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Sammanfattning 

Språksvårigheter kan leda till sociala problem eller vara en indikation på neuropsykologiska 

problem. MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (MB-CDI) och 

Children´s Communication Checklist (CCC) är instrument som används för att 

uppmärksamma eventuella brister i kommunikations- och språkutveckling. Swedish Early 

Communactive Development Inventories (SECDI) är svenska motsvarigheten till MB-CDI. 

Föreliggande studies syfte var att validera den nya svenska versionen av SECDI för barn 3-5 

år gamla (SECDI-III) mot de tio skalorna i CCC-2. 36 föräldrar deltog i studien. Resultatet 

visade att ordförråd från SECDI-III var måttligt korrelerat till de första fyra skalorna i CCC-2, 

vilket i det stora hela ger stöd för validiteten hos SECDI-III. 

 

Nyckelord: Barns språkutveckling, Barns kommunikation, SECDI-III och CCC-2. 

 

 

 

 



Abstract 

Language difficulties can lead to social problems or be an indication of neuropsychological 

problems. MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (MB-CDI) and the 

Children's Communication Checklist (CCC) are instruments used to highlight any 

shortcomings of communication and language development in children. Swedish Early 

Communicative Development Inventories (SECDI) is the Swedish equivalent of the MB-CDI. 

The present study's purpose was to validate the new Swedish version of SECDI for children 

3-5 years old (SECDI-III) to the ten scales of the CCC-2. 36 parents participated in the study. 

The results showed that vocabulary from SECDI-III was moderately correlated to the first 

four scales of the CCC-2, which on the whole support for the validity of SECDI-III. 

 

Keywords: Child Language Development, Children's communication, SECDI-III and CCC-2. 
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1. Introduktion  

Den första studien om ett barns språkutveckling som har publicerats och hittats i 

Sverige är över 90 år gammal. Det var makarna Bolin som genomförde två studier på sin 

dotter, vilka dokumenterats år 1916 och 1920 (Bolin, 1916, 1920). Den första studien berörde 

dotterns språkutveckling från det att hon var någon månad och endast kunde utföra läten, till 

dess att hon var två år gammal. Den andra studien studerades dotterns psykologiska och 

språkliga utveckling under åren 3 till 6 år (Berglund & Eriksson, 2000a; Eriksson & 

Berglund, 1999). I relation till nutida forskning kring barns språkutveckling studerade 

forskarna i början av 1900-talet hur de första orden utvecklades till avancerat tal. Senare kom 

forskarna att börja intressera sig mer på vilka faktorer som kan påverka språkutvecklingen. 

Undersökningarna som gjordes i flera olika länder dokumenterades i form av detaljerade 

dagboksanteckningar. En jämförelse mellan de olika ländernas dokumentation gällande barns 

språkutveckling har visat att oberoende av språk och kultur utvecklas språket mer eller mindre 

likadant för de flesta barn (Arnqvist, 1993; Hoff, 2001). 

 

Tabell 1: Milstolpar i barns språkutveckling de första åren (Arnqvist, 1993; Hoff, 2001). 

Ålder Språkutvecklingens fas för de flesta barn 

6 månader  Talljud växer gradvis fram. 

 Barnet börjar jollra. 

8 – 18 månader  Barnet säger sitt första ord. 

18 månader – 3 år  Barnet skapar ett system för att utveckla och 

kunna producera individuella talljud. 

 Barnet gör de första kombinationerna av ord. 

4 – 7 år  Barnet börjar behärska de grundläggande 

grammatiska reglerna. 

 Barnet börjar veta vad som är då- och nutid. 

 Barnet börjar uppskatta rim och ordlekar. 

 

Språksvårigheter hos barn kan leda till att de kommunikativa färdigheterna obstrueras, 

vilka kan visa sig i sociala problem, men kan även vara en indikation till eventuella neuro-

psykologiska problem (Bishop, 2012; Botting & Conti-Ramsden, 2008). Det brukar talas om 

två slags faktorer som kan påverka den kommunikativa utvecklingen, psykosociala faktorer 

alternativt någon form av kommunikativ störning. Psykosociala faktorer kan yttra sig i form 
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av talängslan, det vill säga barnet är tyst och vågar inte tala. Talängslan grundar sig oftast i en 

osäkerhet, vilken kan komma av att barnet upplever att allmänheten reagerar på dennes sätt att 

tala eller vad som sägs. Talängslan kan delvis vara en medfödd beteendemässig faktor som 

gör att barnet känner sig osäker i sociala sammanhang. Även skol- kontra hemmiljön kan 

medföra en konflikt hos barnet eftersom de två olika miljöerna oftast har olika förväntningar 

på barnet. Skolan vill att barnet ska tala och vara kreativt, medan hemma förväntas barnet 

vara lugnt och tyst. Det här kan skapa en förvirring hos barnet, vilket kan leda till att barnet 

känner sig osäkert och i sin tur leda till talängslan. En kommunikativ störning däremot visar 

sig oftast i en försenad mental utveckling hos barnet, och är ofta förenad med allvarliga 

fysiska eller mentala funktionshinder. Barn med en kommunikativ störning visar ofta 

bristande förmåga i att ge respons, och de kan ha avvikande kommunikativa egenskaper vilket 

inte finns hos barn som inte har denna störning (Jörgensen, 1995; Botting & Conti-Ramsden, 

2008).  

