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ABSTRACT 

Det finns ett stort behov av reliabla och valida begåvningsinstrument för barn i 

förskoleåldern. Syftet med föreliggande studie är att undersöka samtidig validitet av 

det ickespråkliga begåvningsinstrumentet Snijder-Oomens Nonverbal Intelligence 

Test (SON-R 2 ½-7). Detta görs gentemot WPPSI-IV i åldersgrupperna 2 år och 6 

månader till 3 år och 11 månader, samt i två urvalsgrupper: barn med förväntad 

utveckling och en klinisk grupp med barn aktuella för utredning utifrån diffusa 

utvecklingsavvikelser. Sammanlagt 27 barn ingick i studien varav 14 barn ingick i 

den kliniska gruppen och 13 barn i gruppen av barn med förväntad utveckling. 

Samtliga barn testades med WPPSI-IV och SON-R. Starka korrelationer fanns mellan 

SON-R och WPPSI-IV, r=0,85. I de två urvalsgrupperna framkom också tydliga 

samband mellan SON-R och WPPSI-IV, r=0,79 (klinisk grupp) och r=0,91 

(förväntad utveckling). Inga signifikanta skillnader i resultat fanns mellan SON-R och 

WPPSI-IV Visuospatialt index. SON-R kan därmed sägas ha god samtidig validitet 

med WPPSI-IV.  

Nyckelord: SON-R, WPPSI-IV, Intelligenstest, Ickespråklig begåvning, Barn, 

Förskoleålder 
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INTRODUKTION 

Att mäta intelligens 

I och med de senaste årens kunskapsutveckling inom kognitiv neurovetenskap och 

genom att vi vet alltmer om hjärnans utveckling har intresset för att utreda och 

diagnosticera barn och ungdomar ökat. Psykologbedömningar förekommer i de flesta 

verksamheter som gäller barn, t ex barn- och ungdomspsykiatri, skolans elevhälsa, 

barn- och ungdomshabiliteringen och barnmedicinska kliniker, men också inom t ex 

socialtjänsten (Smedler, 2009). Medvetenhet om vikten av tidiga insatser vid tillstånd 

som autism har ökat behovet av att utreda barn i allt yngre ålder. Neuropsykologisk 

testning och en bedömning av barnets allmänna begåvning, dvs kognitiv kapacitet, 

ska enligt flera regionala vårdprogram ingå som grund för ställningstagande vid 

eventuell neuropsykiatrisk diagnos (Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne, 2014; 

Socialstyrelsen, 2014; Stockholms läns landsting, 2010). Detsamma gäller även 

psykologiskt arbete inom skolan där psykologisk testning och ställningstagande till 

allmän begåvning är en viktig del av utredningen vid misstänkta inlärningssvårigheter 

(Socialstyrelsen, 2013). 

Kognitiv kapacitet, som även kallas för allmän begåvning eller intelligens, mäts 

med normerade psykologiska test som vanligtvis innefattar ett flertal uppgifter för att 

mäta olika kognitiva förmågor. De flesta testinstrument som används i dag grundar 

sig på samtida forskning och psykometriska teorier där framförallt Cattell-Horn-

Carroll -teori (CHC) ligger som grund till många av testinstrument (Alfonso & 

Flanagan, 2009; Flanagan et al., 2013; Flanagan et al., 2010; McGrew, 2005; Willis et 

al., 2013). Enligt CHC-teorin består individens begåvning en generell 

intelligensfaktor (g) som beskrivs som ett stabilt mått på personens mentala kapacitet. 
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Den generella intelligensen utgörs av en samverkan mellan flera underliggande 

faktorer. Dessa områden är bland annat fluid intelligens, dvs logisk problemlösning 

(Gf), kristalliserad intelligens, dvs förvärvade förmågor (Gc), allmänbildning (Gkn), 

visuospatial förmåga (Gv), kvantitativ kunskap (Gq), korttidsminne (Gsm), 

långtidsminne och framplockning (Glr) och kognitiv processhastighet (Gs). De 

begåvningsinstrument som baseras på CHC-teorin består av olika deltest som mäter 

olika underliggande faktorer och ett sammanvägt värde av dessa anses mäta generell 

intelligens (McGrew, 2005; Willis et al., 2013).  

Bedömning av kognitiv kapacitet är ofta en grund till att förstå individens 

förmågor, bland annat till inlärning, men det är också en viktig del av 

differentialdiagnostik. Generell intelligens har även visat sig ha ett starkt prognostiskt 

värde bland annat gällande individens framtida utbildning, arbete, inkomst och mental 

hälsa (Bornstein et al., 2013; Der et al., 2009; Gottfredson, 2002, 2004; Willis et al., 

2013). Flera författare problematiserar dock tillgången på tillförlitliga och väl 

utvärderade testinstrument för barn, och särskilt för förskolebarn och barn med olika 

utvecklingsavvikelser (Alfonso & Flanagan, 2009; Harris, 1982; Smedler, 2009; 

Williams et al., 2014; Willis et al., 2013). 

