn 

i åldrarna fyra, fem och sex, men inte barn i åldern två och tre år. Effektstorleken för dessa 

skillnader är i nästan samtliga åldersgrupper måttliga. Då det är få deltagare i vissa SES-grup-

per och åldersgrupper, rekommenderar vi utökad forskning innan några säkra slutsatser kan 
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dras. Vi har i föreliggande studie lyft fram kopplingen vad gäller eventuella låga förvänt-

ningar på barn från familjer med lägre SES för att belysa att testresultat inte alltid endast beror 

på barnets egna inre faktorer utan även kan bero på yttre faktorer. 
Föreliggande studie bekräftar fynd från tidigare studier som visat att det inte finns 

skillnader i resultat på SECDI Ordförråd baserat på SES. Skillnader i resultat på SECDI Ord-

förråd hittades inte heller för en-/flerspråkiga. Detta är viktigt för kliniker att känna till, så att 

man inte förväntar sig ett lägre resultat på SECDI Ordförråd på grund av SES eller en-/fler-

språkighet. Man bör dock känna till att resultaten på SECDI i föreliggande studie eventuellt 

inte enbart gäller svenskan, utan kan innefatta barnets alla språk. Några säkra slutsatser kring 

att flerspråkiga barns resultat inte skiljer sig från enspråkiga barns resultat på SECDI när de 

enbart skattas på svenska kan alltså inte dras.  
 

Framtida forskning 
Vi vill uppmuntra andra framtida normeringsprojekt för språkliga test att inkludera 

flerspråkiga med svenska som ett av sina modersmål i normeringarna och undersöka om det 

finns några skillnader i resultaten. Det ger oss värdefull information om flerspråkiga barns 

språkförmågor, om än för en subgrupp av flerspråkiga. Forskning kring denna subgrupp av 

flerspråkiga barn är mycket begränsad. Avsaknad av beprövad kunskap kan innebära risk för 

felaktiga förväntningar på barns språkliga förmågor på ett språktest. 

Dessutom behövs ytterligare forskning kring andra typer av flerspråkighet. Språklig 

bedömning av exempelvis barn med svenska som andraspråk bör göras på barnets alla språk 

men i nuläget är bedömningsmaterial för flerspråkiga barn i Sverige begränsat. Det är därmed 

viktigt att forska vidare kring hur man ska kunna genomföra säkra bedömningar av flersprå-

kiga barn, samt att försöka sprida kunskap om flerspråkig utveckling till andra yrkesgrupper.  

Mer forskning kring SES och språkliga test i Sverige behövs, gärna med fler deltagare 

än i föreliggande studie. I denna studie undersöktes endast föräldrars utbildningsnivå men 

SES skulle även kunna undersökas baserat på att utbildningsnivå kombineras med inkomst 

och ev. sysselsättning. Det är önskvärt att inkludera både mammor och pappor i framtida stu-

dier då det finns få studier kring pappans SES och dess koppling till språkliga test. 
När det gäller SECDI hade det varit intressant att undersöka om flerspråkiga barn med 

svenska som ett av sina modersmål hade skattats högre om de skattats på SECDI på alla sina 

språk. Till en början behövs dock tydligare instruktioner i SECDI kring vilket språk skatt-

ningen gäller. 

 

Tack! 
 

Vi vill tacka alla fantastiska barn och föräldrar som ställde upp i studien. Ett extra tack till för-

skolechefer och pedagoger för all hjälp ute på förskolorna. 
 

Vi riktar även tack till vår handledare Nelli Kalnak för all feedback under processens gång, 

samt till inblandade i normeringsprojektet för råd och stöd. 
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Bilaga 1. 

Översikt av sektionerna i förståelsedelen på Reynell IV: 
Sektion   Svarsform  Exempel på uppgift 
Ai/Aii. Välja föremål  Peka på föremål “Var är katten?” 