Olika instrument har skapats för att kunna uppmärksamma barns eventuella brister i 

kommunikations- och språkutveckling. Några kända sådana instrument är MacArthur-Bates 

Communicative Development Inventories (MB-CDI) och Children´s Communication 

Checklist (CCC). Den svenska motsvarigheten till MB-CDI är Swedish Early Communactive 

Development Inventories (SECDI; Berglund & Eriksson, 2000a; Eriksson & Berglund, 1999). 

 

1.1 Instrument 

MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (MB-CDI) är ett 

instrument som har skapats för att kunna utvärdera barns kommunikativa färdigheter i åldern 

8-30 månader. Instrumentet är uppdelat i två delar; första delen är för barn som är mellan 8-16 

månader och andra delen är för barn som är mellan 16-30 månader. Första delen berör ord och 

gester, och den andra delen ord och meningar (Fenson et al, 1994). 

Det mest fördelaktiga sättet att ta reda på hur barns kommunikativa färdigheter och 

språkutveckling utvecklas är att låta föräldrar fylla i MB-CDI, eftersom de oftast är de som 

känner barnet bäst. En till positiv effekt av att det är föräldrarna som fyller i instrumentet är 

att yngre barn även lätt blir blyga i främmande personers närvaro. Blygheten kan leda till att 

barnet kanske inte talar och kommunicerar som de vanligtvis brukar (Fenson et al, 1994; 

Pérez-Pereira & Resches, 2011). 

Swedish Early Communactive Development Inventories (SECDI) används för att 

bedöma språk och kommunikation hos barn som är yngre än 3 år. Det är det första 

instrumentet som konstruerats för yngre svenska barn i Sverige. Med svenska barn menas 
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barn vilkas bästa språk är svenska. Instrumentet kan hjälpa barnläkare att finna eventuella 

medicinska problem som exempelvis autism, hörselnedsättning, språkliga svårigheter och 

sociala ”missanpassningar”. SECDI möjliggör även för andra yrkeskategorier som arbetar 

med barn, att redan i ett tidigt stadium uppmärksamma om långsam kommunikations- eller 

språkutveckling förekommer. Det här i sin tur ger dem möjlighet att förslå en lämplig 

behandling för barnet (Berglund & Eriksson, 2000b). 

Children´s Communication Checklist – 2:a upplagan (CCC-2) är ett instrument 

konstruerat av Bishop (1998). Instrumentet är utformat som en checklista, vilket används för 

att kartlägga om barn och ungdomar har eventuella språkstörningar. Språkstörningar som i sin 

tur kan påverka kommunikationsförmågan (Bishop, 1998; Bishop, 2003). Med CCC kan även 

eventuella symtom som pekar mot pragmatisk språkstörning eller specifik språkstörning 

(specific language impairment, SLI) upptäckas (Bishop, 1998; Bishop & Baird, 2001). CCC-2 

kom i en svensk version år 2012 (Bishop, 2012). 

Pragmatiska språkstörningar visar sig i att barnet inte förstår språkets sociala funktion. 

För att kunna fungera i samhället räcker det inte att barnet endast utvecklas språkligt i form av 

en massa ord och grammatik, utan barnet måste även lära sig att hantera språket på rätt sätt. 

Det gör barnet genom att lära sig samhällets normer, beteenden och värderingar för att kunna 

fungera i det sociala samhället (Johansson & Svedner, 2003). 

SLI är en diagnos som betyder att det finns en språklig störning i utvecklingen, men 

utan andra uppenbara funktionsnedsättningar. Det centrala problemet ligger i språkstrukturen 

för dem med SLI. Av den allmänna befolkningen drabbas 5 till 7 procent av SLI (Bishop, 

1998; Bishop & Baird, 2001; Botting & Conti-Ramsden, 2008). 

 

1.2 Föreliggande studie 

Den här studien syftar till att validera en ny svensk version av instrumentet SECDI 

som berör barn som är 3 till 5 år gamla (SECDI-III). SECDI-III har framställts av Mårten 

Eriksson. Den nya versionen mäter ordförråd, meningskomplexitet, meningsbyggnad 

(grammatik), uttal och läsningsberedskap. 