Brister i testinstrument för barn 

Det finns stora tekniska utmaningar när det gäller validitet, reliabilitet och 

normering av begåvningsinstrument för barn. Reliabilitet innebär att resultatet från ett 

test är detsamma vid flera mätningar och oavsett vem som bedömer eller 

administrerar testet och validitet innebär att testet faktiskt mäter de underliggande 

faktorer som det avser att mäta. Samtidigt är tillgången till reliabla, valida test ytterst 
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viktigt för en psykolog för att kunna lita på testresultaten. Bristande reliabilitet och 

validitet kan leda till felaktiga diagnoser och åtgärder (Alfonso & Flanagan, 2009).  

Alfonso och Flanagan (2009) har sammanfattat riktlinjer för reliabilitet och 

validitet gällande psykologiska test för barn i förskoleåldern. Ett test anses ha en god 

reliabilitet när korrelationskoefficienten är 0,90 eller mer och test kan användas i 

kliniska sammanhang som en del i diagnostisering. Reliabilitet 0,8 – 0,89 anses vara 

adekvat och test lämpar sig för screening av eventuella svårigheter. Reliabilitet under 

0,80 är inadekvat och test bör användas med stor försiktighet och är inte lämplig för 

diagnostik eller screening (Alfonso & Flanagan, 2009; Wechsler, 2014).  

Gällande validitet beskriver Alfonso och Flanagan (2009) svårigheter att ge ett 

exakt mått för att utvärdera validitet av ett test eftersom validering av ett test 

gentemot ett annat test är beroende av att båda test uppfyller kriterier för ett bra 

testinstrument. Det vanliga förfarandet för att utvärdera validitet hos ett testinstrument 

är att ett antal individer får genomföra det test som ska utvärderas och ett vedertaget 

test som har god reliabilitet och validitet och som antas mäta samma faktorer. Genom 

att undersöka hur starka sambanden är mellan de båda testen, kan slutsatser dras 

huruvida testinstrumentet mäter de faktorer som avses (Jenkinson, et al., 1996; 

Kuriakose, 2014; Moore et al., 1998). I manualen till WPPSI-IV (Wechsler, 2014) 

lyfts ackumulerande validitet fram, dvs klinisk erfarenhet och dokumentation 

validerar kontinuerligt om testet mäter det som det är avsett att mäta.  

Att utforma tester för barn med tillräckligt hög reliabilitet och validitet är en större 

utmaning än när man utformar instrument för vuxna. Testresultatet hos barn påverkas 

lätt av andra faktorer än själva testuppgifterna. Barn i förskoleåldern är mer konkreta 
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och stimulusbundna och påverkas mer av faktorer som t.ex. om de gillar materialet 

eller inte, hur vana de är att möta okända vuxna och om de är vana att utföra de 

uppgifter som den vuxne förväntar sig att de ska göra (Ford & Dahinten, 2005; 

Smedler, 2009; Willis et al., 2013). Både validitet och reliabilitet i ett test förutsätter 

att barnet är motiverat och samarbetar, vilket är svårare med små barn som ofta 

avbryter sig för att leka med materialet, småprata med testledaren eller som vill lösa 

uppgiften på ett eget sätt (Ford & Dahinten, 2005; Harris, 1982; Willis et al., 2013). 

Vidare har barn, som en del i sin normala utveckling, ofta kort uppmärksamhetsspan 

och låg frustrationsnivå, vilket påverkar möjligheten att göra reliabla bedömningar 

och tolkningar (Alfonso & Flanagan, 2009). 

Med tanke på den enorma utvecklingen som barnet går genom under de första åren 

i sitt liv tillsammans med de stora individuella skillnader som är vanliga under dessa 

år är det svårt att tillämpa ett specifikt testinstrument för alla barn (Ford & Dahinten, 

2005). Ford och Dahinten (2005) lyfter även fram golv- och takeffekter vid testning 

av små barn vilket innebär att barnets förmågor kan ligga utanför bedömningsområdet 

för ett visst instrument. Williams et al. (2014) problematiserar också att det inte finns 

tillräckligt med testinstrument och verktyg för att göra reliabla kognitiva bedömningar 

av de barn som har ett annat förstaspråk än det språk som testet administreras på. 

Detta kan leda till att den enskilde psykologen som administrerar testet kompenserar 

eller anpassar administrering och därmed frångår det standardiserade 

tillvägagångssättet. Informella översättningar till barnets förstaspråk innebär också att 

man frångår det standardiserade tillvägagångssättet och kan påverka poängbedömning 

och tolkning av resultatet. 
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I den kliniska vardagen behöver psykologen ofta anpassa val av test beroende på 

barnets förmågor och eventuella funktionsnedsättningar. Gällande de flesta test som 

avser mäta barns kognitiva utveckling är normerna insamlade i grupper där det främst 

ingår barn som har en förväntad utveckling och inte barn med försenad eller ojämn 

utveckling (Magiati & Howlin, 2001). Inkluderingen av barn med 

utvecklingsavvikelser är ofta minimal i normgrupperna och normgrupperna är ofta 

små (Williams et al., 2014; Willis et al., 2013). Ett exempel av vanligt förekommande 

utvecklingsavvikelse är försenad tal- och språkutveckling där ett test med betoning på 

verbala deltest kan ge ofullständig bild av barnets kognitiva kapacitet (Willis et al., 

2013). Barn med en försenad kognitiv utveckling och/eller specifika svårigheter har 

också ofta en försenad emotionell utveckling, varför nämnda svårigheter gällande 

reliabla testningar av förskolebarn kan gälla även för denna grupp (Harris, 1982).  