Bi. Relatera två föremål  Manipulera föremål “Göm bilen i asken” 
Bii. Relatera två föremål  Manipulera föremål “Lägg pennan bredvid  

 nallen” 

Ci. Verb   Manipulera föremål “Gör så att nallen dansar” 

Cii. Verb   Peka på bild  “Peka på: Pojken äter” 
Di. Meningsbyggnad Manipulera föremål “Gör så apan klappar 

    ankan” 

Dii. Meningsbyggnad  Peka på bild  “Peka på: Flickan bär en

       låda” 

E. Verbmorfologi  Peka på bild  “Peka på flickan som

       läste” 
F. Pronomen   Svara ja/nej  “Klipper pappa honom?” 
G. Komplexa meningar  Peka på bild  “Peka på: Babyn blir

       buren av pappan” 
H. Inferens   Peka på temabild “Vem gör något roligt?” 

 

Översikt av sektionerna i produktionsdelen på Reynell IV: 

Sektion   Svarsform  Exempel på uppgifter
  

A. Benämning av föremål  Säga målord  “Vad är det här?” 
B. Relatera två föremål  Repetera  “Ankan är på bordet.” 

Bii. Relatera två föremål  Säga målpreposition “Var är katten?” 
(självständig produktion)  och lämpligt substantiv   

Ci/Cii. Verb   Säga målverb “Vad gör pojken?” 
Di. Meningsbyggnad  Säga målmening “Vad händer nu?” 
Dii. Meningsbyggnad  Säga målmening “Berätta om den här 

       bilden så att katten kan  
       hitta den”  

E. Verbmorfologi  Fylla i målmening “Vad gör den här apan?

      Han…” 

Fi. Komplexa meningar  Säga målmening “Du vill veta vem som 

matar            matar katten. Vad frågar 
       du då?”  
Fii. Komplexa meningar   Fylla i målmening “På den här bilden säger  
(relativbisatser)      jag: killen som dansar 

       har en mössa på sig. Och 

på den här bilden säger 

du: tjejen…” 
Fiii. Komplexa meningar  Säga målmening “Här säger jag: Flickan  
(passiv)       blir kramad av ankan. 

              Och på den här bilden  

       säger du:…” 

G. Grammatisk bedömning Svara ja/nej   “Flickan mat åt” 
 

*Exempel på uppgifterna är baserade på Reynell IV men med utbyten av vissa ord. 



 
 

Bilaga 2. 
Svarstalong avseende ert barns medverkan i normering av ett språktest 

 

 

Ja, vi godkänner att vårt barn får delta i studien som beskrivs i informationsbrevet. 
 

 

Ja, vi ger vårt tillstånd till att testningen spelas in 
 

 

Nej, vi ger inte vårt tillstånd till att testningen spelas in. 

 

Barnets namn 
________________________________________________________________________ 
Födelsedata (ååååmmdd) 
________________________________________________________________________ 

Vårdnadshavare 1 underskrift 
________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande 
________________________________________________________________________ 

Vårdnadshavare 2 underskrift 

________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande 
________________________________________________________________________ 

Ort, datum 
________________________________________________________________________ 
 

Obs! att samtliga vårdnadshavare måste underteckna godkännandet 
 

Tack för att ni lämnar ert svar i bifogat kuvert till förskolepersonalen senast……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 
Vi är tacksamma om ni fyller i detta frågeformulär om ert barn och lämnar till försko-

lan/skolan tillsammans med medgivandeblanketten i det bifogade kuvertet.  
 

Kryssa i det svarsalternativ som passar bäst in på ert barn 

1. Mitt barn har svenska som sitt enda språk              o Ja                     Nej o 
   Om inte:  Målsman 1 talar …………………………...……………………… med barnet 
                   Målsman 2 talar …………………………………………....…….... med barnet 

2. Mitt barn har en hörselnedsättning                          o Ja                    Nej o 

3. Mitt barns språkutveckling är i nivå med jämnåriga barns  o Ja         Nej o 

4. Jag är orolig över mitt barns språkutveckling          o Ja                     Nej o 

5. Mitt barn står på väntelista för, eller har varit i kontakt med logoped   o Ja 

 Nej o 

6. Mitt barn har en funktionsnedsättning som kan påverka språkutvecklingen 

                                                                                    o Ja                     Nej o 
 Om ja, vilken?: 

…………………………………………………………………… 

7. Har någon i familjen/släkten svårigheter relaterade till språk och/eller läsande och skri-

vande?                                                     o Ja                     Nej o 

 

Om ja, vem?............................................................................................................... 