SECDI-III ska valideras mot de tio skalorna i CCC-2. De fyra första skalorna i CCC-2 

handlar om allmän språkutveckling medan de fyra följande mäter avvikande språkutveckling, 

främst som följd av störningar i pragmatiska språkaspekter. De två sista skalorna mäter 

beteenden som förknippas med autismspektrumstörningar.  

1.2.1 Validitet. Har instrumentet undersökt det som var menat? Validiteten tittar på 

giltigheten i de frågor som ställts i instrumentet. Är validiteten låg visar det på att 
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instrumentet innehåller systematiska fel, varför det eftersträvas en hög validitet för att visa på 

frånvaro av systematiska fel (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Enligt Furr (2011) som 

framförallt talar om hypotetisk validitet är validiteten en pågående process, vilken används för 

att ge stöd till lämpligheten av valet av instrument. Validiteten mäts för att se om forskaren 

lämnat riktiga uppgifter om sitt instrument. Exempelvis har de psykologiska fenomenen 

förklarats korrekt samt har rätt variabler mäts, etcetera? För att mäta detta kan sambandstest 

användas (Furr, 2011). Tidigare studier har visat på hög validitet för SECDI-I och SECDI-II 

(Berglund & Eriksson, 2000b). 

 

1.3 Könseffekter 

Det är vanligt att små könseffekter finns i barns språk. Tio olika språkgrupper inom 

åtta länder (Sverige, Österrike, Estland, Spanien, Danmark, Slovenien, Frankrike, Kroatien) 

har testats och samma könseffekter finns i MB-CDI-I och MB-CDI-II. Det vill säga testen 

visar att pojkar vanligtvis ligger efter flickor i att kombinera ord, kommunikativa rörelser och 

ordförråd. En skillnad som med åldern även ökar, och som är lika för de tio språkgrupperna. 

Faktorerna är robusta då de är lika för språkgrupperna (Eriksson et al., 2011). Det är viktigt 

vid valideringen för denna uppsats att båda instrumenten SECDI-III och CCC-2 har samma 

inverkan gällande kön.  

 

1.4 Förväntan på resultatet 

1.4.1 Ordförråd. För att SECDI-III ska betraktas som valitt ska ordförrådet i SECDI-

III vara högt korrelerat med de fyra första CCC-2 skalorna tal, syntax, semantik och koherens 

vilka mäter strukturella aspekter av språket, eftersom ordförrådet är nära förbundet med övrig 

språkutveckling. Sambandet med de resterande CCC-2 skalorna, vilka mäter initiativ, 

stereotypt språk; användning av kontext; icke-verbal kommunikation, sociala relationer och 

intressen, bär vara måttligt. (Skalorna för de två instrumenten förklars mer djupgående under 

rubrik 2.2 Material). 

1.4.2 Meningskomplexitet och meningsbyggnad. SECDI-III-skalorna menings-

komplexitet och meningsbyggnad ska vara högt korrelerad till CCC-2 skalorna syntax och 

koherens eftersom de mäter liknande aspekter av språket. Sambandet till CCC-2 tala och 

semantik bör vara lägre än till syntax och koherens, det vill säga måttlig korrelation, eftersom 

tala och semantik hör till allmän språkutveckling men inte specifikt till grammatik och 

komplexitet. Sambandet till övriga CCC-2 skalor bör vara lägre.  
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1.4.3 Uttal. Sambandet mellan SECDI-III uttal ska vara speciellt högt till CCC-2 tala 

eftersom de har med det talade språket att göra, och måttlig till CCC-2 syntax, semantik och 

koherens. Sambandet till övriga CCC-2 skalor bör vara lägre.  

1.4.4 Läsningsberedskap. Sambandet mellan SECDI-III läsningsberedskap å ena 

sidan och CCC-2 tala, syntax, semantik och koherens å den andra ska vara högt eftersom de 

alla är avancerade språkliga färdigheter. Sambandet till övriga CCC-2 skalor bör vara lägre. 

 

Tabell 2: Förväntan på resultatets korrelationer mellan SECDI-III och CCC-2. 

                                SECDI-III 

CCC-2 

Ordförråd Meningskomplexitet Meningsbyggnad Uttal Läsningsberedskap 

Tala (A) Högt Måttligt Måttligt Högt Högt 

Syntax (B)  Högt Högt Högt Måttligt Högt 

Semantik (C) Högt Måttligt Måttligt Måttligt Högt 

Koherens (D) Högt Högt Högt Måttligt Högt 

Initiativ (E) Lågt Lågt Lågt Lågt Lågt 

Stereotypt språk (F) Lågt Lågt Lågt Lågt Lågt 

Användning av kontext (G) Lågt Lågt Lågt Lågt Lågt 

Icke-verbal kommunikation (H) Lågt Lågt Lågt Lågt Lågt 

Sociala relationer (I) Lågt Lågt Lågt Lågt Lågt 

Intressen (J) Lågt Lågt Lågt Lågt Lågt 

Not. Korrelationsnivåer: högt ca 0.5, måttligt ca 0.3, lågt ca 0.1 

 

1.5 Frågeställningar 

Frågeställningarna är; 

 Vad är sambanden mellan skalor i SECDI-III och skalor i CCC-2? 