Som Smedler (2009) lyfter fram är dessa brister i psykologiska test aktuella även i 

Sverige och det finns endast ett fåtal utprövade psykologiska testinstrument för barn i 

svenska förhållanden. De flesta test som används i Sverige har istället översatts, ofta 

från engelska och kanske kompletterats med en sparsam svensk utprövning. I flera fall 

har någon svensk normering inte gjorts, utan den svenska psykologen är hänvisad till 

att använda normer framtagna i andra kulturella kontexter, ofta från Nordamerika.  

Sammanfattningsvis är det ytterst viktigt att psykologen har tillgång till flera 

testinstrument för att kunna göra en bred bedömning av barns olika kognitiva 

färdigheter (Alfonso & Flanagan, 2009).  
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Tillgängliga psykologiska test för förskolebarn i Sverige 

Wechsler-skalorna, Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) och 

Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI), har i Sverige och 

internationellt en stark ställning när det gäller att mäta kognitiv kapacitet och 

utvecklingsnivå hos barn och är de mest använda instrumenten i Sverige och 

internationellt (Camara et al., 2000; Oakland et al., 2016; Smedler, 2009; 

Socialstyrelsen, 2013). Ursprungligen utvecklades Wechsler-skalorna inte utifrån 

CHC-teorin men de nya versionerna stämmer väl överens med CHC-teorin om 

intelligens och anses mäta generell kognitiv kapacitet, dvs g, samt underliggande 

kognitiva förmågor som fluid intelligens, kristalliserad intelligens, kvantitativ 

förståelse, visuospatial förmåga och arbetsminne (Beaujean et al., 2014; Canivez et 

al., 2017; Lichtenberger & Kaufman, 2004; Wechsler, 2014). Wechslers testbatterier 

har reviderats genom åren och i dagsläget används WISC-V för barn i skolåldern och 

WPPSI-IV för barn i förskoleåldern. WPPSI-IV publicerades i Sverige 2014 och är 

normerat i samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark. Normeringsgruppen består 

sammanlagt av 463 barn. WPPSI-IV har en god reliabilitet, 0,96, och resultaten kan 

anges antingen med 90 % eller 95 % konfidensintervall (Wechsler, 2014). Studier om 

validitet gällande WPPSI-IV har gjorts gällande internstruktur, faktoranalyser och 

samband med andra mått. I manualen (Wechsler, 2014) redovisas valideringsstudier i 

samband med skandinavisk normering som visade liknande resultat som vid 

amerikansk normering och gav därmed stöd för validitet. Faktoranalyser visade att 

testet mäter underliggande konstrukt enligt CHC-teorin.   

I de fall då ett barn med språkstörning, svenska som andraspråk, 

kommunikationssvårigheter eller hörselnedsättning testas rekommenderas dock att 
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Wechsler-instrumentet kompletteras med något ickespråkligt instrument (Smedler, 

2009; Socialstyrelsen, 2013; Willis et al., 2013). De ickespråkliga instrument för barn 

under 4 år som avser mäta generell begåvning och som finns tillgängliga för den 

svenska marknaden under tiden för föreliggande studie är Leiter-3 och SON-R 2 ½-7. 

Leiter-3 är normerat i en amerikansk normgrupp som består av totalt 1603 personer i 

åldrarna 3 till 75 år. Leiter-3 lanserades i Sverige 2016 och den tidigare versionen, 

Leiter-R, fick mycket kritik utifrån att normeringen baserades på en amerikansk 

normgrupp från 1998 och den ansågs inte längre tillförlitlig (Socialstyrelsen, 2013). 

Snijder-Oomens Nonverbal Intelligence Test, SON-R 2 ½ - 7, publicerades i sin 

senaste version 1998 och den senaste tillgängliga normeringen publicerades 2013 för 

åldrarna 2 år och 6 månader till 7 år. Normgruppen består av 2148 barn från 

Nederländerna och Tyskland (Hogrefe, 2017b). Det finns också ett antal instrument 

som avser mäta barns generella utveckling i tidig förskoleålder, som exempelvis 

Mullen Scales of Early Learning, Griffiths-III, Bayley-III och Merrill-Palmer, men 

dessa mäter mer barns allmänna utveckling och väger in exempelvis motorisk och 

socio-emotionell utveckling (Hogrefe, 2017a; Mullen, 1995; Pearson, 2017; Roid, 

2004). Williams et al. (2014) uppmanar också till försiktighet vid användning av 

denna typ av instrument vid ställningstagande till kognitiv förmåga och lyfter fram bl 

a gammal normering som ett problem vid testbatteriet Mullen Scales of Early 

Learning.  

SON-R 

SON-R är ett mindre känt ickespråkligt testinstrument för att bedöma kognitiv 

kapacitet (Dunerfeldt et al., 2010). Testet utvecklades ursprungligen för att bedöma 

kognitiv kapacitet hos barn med hörselnedsättning eller bristande språklig förmåga. 
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SON-R innehåller inte några verbala deltest och anses mäta främst fluid intelligens, 

dvs logiskt tänkande, och visuospatiala färdigheter enlighet med CHC-teorin 

(Tellegen et al., 1998).  