8. Mitt barn har syskon             o Ja, antal äldre:…… antal yngre:….   Nej o 

9. Vid vilken ålder började barnet på förskola? ……….år och ……….månader 

                  

Kryssa i vårdnadshavares utbildnings-

nivå 

Vårdnadshavare 1 

□ mamma □ pappa 

□…………….. 

Vårdnadshavare 2 

□ mamma □ pappa 

□…………….. 

Grundskola   

Gymnasium   

Eftergymnasial utbildning 3 år eller kortare   

Eftergymnasial utbildning längre än tre år   

 

 



 
 

Bilaga 4. 
 

Information till rektorer 
 

Normering av ett språktest 
 

Hej! 
 

Vi heter Helena Mortimer och Isabella Gustafsson och läser vårt fjärde och sista år på logo-

pedprogrammet vid Lunds universitet. Under våren kommer vi att skriva ett examensarbete 

inom ämnesområdet tal- och språkstörningar hos barn. För att kunna göra tillförlitliga bedöm-

ningar av barns språkförmåga behöver vi olika typer av språktest och kunskaper om hur barn 

utan svårigheter presterarar på dem. Ett sådant test, The New Reynell Developmental Scales 

(RDLS), har nyligen översatts och anpassats till svenska. Vi deltar nu i ett nationellt samar-

bete för att samla in testdata från barn med typisk språkutveckling som kommer att resultera i 

flera examensarbeten i logopedi med olika frågeställningar. Frågeställningarna kommer att 

handla om att säkerställa testets tillförlitlighet, hur barn i olika åldrar klarar testets olika delar 

och om inverkan av bakgrundsfaktorer som kön, flerspråkighet och föräldrars utbildning. Syf-

tet är alltså inte att göra en bedömning av varje enskilt barns språk, utan att vi endast behöver 

resultaten som underlag för att kunna ange vad som förväntas i olika åldrar. 

 

Vi skulle vilja ha er hjälp med att rekrytera barn som är mellan 2 och 7 år på era för-

skola/skola. För att resultatet inte ska påverkas av andra faktorer än den språkliga förmågan 

ska barnen som deltar i studien ha svenska som ett modersmål (dvs. minst en av vårdnadsha-

varna är svenskspråkig och pratar svenska med barnet i hemmet), inte ha eller ha haft hörsel-

nedsättning och inte ha eller ha haft kontakt med logoped. 
 

Vad innebär det att medverka i studien? 
Testningen innebär att barnet får peka på bilder som vi frågar efter, hantera några olika leksa-

ker samt benämna föremål och bilder. Testningen beräknas ta ca 40 minuter inklusive eventu-

ella pauser och vi hoppas att vi kan få genomföra testningen i ett avskilt rum på försko-

lan/skolan. Vår strävan är att barnet ska uppleva tillfället som roligt. Undersökningen innebär 

inga risker för deltagande barn. Några testningar kommer att spelas in för att vi ska kunna 

kontrollera kvalitén på våra testningar. Föräldrar till barn som är mellan 2 och 4 år ombeds 

också att fylla i en enkät om barnets språkutveckling. För att garantera deltagande barns ano-

nymitet kommer att tilldela varje barn en kod som genomgående kommer att användas. I upp-

satserna kommer endast att gruppresultat att rapporteras. Endast personer som är direkt enga-

gerade i arbetet med RDLS kommer att ges tillgång till materialet. 
 

Självklart är det helt frivilligt att delta i studien. De som väljer att delta, kan när som helst 

välja att avbryta utan att ange någon särskild anledning till detta. Vi kommer givetvis även ta 

hänsyn till vad barnet vill vid testtillfället. 
 

Vårdnadshavarna ska ge sitt skriftliga tillstånd och svarsblanketten och den skriftliga inform-

ationen till vårdnadshavarna bifogas. Om du/ni önskar ytterligare information är du välkom-

men att kontakta oss, telefonnummer respektive e-postadress nedan. 

 

Om du ger ditt tillstånd ber vi dig att ge oss kontaktuppgifter till den/de förskolor/skolor som 

är lämpliga, så att vi kan kontakta dem. 
 