 Har kön samma effekt i bägge instrumenten? 

 

2. Metod 

2.1 Deltagare och urval 

För studien har 40 föräldrar till barn i åldrarna 3-5 år tillfrågats om de ville delta. 

Rekryteringen av föräldrar skedde genom att vänner, arbetskollegor och vänners vänner 

tillfrågades om de kunde tänkas ha barn i åldrarna 3-5 år. Uppgifter om 18 pojkar och 18 

flickor har erhållits, det vill säga uppgifter om totalt 36 barn. Instrumenten besvarades av 29 

mammor och 7 pappor. 
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2.2 Material 

Två instrument har använts för den här studiens datainsamling, en preliminär version 

av SECDI-III och den svenska versionen av checklistan CCC-2. Båda instrumenten började 

med bakgrundfrågor så som ålder och kön på barnet, vem som fyllt i (mamma eller pappa) 

och deras utbildningsnivå. I instrumentet SECDI-III har fem olika skalor använts: 

 Ordförråd. Skalan baseras på 30 ord från fyra områden (matord, kroppsord, 

tankeord, känsloord). Svarsalternativen var; nej och ja. Den sammanlagda skalan 

går från 0 till 120. 

 Meningskomplexitet. Föräldrarna anger i vilken utsträckning barnet använder olika 

typer av bisatser vilket blir ett mått på hur utvecklat barnets språk är. Tio frågor 

ställs och svarsalternativen var graderade 0 till 4. Den sammanlagda skalan går 

från 0 till 40. 

 Meningsbyggnad. Skalan baseras på 8 frågor och mäter grammatik samt i vilken 

utsträckning barnen konstruerar långa meningar. Svarsalternativen var; aldrig, 

någon gång/månad, flera gånger/vecka och varje dag. Den sammanlagda skalan 

går från 0 till 24. 

 Uttal. Fem frågor uppmärksammar vanliga uttalsproblem. Svarsalternativen var; 

nej och ja. Antalet uttalsproblem subtraherades från fem varefter den samman-

lagda skalan går från 0 till 5 och högt värde anger få uttalsproblem.  

 Läsningsberedskap. Skalan mäter språklig medvetenhet och läsförberedande 

aktiviteter. Svarsalternativen var; nej och ja. Den sammanlagda skalan går från 0 

till 4. 

CCC-2 innehåller 70 påstående vilka föräldrarna fick svara på utifrån en fyrgradig 

skala: 

0 = mindre än en gång i veckan (eller aldrig) 

1 = minst en gång i veckan, men inte varje dag 

2 = en eller två gånger om dagen 

3 = flera gånger (fler än två gånger) om dagen (eller alltid) 

De 70 påståendena är i sin tur uppdelade i tio skalor (A-J). Varje skala innehåller sju 

påståenden. Två påstående beskriver styrkor och fem svårigheter i varje skala. CCC-2 är 

uppdelad i två områden varav de första 50 påståendena berör språkliga svårigheter vilka kan 

ha negativa effekter på kommunikationen. De resterande 20 påståendena behandlar det som 

bedöms vara styrkor inom kommunikation. 
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Strukturella aspekter av språket, ordförråd och diskurs mäts vid de första fyra skalorna 

(A-D) av de totalt tio stycken som finns. Hos barn med språksvårigheter är dessa aspekter ofta 

svaga eller nedsatta. 

A – Tal; mäter förståelighet och flyt i talet. 

B – Syntax; mäter grammatik och meningsbyggnad. 

C – Semantik; mäter förståelsen av ords innebörd. 

D – Koherens; mäter förmågan att frambringa ett sammanhängande språk. 

Nästkommande fyra skalor (E-H) mäter om pragmatiska aspekter finns och om det är nedsatt 

både om barnet har eller inte har svårigheter med den strukturella sidan av språket. 

E – Initiativ; mäter förmågan att inleda och upprätthålla en konversation med 

andra. 

F – Stereotypt språk; mäter om språket är “överinlärt”, förenklat och klichéartat 

samt i vilken utsträckning. 

G – Användning av kontext; mäter i vilken utsträckning språket anpassas på ett 

flexibelt sätt till samtalspartner och situation. 

H – Icke-verbal kommunikation; mäter kommunikationens icke-verbala aspekter. 