SON-R finns i dagsläget i två versioner; SON-R 6 - 40 för skolbarn och vuxna och 

SON-R 2 ½ - 7 för barn i förskoleåldern. Karakteristiskt för SON-R 2½-7 är att 

instruktionerna i första hand är ickeverbala och att enkla språkliga instruktioner ges 

parallellt. De språkliga instruktionerna motsvarar de ickespråkliga instruktionerna 

vilket minskar risken för missförstånd på grund av språkliga brister. Utöver detta 

finns det en viss inlärningskomponent då testledaren demonstrerar första uppgifterna 

och om barnet löser uppgiften fel hjälper testledaren barnet att komma till rätt lösning. 

SON-R 2 ½ - 7 har visat sig ha en god reliabilitet, medel på 0,90 och ökar med åldern 

då reliabiliteten vid 2 år och 6 månader är 0,86 och 0,92 vid 7 år och 6 månader. 

Resultaten anges med 80 % konfidensintervall (Tellegen et al., 1998).  

SON-R och validitet 

	 Testinstrumentet Snijder-Oomens Nonverbal Intelligence Test, SON-R, finns 

tillgängligt för den svenska marknaden, med den senaste normeringen publicerad 

2013. Användningen av SON-R tycks inte vara särskilt utbredd och det omnämns inte 

i den svenska litteraturen. Instrumentet är ännu inte validerat i någon svensk 

utprovning och litteratursökning visar att även internationellt finns det endast ett fåtal 

valideringsstudier att hitta. 

Några få studier har gjorts internationellt för att jämföra SON-R med Wechsler-

skalorna. Jenkinson et al. (1996) genomförde en valideringsstudie av SON-R 2 ½ - 7 

och WPPSI-R i Australien. 155 barn i åldrarna 50 – 54 månader ingick i studien och 
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av dessa barn var det 59 som inte hade några kända utvecklingsavvikelser, 59 hade 

hörselnedsättning och 37 hade utvecklingsförsening. Resultaten visade på signifikanta 

korrelationer mellan helskalepoäng i SON-R och den ickespråkliga delskalan 

Performance index i WPPSI-R: r=0,75 för barn utan utvecklingsavvikelser, r=0,67 för 

barn med hörselnedsättning och r=0,77 för barn med utvecklingsförsening. För barn 

utan hörselnedsättning var korrelationen mellan SON-R och WPPSI-R Helskala 

r=0,75. Författarna drog utifrån detta slutsatsen att SON-R hade god validitet 

gentemot WPPSI-R och att de båda instrumenten kunde anses mäta samma sak.   

Moore et al. (1998) genomförde liknande valideringsstudie av SON-R och WPPSI-

R i USA. Urvalsgruppen bestod av 25 barn i åldrarna 49 - 55 månader utan kända 

utvecklingsavvikelser. Även dessa resultat visade god validitet med signifikanta 

korrelationer mellan SON-R helskalepoäng och helskalepoäng i WPPSI-R (Helskala), 

r=0,87. Korrelation var stark även i relation till icke-verbalt Performance index i 

WPPSI-R, r=0,93. Däremot var korrelationer betydligt lägre i relation till den 

språkliga delskalan Verbalt index i WPPSI-R, r=0,45. Författarna lyfter fram att 

testpersonerna hade generellt lägre resultat på Verbalt index än på andra delskalor. 

Som en möjlig anledning till detta nämns att barnen i det området där studien 

genomfördes har misstänkts ha annorlunda språkliga färdigheter än barn allmänt i den 

amerikanska normgruppen i WPPSI-R.  

Litteratursökningen visar inte flera studier på engelska och samtliga är gjorda 

gentemot WPPSI-R, som är en tidigare version av WPPSI. 
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Att skatta testbeteende 

Som beskrivits ovan påverkar barnets beteende och förmåga att medverka i 

testsituationen testresultaten och därmed också testets reliabilitet (Glutting et al., 

1996; Heinonen et al., 2011; Oakland et al., 1996). Observationer av testbeteende är 

en viktig del i tolkning av resultaten och bedömning av barnets förmåga (Glutting et 

al., 1996; McGoey et al., 2016; Meyer et al., 2001; Smedler, 2009) . 

Svårigheter att medverka vid testning försvårar bedömningen av barnets verkliga 

förmåga. Mäntynen et al. (2001) upptäckte att hos barn vid 3-års ålder var det relativt 

vanligt att till och från vägra genomföra testuppgifter vid testning med det 

neuropsykologiska testbatteriet NEPSY. Testvägran var vanligare vid verbalt 

krävande deltest. De barn som uppvisade testvägran frekvent hade också lägre 

testresultat. Författarna lyfter fram behovet av att ta hänsyn till barnets testbeteende 

vid bedömning av förmågor då det kan finnas genuina svårigheter som är den 

bakomliggande orsaken till svårigheter att medverka vid test. Författarna 

rekommenderar också att ha tillgång till olika test vid bedömning av barn med tanke 

på att testmaterialet kan påverka barnets testbeteende. Detta har framkommit även vid 

studier om barn med autismspektrumproblematik då dessa barn tenderar att prestera 

bättre och tycks ha lättare att medverka när ickeverbalt testmaterial används (Joseph 

et al., 2002; Lord & Schopler, 1989; Magiati & Howlin, 2001).  