 
 

Vi ser fram emot ert svar! 
 

Med vänlig hälsning 
 

Helena Mortimer Isabella Gustafsson 
Logopedstudent Logopedstudent 
Tel: xxxxxxxxxx Tel: xxxxxxxxxx 
xxxx@xxx.se xxxx@xxx.se 
 

Nelli Kalnak  
Leg. Logoped   

xxxx@xxx.se  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 5. 
 

Information till förskolor/skolor 
 

Normering av ett språktest 
 

Hej! 
 

Vi heter Helena Mortimer och Isabella Gustafsson och läser vårt fjärde och sista år på logo-

pedprogrammet vid Lunds universitet. Under våren kommer vi att skriva ett examensarbete 

inom ämnesområdet tal- och språkstörningar hos barn. För att kunna göra tillförlitliga bedöm-

ningar av barns språkförmåga behöver vi olika typer av språktest och kunskaper om hur barn 

utan svårigheter presterarar på dem. Ett sådant test, The New Reynell Developmental Scales 

(RDLS), har nyligen översatts och anpassats till svenska. Vi deltar nu i ett nationellt samar-

bete för att samla in testdata från barn med typisk språkutveckling som kommer att resultera i 

flera examensarbeten i logopedi med olika frågeställningar. Frågeställningarna kommer att 

handla om att säkerställa testets tillförlitlighet, hur barn i olika åldrar klarar testets olika delar 

och om inverkan av bakgrundsfaktorer som kön, flerspråkighet och föräldrars utbildning. Syf-

tet är alltså inte att göra en bedömning av varje enskilt barns språk, utan att vi endast behöver 

resultaten som underlag för att kunna ange vad som förväntas i olika åldrar. 

 

Vi skulle vilja ha er hjälp med att rekrytera barn som är mellan 2 och 7 år på era för-

skola/skola. För att resultatet inte ska påverkas av andra faktorer än den språkliga förmågan 

ska barnen som deltar i studien ha svenska som ett modersmål (dvs. minst en av vårdnadsha-

varna är svenskspråkig och pratar svenska med barnet i hemmet), inte ha eller ha haft hörsel-

nedsättning och inte ha eller ha haft kontakt med logoped. 
 

Vad innebär det att medverka i studien? 
Testningen innebär att barnet får peka på bilder som vi frågar efter, hantera några olika leksa-

ker samt benämna föremål och bilder. Testningen beräknas ta ca 40 minuter inklusive eventu-

ella pauser och vi hoppas att vi kan få genomföra testningen i ett avskilt rum på försko-

lan/skolan. Vår strävan är att barnet ska uppleva tillfället som roligt. Undersökningen innebär 

inga risker för deltagande barn. Några testningar kommer att spelas in för att vi ska kunna 

kontrollera kvalitén på våra testningar. Föräldrar till barn som är mellan 2 och 4 år ombeds 

också att fylla i en enkät om barnets språkutveckling. För att garantera deltagande barns ano-

nymitet kommer att tilldela varje barn en kod som genomgående kommer att användas. I upp-

satserna kommer endast att gruppresultat att rapporteras. Endast personer som är direkt enga-

gerade i arbetet med RDLS kommer att ges tillgång till materialet. 
 

Självklart är det helt frivilligt att delta i studien. De som väljer att delta, kan när som helst 

välja att avbryta utan att ange någon särskild anledning till detta. Vi kommer givetvis även ta 

hänsyn till vad barnet vill vid testtillfället. 
 

Vårdnadshavarna ska ge sitt skriftliga tillstånd och svarsblanketten och den skriftliga inform-

ationen till vårdnadshavarna bifogas. Om du/ni önskar ytterligare information är du välkom-

men att kontakta oss, telefonnummer respektive e-postadress nedan. 

 

Vi kommer att kontakta er för att diskutera hur vi bäst ska lägga upp det hela. 
 

Med vänlig hälsning 



 
 

 

Helena Mortimer  Isabella Gustafsson 
Logopedstudent  Logopedstudent 
Tel: xxxxxxxxxx  Tel: xxxxxxxxx 

xxxx@xxx.se  xxxx@xxx.se 
 

Nelli Kalnak  
Leg. Logoped  
xxxx@xxx.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 6. 
 