Sedan kommer två skalor vilka inte behandlar språkliga aspekter som de tidigare 

skalorna gör. Dessa två skalor finns med i och med att de barn som kan ha autismspektrum-

störning brukar vara bristfällig inom dessa aspekter. Vid låga resultat på dessa skalor (I-J) 

samt E-H som mäter de pragmatiska färdigheterna, bör barnet utredas vidare beträffande 

eventuell autismspektrum-störning. 

I – Sociala relationer; mäter hur barnet fungerar i samspel med andra människor, 

det vill säga barnets relationsförmåga.  

J – Intressen; mäter i vilken utsträckning barnet har specifika, snäva intressen 

samt förmågan till flexibilitet. 

Alla CCC-2 skalorna (A-H) har bildats genom att de negativa frågorna vänds och svaren 

därefter adderats till skalor med värden 0-21 (Bishop, 2012).  

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Studien presenterades för deltagarna både muntligt, via Facebook samt med ett 

missivbrev (se Bilaga 1). Missivbrevet lämnades tillsammans med instrumenten SECDI-III 

och CCC-2 redan vid första mötet eller efter första samtalet med de föräldrar som kunde tänka 

sig att delta i studien. Varje tillfrågad deltagare fick fylla i båda instrumenten vilka 

tillsammans tog ca 40 minuter att fylla i. 



8 

 

Instrumenten delades ut under perioden 22 oktober – 4 december 2013. De flesta 

föräldrar som kunde och ville delta i studien fick själva höra av sig till mig om de var 

intresserade. En del fick förfrågan av mig, andra av mina vänner och arbetskollegor. När 

ifyllandet av instrumenten var klar lämnades de åter till mig personligen eller skickades med 

post hem till mig. 

 

2.4 Dataanalys 

Korrelationer har beräknats i Windows Office Excel 2010 och skillnader mellan 

korrelationskoefficienter har beräknats i nätbaserade statistikprogram (Preacher, 2002).  

Bedömningen av resultatets korrelationsvärdens utgår från statistikern Cohen´s 

tumregel. Höga korrelationer ligger runt 0.5, måttliga korrelationer ligger omkring 0.3 och 

låga (små) korrelationer ligger runt 0.1 (Cohen, 1988). 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

I denna studie berördes områden vilka kunde upplevas som känsliga för deltagarna. 

Deltagarna som var föräldrar till barn i åldern 3-5 år fick två instrument att fylla i gällande sitt 

barns språkutveckling. Information vilket för föräldrarna kunde upplevas som något privat 

och/eller känslomässigt jobbig att dela med sig utav till en främmande människa och för 

hennes studie. Jag tänker speciellt i de fall då föräldrarna kanske redan vet med sig att barnet 

ligger efter i sin språkutveckling eller kanske har just en språkstörning. 

Med hänsyn till studiens känsliga ämne och till informations- och samtyckeskravet 

gav jag deltagarna både skriftlig och vissa fall även muntlig information gällande studiens 

syfte. Jag var även tydlig gentemot deltagarna att deltagandet i den här studien var frivillig 

och att de när som kunde välja att avbryta sitt deltagande. De behövde inte heller ange några 

namnuppgifter varken på sig eller på barnet, inte heller meddela vart de bor. Utifrån 

konfidentialitets- och nyttjandetskravet fick deltagarna även information om att datamaterialet 

endast bearbetas av mig, för att undvika att deras uppgifter ska komma ut till obehöriga. 

Därmed anser jag att uppsatsen uppfyller rimliga forskningsetiska krav. 

 

3. Resultat 

I studien svarade totalt 36 föräldrar på de två instrumenten, varav det var föräldrar till 

18 pojkar respektive 18 flickor. Medelåldern för barnen i denna studie var M=4.06, samt 

medianvärdet (Md) 3.25 år. Det visar att de flesta barn var runt 3 år eller 5 år. Det var inte så 
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många som var runt 4 år gamla. I SECDI-III kunde ett barn få ihop maximalt 120 ord, för 

studiens 36 barn var medelvärdet (M) 86.33 ord. För flickor var M 91.22 och för pojkar M 

81.44 (se Tabell 3). 

 

Tabell 3: Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för flickor och pojkar i SECDI-III. 

Flickor Ordförråd Meningskomplexitet Meningsbyggnad Uttal Läsningsberedskap 

n 18 18 18 18 18 

Max poäng 120 40 24 5 4 

M 91.22 30.72 20.47 3.12 3.00 

SD 15.55 7.18 4.17 1.58 0.87 

Pojkar      

n 18 18 18 18 18 

Max poäng 120 40 24 5 4 

M 81.44 26.11 17.71 2.59 2.25 

SD 15.27 7.91 5.27 1.66 1.53 

 

3.1 Ordförråd 

För att SECDI-III skulle anses vara valitt predicerades att barnens ordförråd från 

instrumentet SECDI-III var högt korrelerat till de första fyra skalorna (A-D) i instrumentet 

CCC-2. Resultatet visar (se Tabell 4) att så var fallet då tala och koherens fick 0.61, semantik 

0.53 och syntax 0.72 i korrelationsvärde, vilket anses vara högt i relation till de övriga 

skalorna som låg lägre. Det fanns dock en oväntad hög korrelation mellan ordförråd och icke-

verbal kommunikation (0.55).  