Tidigare studier har visat att barns testbeteende gällande ouppmärksamhet, 

undvikande beteende samt svårigheter att samarbeta är särskilt relaterade till 

testresultatet (Glutting et al., 1997; Heinonen et al., 2011; Oakland & Harris, 2009). 

Trots att barns testbeteende är en välkänd osäkerhetsfaktor finns det få systematiska 

sätt att mäta hur mycket barnets beteende faktiskt påverkar testresultatet och det blir 
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därmed ofta en subjektiv bedömning utifrån den enskilda psykologens kliniska 

erfarenhet.  

SON-R innehåller en skattningsskala där barnets testbeteende skattas gällande fyra 

faktorer: motivation, koncentration, samarbete med testledaren och förståelse av 

instruktioner. Skattningen är 4-gradig där ett högre värde indikerar större svårigheter.  

Vid normeringen av SON-R utvärderades denna skattningsskala i tre åldersgrupper (2 

- 3 år, 4 – 5 år och 6 - 7 år).  Den högsta skattningen, ”poor”, var ovanlig gällande alla 

aspekter för barn över 4 år. I alla åldersgrupper var problem med koncentration det 

vanligaste. I samtliga åldersgrupper fann man en signifikant korrelation mellan IK-

poängen på hela skalan och skattningen av koncentration samt förståelse av 

instruktioner. Denna korrelation var starkast i den yngsta barngruppen, dvs 2 - 3 

åringar  (Tellegen et al., 1998).  

Syfte 

Författarna till föreliggande studie har klinisk erfarenhet av att använda SON-R 

som ett komplement till WPPSI-III och WPPSI-IV och anser att instrumentet är lätt 

att administrera och att resultaten sällan skiljer sig från de ickespråkliga delarna av 

Wechsler-skalorna. Vidare upplever författarna att barn med klinisk problematik har 

lättare att medverka när de gör SON-R än när de gör någon av Wechsler-skalorna. 

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att undersöka samtidig validitet 

av SON-R 2 ½ -7 i förhållande till WPPSI-IV i åldersgruppen 2 år och 6 månader till 

3 år och 11 månader, samt i två olika urvalsgrupper; barn med förväntad utveckling 

och barn med diffusa utvecklingsavvikelser. Detta kommer att undersökas genom att 

besvara två frågeställningar:  
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(1) Finns det ett samband mellan resultaten på SON-R 2 ½ -7 och resultaten på 

WPPSI-IV? 

(2) Finns det en signifikant skillnad mellan resultaten på SON-R 2 ½ -7 och 

resultaten på WPPSI-IV? 

Ytterligare ett syfte är att utforska huruvida barnets förmåga att medverka i 

testsituationen är olika vid testning med de två nämnda testinstrumenten, huruvida 

förmågan att medverka har ett samband med testresultaten och om denna förmåga 

skiljer sig i de två urvalsgrupperna. Detta kommer att utforskas genom att besvara tre 

frågeställningar:  

(1) Finns ett samband mellan barnets förmåga att medverka i testsituationen, mätt 

med Observationsindex, och testresultaten på SON-R respektive WPPSI-IV? 

(2) Är förmågan att medverka i testsituationen, mätt med Observationsindex, olika 

beroende på vilket testinstrument som administreras?  

(3) Har barn i den kliniska gruppen lättare att medverka vid SON-R än vid WPPSI-

IV? 

Hypoteser 

Utifrån tidigare forskning och studiens syfte antas följande hypoteser: 

Hypotes I: Det finns en stark korrelation mellan SON-R och WPPSI-IV. 

Hypotes II: Resultaten på SON-R skiljer sig inte signifikant från resultaten på 

WPPSI-IV Visuospatialt index. 
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Hypotes III: Det finns ett signifikant samband mellan Observationsindex och 

testresultaten på SON-R respektive WPPSI-IV. 

Hypotes IV: Barn i den kliniska gruppen uppvisar bättre förmåga att medverka 

enligt Observationsindex vid det testtillfälle då de gör SON-R än vid det testtillfälle 

då de gör WPPSI-IV. 

METOD 

Deltagare 

Deltagarna i studien består av 27 barn från 2 år och 6 månader upp till 3 år och 11 

månaders ålder som ingick i två olika urvalsgrupper – barn med diffusa 

utvecklingsavvikelser, hädanefter kallad klinisk grupp och en grupp utan kända eller 

misstänka utvecklingsavvikelser, det vill säga barn med förväntad utveckling. Se 

Tabell 1. 

Den kliniska urvalsgruppen bestod av samtliga barn i åldrarna från 2 år och 6 

månader till 3 år och 11 månader som var aktuella för neuropsykiatrisk utredning hos 

den ansvarige psykologen i ett neuropsykiatriskt utredningsteam under tiden för 

datasamling 2016 - 2017. Teamet är ett multiprofessionellt team med ett brett uppdrag 

att utreda barn med avvikelser i beteende och utveckling. De vanligaste 

frågeställningar handlar om autismspektrumstörning, intellektuell 

funktionsnedsättning (tidigare kallad utvecklingsstörning), ADHD eller andra 

komplexa och diffusa avvikelser. Inte sällan har barnen någon somatisk avvikelse 

som till exempel epilepsi, cp-skada eller något syndrom. Barnets problematik i sig 

användes inte som exklusionskriterium. Under perioden för datainsamling var det 

sammanlagt 29 barn med passande ålder aktuella för en neuropsykiatrisk utredning 
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men 15 av dessa barn exkluderades ur studien pga för låg utvecklingsnivå och/eller 

för stora svårigheter för att kunna medverka och genomföra de båda testerna. Av de 

14 barn som inkluderades i studien var 3 flickor och 11 pojkar. Medelåldern var 42 

månader (SD 3,3 mån). Av dessa 14 barn hade 5 ett annat förstaspråk än svenska.  