Information till vårdnadshavare med förfrågan om deltagande i en studie 
 

Normering av ett språktest 
 

Hej! 
 

Vi heter Helena Mortimer och Isabella Gustafsson och läser vårt sista år på logopedprogram-

met vid Lunds universitet. Under våren kommer vi att skriva ett examensarbete. Det kommer 

att handla om språkutveckling hos barn i åldern 2-7 år. Mera specifikt ska vi undersöka språk-

förståelse och språkproduktion med ett test som nyligen översatts och anpassats till svenska 

’The New Reynell Developmental Scales’ (RDLS). Vi kontaktar er för att fråga om ni vill låta 

ert barn delta i vår studie. 
 

Vår studie är del av ett nationellt projekt där flera studentgrupper vid olika universitet samlar 

in resultat från barn med typisk språkutveckling. Projektet kommer att resultera i flera exa-

mensarbeten i logopedi med olika frågeställningar. Frågeställningarna kommer att handla om 

att säkerställa testets tillförlitlighet, hur barn i olika åldrar klarar testets olika delar och om in-

verkan av bakgrundsfaktorer som kön, flerspråkighet och föräldrars utbildning. Vi behöver 

samla in resultat från många barn för att få svenska mått på RDLS. Dessa mått kommer att an-

vändas som underlag för att kunna ange vad som förväntas språkligt av barn i olika åldrar, s.k. 

normering. 

 

För vår studie söker vi alltså barn som är mellan 2 och 7 år. För att resultatet inte ska påverkas 

av andra faktorer än den språkliga förmågan ska barnen som deltar i studien ha svenska som 

ett modersmål (dvs. minst en av vårdnadshavarna är svenskspråkig och pratar svenska med 

barnet i hemmet), inte ha eller ha haft hörselnedsättning och inte ha eller ha haft kontakt med 

logoped. 

 

Vad innebär det att medverka i studien? 
Medverkan i vår studie innebär att ert barn blir testat med RDLS av en logopedstudent på bar-

nets förskola/skola. Testningen går till så att barnet får peka på bilder som vi frågar efter, han-

tera några olika leksaker samt benämna föremål och bilder. Testningen beräknas ta ca 40 mi-

nuter inklusive eventuella pauser och kommer att ske i ett avskilt rum. Testningen innebär 

inga risker för barnet, men en del barn kan bli trötta. Därför har vi tid för paus när det behövs. 

Vår erfarenhet är att barn upplever tillfället som roligt. Några slumpmässiga testningar kom-

mer att spelas in för att vi ska kunna kontrollera kvalitén på våra testningar. Inspelningarna 

förstörs när studien är genomförd. 
 

För att barnet ska få vara med, behöver vi er skriftliga tillåtelse att ert barn får delta och ev. bli 

inspelat. Föräldrar till barn som är mellan 2 och 4 år ombeds också att fylla i bifogad enkät 

om barnets språkutveckling. Enkäten är till för att undersöka RDLS kvalitet. För att garantera 

deltagande barns anonymitet tilldelas varje barn en kod, vilket innebär att vi inte använder 

personnummer eller namn. Detta betyder att resultaten inte går att koppa till enskilda barn. I 

uppsatserna rapporteras endast gruppresultat, exempelvis för alla tre-åringar. Endast studenter 

och handledare i RDLS-projektet kommer att ges tillgång till materialet. Det är självklart helt 

frivilligt att delta i studien. Om ni väljer att delta, kan ni eller ert barn när som helst välja att 

avbryta medverkan utan att ange någon särskild anledning. 



 
 

Om ni och ert barn vill delta fyller ni i den bifogade svarsblanketten och lämnar snarast till 

personalen på förskolan/skolan. Om ni önskar ytterligare information får ni gärna kontakta oss 

eller vår handledare. 
 

Helena Mortimer Isabella Gustafsson 
Logopedstudent Logopedstudent 
Tel: xxxxxxxxxx Tel: xxxxxxxxxx 
xxxx@xxx.se xxxx@xxx.se 
 

Nelli Kalnak  
Leg. Logoped  

xxxx@xxx.se  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