 

3.2 Meningskomplexitet och Meningsbyggnad 

Studiens antagande var att meningskomplexitet och meningsbyggnad skulle korrelera 

högt med CCC-2 skalorna syntax och koherens, då de mäter liknande aspekter av språket. 

Likaså skulle det vara en måttlig korrelation till tala och semantik också i CCC-2. Resultatet 

visar att korrelationsvärdet för meningskomplexitet och syntax vart 0.77 och koherens 0.71, 

och mellan meningsbyggnad och syntax 0.83 samt koherens 0.66 (se Tabell 4). Dock blev 

resultatet inte som förväntat gällande meningsbyggnad och semantik (0.54) som borde varit 

högre än till de senare skalorna, fastän lägre än syntax och koherens. Resultatet visar att 

värdet mellan meningsbyggnad och semantik var i nivå med användning av kontext (0.57), 

icke-verbal kommunikation (0.58) och sociala relationer (0.54). Förväntningarna stämde dock 

fullt ut gällande meningskomplexitet som hade högst korrelation med syntax och koherens, 

något lägre till tala och semantik, och än lägre till övriga skalor.  
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3.3. Uttal 

Antagandet att SECDI-III uttal och CCC-2 tala skulle korrelera högt visade sig 

stämma då resultatet gav ett korrelationsvärde på 0.85 (se Tabell 4). En hög korrelation men 

lägre än till tala fanns även för syntax (0.58) och koherens (0.51). Prediktionen om en hög 

positiv korrelation för semantik och uttal stämde inte, då korrelationen var måttlig med 0.36. 

Däremot korrelerade uttal och initiativ skapligt högt med 0.42. 

 

3.4 Läsningsberedskap 

Barnens läsningsberedskap från SECDI-III och korrelationen till skalorna tala, syntax, 

semantik och koherens i CCC-2 skulle vara högt. Detta då dessa tittar på avancerade språkliga 

färdigheter hos barnet. Resultatet visar att detta inte stämde riktigt (se Tabell 4). Tala (0.43), 

syntax (0.69) och koherens (0.37) hade en högre korrelation till läsningsberedskap, än de vad 

de övriga skalorna hade. Semantiken som också förväntades ha en hög positiv korrelation 

hade mycket lägre korrelation än vad som förväntades med sitt värde på 0.13. Däremot hade 

användning av kontext (0.30) och icke-verbal kommunikation (0.29) en måttlig korrelation till 

läsningsberedskap. 

 

Tabell 4: Korrelationsvärden mellan SECDI-III och skalorna i CCC-2. 

SECDI-III Ordförråd Meningskomplexitet Meningsbyggnad Uttal Läsningsberedskap 

n 36 36 36 36 36 

Max poäng 120 40 24 5 4 

M 86.33 28.42 19.09 2.85 2.64 

SD 15.98 7.80 4.88 1.62 1.27 

CCC-2       

Tala (A) 0.61** 0.75** 0.63** 0.85** 0.43* 

Syntax (B)  0.72** 0.77** 0.83** 0.58** 0.69** 

Semantik (C) 0.53** 0.64** 0.54** 0.36* 0.13 

Koherens (D) 0.61** 0.71** 0.66** 0.51** 0.37* 

Initiativ (E) 0.42* 0.46** 0.47** 0.42* 0.16 

Stereotypt språk (F) 0.37* 0.49** 0.41* 0.33 0.02 

Användning av kontext (G) 0.40* 0.57** 0.57** 0.28 0.30 

Icke-verbal kommunikation (H) 0.55* 0.53** 0.58** 0.28 0.29 

Sociala relationer (I) 0.35* 0.52** 0.54** 0.30 0.18 

Intressen (J) 0.13 0.23 0.25 0.27 0.06 

Not. **p<.01, *p<.05, Korrelationsnivåer: högt ca 0.5, måttligt ca 0.3, lågt ca 0.1 
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3.5 Könseffekter i SECDI-III och CCC-2 

Den sista av studiens frågeställningar som skulle besvaras var om kön har samma 

effekt i bägge instrumenten. Resultatet visar (se Tabell 5) att de största korrelations-

skillnaderna mellan flickor och pojkar fanns överlag inom SECDI-III ordförråd och CCC-2 

alla tio skalor. Måttet för ingen skillnad är 0.00, vilket det var mellan korrelationsvärden för 

SECDI-III läsningsberedskap och CCC-2 initiativ. Minst skillnad är det mellan 

meningskomplexitet och de tio skalorna, strax därefter mellan meningsbyggnad och CCC-2 

skalorna. 