Den andra urvalsgruppen bestod av barn mellan 2 år och 6 månader till 3 år och 11 

månader, som inte har någon känd eller misstänkt utvecklingsavvikelse. Dessa barn 

rekryterades på kommunala förskolor av den andra studieansvariga psykologen. 

Utifrån befolkningsunderlaget i området var det förväntat att en stor andel hade 

svenska som andraspråk. Barnen rekryterades genom att pedagogerna på förskolan 

lämnade skriftlig information om studien både på svenska och vårdnadshavarens 

förstaspråk samt inhämtade skriftligt samtycke från vårdnadshavare. Femton barn 

testades, varav två exkluderades då de inte kunde eller ville genomföra båda testerna i 

sin helhet. I denna urvalsgrupp ingick därmed 13 barn, varav 8 flickor och 5 pojkar. 

Av dessa 13 barn var det 4 som hade svenska som förstaspråk och 9 som hade 

svenska som andraspråk. De barn med svenska som andraspråk hade alla gått minst 

ett år i svensk förskola, bor alla i ett mycket socialt utsatt område och går på förskolor 

där näst intill alla kamrater också har svenska som andraspråk. Barnen med svenska 

som förstaspråk går på en förskola som ligger i ett villaområde där de flesta invånarna 

har högre akademisk utbildning. Medelåldern i gruppen med barn med förväntad 

utveckling var 38 mån (SD 4,4 mån). Se Tabell 1. 

Utifrån att mer än hälften av deltagarna hade svenska som andraspråk, 

utkristalliserades två nya urvalsgrupper. I gruppen med barn som har svenska som 

förstaspråk ingår 13 barn, varav 9 har klinisk problematik. I gruppen med svenska 

som andraspråk ingår 14 barn, varav 5 har klinisk problematik. 



 

 
20 

Tabell	1	Beskrivning	av	urvalsgrupperna	

	 Antal	barn	
som	
inkluderades	

Antal	barn	
som	uteslöts	

Ålder	i	
månader		

M	(SD)	

Antal	barn	
med	svenska	
som	
förstaspråk		

Antal	barn	
med	svenska	
som	
andraspråk	

Antal	
flickor	

Antal	
pojkar	

Klinisk	grupp	 14	(48%)	 15	(52%)	 42	(3,3)	 9	 5	 3	 11	

Förväntad	
utveckling	

13	(87%)	 2	(13%)	 38	(4,4)	 4	 9	 8	 5	

Hela	gruppen	 27	(64%)	 17	(38%)	 40	(4,1)	 13	 14	 11	 16	

 

Design 

Testbatteriet SON-R 2 ½-7 validerades mot WPPSI-IV med en kvantitativ 

interkorrelationsstudie. De variabler som undersöktes är resultaten i normativa poäng 

(IK-poäng) på instrumenten SON-R 2 ½ -7 (normering från 2013 från Tyskland och 

Nederländerna) och WPPSI-IV (skandinavisk normering från 2013), samt den 

testande psykologens kliniska bedömning av barnets beteende mätt med 

Observationsindex. Samma skala för beteendeskattning användes för båda 

testinstrumenten. Statistisk expertis har konsulterats i analysarbetet. 

Testinstrument 

WPPSI-IV 

Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Fourth Edition (WPPSI-

IV) är ett standardiserat psykologiskt test för att bedöma barnets kognitiva kapacitet 

från 2 år och 6 månader upp till 7 år och 7 månader (Wechsler, 2014). I den svenska 

versionen används skandinaviska normer från 2013. WPPSI-IV är delad till två 
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åldersgrupper, från 2 år och 6 månader upp till 3 år och 11 månader (2:6 - 3:11 år) 

samt från 4 år upp till 7 år och 7 månader (4:0 – 7:7 år). I den aktuella studien har 

versionen för de yngre barnen att använts. Reliabilitet för denna åldersgrupp är 0,94. 

Versionen för de yngre barnen består av sju deltest varav fem behövs för att 

sammanställa måttet för Hela skalan (HIK).  Dessa fem deltest administrerades i den 

aktuella studien. Utöver mått för hela skalan kan man även räkna fram separata mått 

för verbala färdigheter, dvs Verbalt index (VI), och visuospatiala färdigheter, s k 

Visuospatialt index (VSI). Samtliga deltest börjar med enkla uppgifter och ökar sedan 

i svårighetsgrad. Ett deltest avbryts efter 2 – 3 felaktiga svar. I Verbalt index ingår två 

deltest - Ordigenkänning och Information. Visuospatialt index innefattar två deltestet 

- Blockmönster och Figursammansättning. Det femte deltestet inom Hela skalan är 

Bildminne. Samtliga testuppgifter görs vid ett tillfälle, eventuellt med pauser, och 

testningen brukar ta mellan 20 - 45 minuter beroende på barnets förmåga att 

koncentrera sig och medverka i en testsituation. Vid sammanställning av resultatet 

räknas först fram råpoäng enligt instruktioner vid varje deltest. Råpoängen 

konverteras sedan till skalpoäng med hjälp av normtabeller. Utifrån summan av 

skalpoäng fastställs indexpoäng för Hela skalan, Verbalt index och Visuospatialt 

index (Wechsler, 2014).   