För att se om det finns några signifikanta könseffekter mellan instrumenten har ett 

tvåsidigt Z-test gjorts utifrån korrelationsvärdena. Resultatet visar att det inte finns någon 

signifikant skillnad mellan kön i de två instrumenten på signifikansnivån 5 %. 

 

Tabell 5: Skillnaden mellan flickor och pojkar av korrelationsvärdet mellan SECDI-III och 

skalorna i CCC-2. 

SECDI-III 

CCC-2  

Ordförråd Meningskomplexitet Meningsbyggnad Uttal Läsningsberedskap 

Tala (A) -0.35 -0.27 -0.06 -0.07 -0.27 

Syntax (B)  -0.32 0.01 0.10 -0.12 -0.41 

Semantik (C) -0.02 0.03 0.27 0.16 0.31 

Koherens (D) -0.31 -0.05 -0.04 -0.19 0.07 

Initiativ (E) -0.54 -0.35 -0.25 -0.58 0.00 

Stereotypt språk (F) -0.25 0.04 0.25 0.13 0.23 

Användning av kontext (G) -0.03 0.12 0.10 -0.05 0.19 

Icke-verbal kommunikation (H) -0.16 0.19 0.24 0.22 0.10 

Sociala relationer (I) -0.14 0.14 0.09 0.30 0.20 

Intressen (J) -0.58 -0.54 -0.35 -0.32 -0.13 

Not. Korrelationsnivåer: högt ca 0.5, måttligt ca 0.3, lågt ca 0.1 

 

4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

Resultatet i studien visade i det stora hela att förutsättningarna som angavs för att 

SECDI-III ska vara valitt stämde, precis som i tidigare studier när SECDI-I och SECDI-II 

validitet har studerats (Berglund & Eriksson, 2000b). Tidigare studier berörande SECDI-I och 

SECDI-II har inte jämfört sina resultat med instrumentet CCC-2. Det gör att det är svårt att 

jämföra denna studies resultat med tidigare forskningsresultat.  
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Resultatet visade att barnens ordförråd från instrumentet SECDI-III var högt 

korrelerat till de första fyra skalorna (A-D) i instrumentet CCC-2. Med höga korrelations-

värden för tala och koherens (0.61), semantik (0.53) och syntax (0.72), då de övriga skalorna 

låg lägre. Det fanns även en hög korrelation mellan ordförråd och icke-verbal kommunikation 

(0.55), vilket var intressant i och med att icke-verbal kommunikation tillhör det område som 

inte mäter direkt språkutveckling utan övrig kommunikativ förmåga.  

Resultatet visar att värdet mellan meningsbyggnad och semantik var i nivå med 

användning av kontext (0.57), icke-verbal kommunikation (0.58) och sociala relationer (0.54). 

Förväntan om en hög korrelation mellan semantik och uttal stämde inte heller. Resultatet visar 

på att CCC-2 inte verkar vara anpassad för åldersgruppen 3-5 år inom skalan semantik. Detta 

eftersom skalorna i instrumentet SECDI-III som förväntades korrelera högt med semantik i 

CCC-2 är de som återkommande har fått mest missvisande resultat, gentemot studiens 

resultatförväntan. Kan det vara så att frågorna i instrumentet CCC-2 är svåra att förstå eller 

felformulerade? Detta är något som måste ses över, i och med att det är just här en del 

frågetecken har uppstått. Anledningen till att felet antas ligga i CCC-2 och inte i SECDI-III är 

för att det korrelerat som förväntat med de övriga skalorna för denna ålders-grupp. 

Förväntan om en hög korrelation mellan läsningsberedskap och semantik som tittar på 

avancerade språkliga färdigheter stämde inte heller, utan resultatet var mycket lägre med ett 

korrelationsvärde på 0.13. Det låga korrelationsvärdet (0.13) kan bero på att barn i den här 

studien är rätt unga (Md 3.25 år), vilket kan visa på att de kanske inte har så stor ordförståelse 

än och kan därför inte sätta in orden i rätt sammahang. Alternativt så är det som jag nämnde i 

stycket ovan att problemet kan ligga i CCC-2 som inte verkar vara anpassad för åldersgruppen 

3-5 år inom skalan semantik.  

Studiens sista frågeställning var om kön hade samma effekt i bägge instrumenten? 

Resultatet visade att det inte finns någon signifikant skillnad mellan kön i de två instrumenten. 