SON-R 2 ½-7 

SON-R 2 ½ -7 är ett standardiserat testinstrument som avser mäta begåvning och 

är normerat för barn från 2 år och 6 månader upp till 7 år (Tellegen et al., 1998). De 

aktuella normerna publicerades 2013 och är framtagna i Holland och Tyskland.  SON-

R innehåller sex icke-språkliga deltest, Mosaiker, Kategorier, Pussel, Analogier, 

Situationer och Mönster (Figurkopiering).  Alla deltest består av två delar där 
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testledaren demonstrerar en exempeluppgift mellan del 1 och del 2. Deltesten ökar i 

svårighetsgrad vid varje uppgift. Testningen brukar ta ca 30 – 45 minuter beroende på 

barnets förmåga. Sammanställning av resultatet sker på samma sätt som vid WPPSI-

IV, dvs råpoäng räknas fram för varje deltest enligt instruktioner som konverteras 

sedan till skalpoäng enligt normtabellerna.  Det sammanvägda resultatet av alla sex 

deltest utgör ett IK-mått som redovisas i IK-poäng.  

Observationsindex 

SON-R innehåller en 4-gradig skattningsskala av barnets beteende under 

testningen gällande fyra aspekter; motivation, koncentration, samarbete och förståelse 

för instruktioner, utifrån en fyrgradig skala där 1 betyder god, 2 varierande, 3 

bristande och 4 dålig. Skattningen görs av den psykolog som testar barnet. Denna 

observationsskala har använts för att skatta barnets beteende vid båda testtillfällena. I 

föreliggande studie har ett medelvärde av de fyra skattningarna tagits fram. Detta 

Observationsindex har använts som ett mått på hur väl barnet har medverkat vid 

testningen. Ju lägre värde på Observationsindex desto högre grad har barnet bedömts 

kunna medverka. Observationsindex är inte utvärderat i någon tidigare studie. 

Procedur 

Författarna valde frågeställningar och hypoteser utifrån egna kliniska erfarenheter 

av testinstrumenten och tidigare studier. Designen valdes utifrån tidigare 

valideringsstudier. Informationsbrev och samtyckesblanketter riktade till de båda 

urvalsgrupperna författades. Brevet innehöll information om studiens syfte, 

tillvägagångssättet, att samtycke krävdes från båda vårdnadshavare och att samtycket 

också kunde tas tillbaka genom kontakt med studieansvarig psykolog. Vidare innehöll 
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det information om sekretess, att det var frivilligt att delta och att alla personuppgifter, 

testmaterial och enskilda testresultat skulle behandlas enligt journallagen och 

personuppgiftslagen, samt hur vårdnadshavare skulle kunna ta del av barnets resultat 

och studieresultatet i sin helhet. Brevet riktat till gruppen med förväntad utveckling 

innehöll information om att barnets resultat inte skulle förmedlas vidare till personal 

på förskolan och att vårdnadshavarna skulle bli kontaktade om något framkom som 

skulle föranleda rekommendationer om vidare utredning eller åtgärder. Vidare 

innehöll det kontaktuppgifter till de båda studieansvariga psykologerna. En poster 

med samma information, samt en bild på den studieansvarige psykologen 

sammanställdes också. 

Utöver en påskrift ombads vårdnadshavarna lämna personuppgifter bestående av 

barnets namn och personnummer, vårdnadsförhållanden, barnets modersmål och 

information om andra språk som talades i familjen. På samtyckesblanketten som 

riktades till barn med förväntad utveckling inhämtades också information om vilken 

förskola och avdelning barnet gick på. 

I den kliniska gruppen tillfrågades samtliga vårdnadshavare till barn i aktuell 

åldersgrupp som var aktuella för utredning hos den ansvarige psykologen om att få 

använda testresultaten i studien. Information lämnades muntligt och skriftligt i 

samband med mottagningsbesök. Vårdnadshavare lämnade sitt samtycke skriftligt. 

Testningen var en del av sedvanlig utredning och föräldrarna fick ta del av resultatet i 

samband med återkoppling av hela utredningen.  

Gällande barn i gruppen med förväntad utveckling annonserades information om 

studien på ett antal förskolor. Psykologen informerade förskolechef och personal om 
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studien samt medverkade vid föräldramöten där en del föräldrar närvarade.  

Förskolechefer lämnade information om vilka språk som vårdnadshavarna till barnen 

i den aktuella åldersgruppen hade och informationsbrev, samt samtyckesblankett 

översattes till de aktuella språken av professionella översättare. Pedagogerna lämnade 

därefter skriftlig information om studien på svenska och på vårdnadshavarens 

förstaspråk till de vårdnadshavare som hade barn i rätt åldersgrupp. Pedagogerna blev 

uppmanade att inte lämna erbjudande om studien till de föräldrar där pedagogerna 

hade vetskap om att barnet varit aktuellt för någon bedömning utifrån den kognitiva 

utvecklingen tidigare. Föräldrarna lämnade skriftligt samtycke till deltagande via 

pedagogerna på förskolan, som lämnade dessa vidare till ansvarig psykolog. 