Eriksson et al. (2011) har gjort en studie för att se om det finns samma könseffekter mellan 

MB-CDI-I och MB-CDI-II (amerikanska versionen av SECDI-I och SECDI-II). Deras resultat 

visade att de två instrumenten har samma effekt på kön, det vill säga pojkar ligger vanligtvis 

efter flickor i att kombinera ord, kommunikativa rörelser och ordförråd. Skillnaden var lika 

för de tio språkgrupperna som ingick i deras studie. Resultatet för denna studie visade på 

liknande resultat för SECDI-III, exempelvis hade flickor ett större ordförråd än pojkar. 

Maximalt antal ord var 120, flickorna hade ett medelvärde på 91.22 och pojkarna 81.44. 
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4.2 Metoddiskussion 

Datasamlingsmetoden i form av två instrument SECDI-III och CCC-2 som jag 

använde mig av tycker jag var bra, då de hjälpt mig att besvara mina forskningsfrågor. 

Anledningen till att jag valde just att fråga föräldrar och inte annan person exempelvis 

förskolelärare, var för att det av mig ansågs vara det lättaste samt snabbaste sättet att få 

instrumenten ifyllda för denna studie. De flesta forskare som använder sig av MB-CDI och 

SECDI använder sig av föräldrar som deltagare. I och med att det anses vara det mest 

fördelaktigaste sättet, eftersom de oftast känner barnet bäst (Fenson et al, 1994; Pérez-Pereira 

& Resches, 2011). Men för att ha kunnat få en bättre och mer grundlig uppfattning gällande 

barnens språkutveckling hade kompletterande observationer på barnen varit bra att göra. Detta 

hade även medfört att eventuella objektiva aspekter hade kunnat uppdagas, då föräldrar inte 

alltid är objektiva gällande sin syn på sitt barn. Resultatet visade även att det var flest 

mammor (29 stycken) som svarade på instrumenten i relation till antalet pappor (7 stycken). 

Jag kan då inte låta bli och undra om detta kan ha haft betydelse för studiens resultat? Det vill 

säga mammor och pappor kanske har olika erfarenheter gällande sitt barns språkutveckling. 

Jag ställer mig också frågan att om jag hade varit närvarande vid ifyllandet av 

instrumenten om svaren hade blivit annorlunda? Min frånvaro kan ju ha medfört att 

deltagarna inte tog studien på allvar. Deltagarna kan även ha slarvat med ifyllandet och bara 

fyllt i något för att få det ur världen, vilket leder till ett missvisande resultat. Några av 

orsakerna kan vara att motivationen saknades eller att de upplevde instrumenten som 

komplexa och svåra att fylla i. Detta i sin tur kan ha härlett till tolkningsfel, och ett omotiverat 

kryss görs på grund av att frågan uppfattas som svårförståelig.  

 

4.3 Slutsats och ny forskningsfråga 

Slutsatsen är att SECDI-III är så pass bra att inga signifikanta skillnader på 5 % nivån 

finns gällande könseffekter. Instrumentet SECDI-III är valitt i det stora hela, men för att det 

ska kunna ge bättre korrelationsvärden inom semantik behöver CCC-2 se över hur frågorna i 

instrumentet är konstruerade, så de passar bättre för åldersgruppen 3-5 år.  

Under arbetets gång med studien har förslag till ny forskningsfråga vuxit fram, några 

har redan nämnts tidigare men för att förtydliga är den: 

 Blir det någon skillnad på resultatet för denna studie om barnets båda föräldrar fyller i 

instrumenten SECDI-III och CCC-2 var för sig? 
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                       Bilaga 1 

 

 

 

Vill du delta i en studie om barns språkutveckling? 
 

Studien syftar till att jämföra två frågeformulär om barns språk, som bägge bygger på 

föräldraobservationer. Föräldrars observationer är många gånger att föredra framför kliniska 

bedömningar eftersom föräldrar känner sina barn bäst. 

 

Jag söker dig som är förälder till ett barn i åldern mellan 3-5 år och som är intresserade av att 

hjälpa mig i denna studie. Det här genom att fylla i två frågeformulär som tillsammans tar 

cirka 30 minuter.  

 

Jag som arbetar med denna studie genomför min C-uppsats inom psykologi vid Högskolan i 

Gävle. Därmed sker studien under vetenskaplig handledning och resultatet av studien kommer 

att presenteras som en akademisk uppsats. 
 

Undersökningen genomförs endast i forskningssyfte och är frivillig. Jag följer 

Vetenskapsrådets etiska ställningstaganden, vilket innebär att alla uppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt. Det innebär att inga uppgifter om dig som deltagit eller uppgifter om 

ditt barn kommer att avslöjas. Det kommer inte att vara möjligt att identifiera en enskild 

individ vare sig i frågeformulären eller i resultatet. 

 

Vill du vara med i min studie och kan tänka dig att ställa upp och fylla i de två 

frågeformulären? Hör då av dig antingen via e-brev eller via telefon till mig. 

 

 

Tack på förhand för hjälp med att genomföra min studie. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Amanda Larsson 

2013-10-21 
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