Vårdnadshavarna hade också möjlighet att själva skicka in samtycket via post. 

Psykologen genomförde testningen i ett avskilt rum i förskolans lokaler under barnets 

ordinarie vistelse i förskolan.  

När skriftligt samtycke inkommit gavs barnen i de båda grupperna ett forsknings-

ID som bestod av en bokstav, som identifierade vilken urvalsgrupp barnet tillhörde, 

och en siffra, som identifierade vilken ordning samtycket inkommit. På så sätt togs 

två randomiserade grupper fram, de med jämnt ID-nummer och de med ojämnt ID-

nummer. 

Samtliga testningar genomfördes av de studieansvariga som båda är legitimerade 

och kliniskt erfarna psykologer. Testuppgifterna administrerades enligt 

standardiserade instruktioner utifrån testmanualerna för respektive testinstrument. 

Testerna genomfördes vid två olika testtillfällen enligt en så kallad motbalanserad 

ordning. Barn som slumpats till jämna ID-nummer testades med WPPSI-IV vid det 

första tillfället och barn som slumpats till udda ID-nummer testades med SON-R 
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först. Barnets testbeteende skattades enligt SON-R Observationskala utifrån 

motivation, koncentration, samarbete och förståelse av instruktion. Skattningen 

gjordes vid båda tillfällena i direkt anslutning till att testningen genomförts och den 

gjordes av den utredande psykologen.  

Barn som klarade av att genomföra båda testningarna med båda instrumenten 

enligt standardiserade anvisningar inkluderades i studien. De barn som inte 

genomförde samtliga delar exkluderades ur studien. 

Etik 

Den föreliggande studien har godkänts av Regionala Etikprövningsnämnden i 

Stockholm (Diarienummer 2015/2206-31). Etiska övervägande har gjorts gällande 

huruvida de barn som medverkar i studien eventuellt skulle kunna uppleva 

testsituationen som jobbig eller krävande. De psykologer som administrerar testerna 

är dock vana att möta barn i denna situation och har erfarenhet av att stötta de barn 

som upplever att testsituationen som jobbig varför riskerna för negativa konsekvenser 

inte bedömdes vara stora.  

Ett annat etiskt övervägande har gällt riskerna med att eventuella svårigheter hos 

barnen som medverkar skulle kunna framkomma under studien. I den kliniska 

gruppen ingår barn som redan är aktuella för utredning och de har inte att genomgått 

någon annan procedur än vad som ändå skulle ha ingått i utredningsförfarandet, varför 

detta inte utgjort något etiskt dilemma i den gruppen. I den gruppen med barn med 

förväntad utveckling skulle ett medverkande i studien kunnat innebära att det 

framkom indikationer på att någon utvecklingsavvikelse förelåg. Då den psykolog 

som genomförde testerna också var anställd som skolpsykolog i kommunen fanns 
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möjligheter inom ramen för tjänsten att vid behov stötta föräldrarna och remittera 

vidare till lämplig instans, eller återföra resultatet med förslag till åtgärder till 

förskolepersonal utifrån föräldrarnas önskemål. 

Kunskapsvinsterna av projektet innebär tillgång till bättre utvärderade 

testinstrument och därmed säkrare bedömningar av barns utveckling. Författarna 

bedömde därmed att kunskapsvinsterna övervägde de eventuella riskerna för de 

deltagande barnen. 

RESULTAT 

Samband mellan WPPSI-IV och SON-R IK-poäng 

Hela gruppen 

För att undersöka den första hypotesen, att det finns en stark korrelation mellan 

SON-R och WPPSI-IV, i hela gruppen har Pearsons korrelationskoefficient använts. 

SON-R korrelerar som förväntat med WPPSI-IV Helskala (r=0,85). Starka positiva 

samband finns också mellan SON-R och WPPSI-IV Visuospatialt Index (r=0,78) 

samt SON-R och WPPSI-IV Verbalt Index (r=0,77). Se Tabell 2 där p-värden också är 

redovisade. 

Klinisk grupp jämfört med barn med förväntad utveckling 

Tabell 2 visar sambanden mellan testbatterierna i de två urvalsgrupperna, även här 

beräknat med Pearsons korrelationskoefficient. I den kliniska gruppen finns ett starkt 

positivt samband mellan SON-R och WPPSI-IV Helskala (r=0,79). Sambanden 

mellan SON-R och WPPSI-IV Visuospatialt Index respektive WPPSI-IV Verbalt 

Index är något svagare (r=0,60 respektive r=0,55, för p-värden se Tabell 2). 
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I urvalsgruppen med barn med förväntad utveckling är sambanden betydligt 

starkare. Sambandet mellan helskalorna är r=0,91 och sambanden mellan SON-R och 

WPPSI-IV Visuospatialt Index respektive WPPSI-IV Verbalt Index är r=0,90 

respektive r=0,89 (för p-värden se Tabell 2). 

 

Barn med svenska som förstaspråk jämfört med barn med svenska som andraspråk 

Utifrån att en stor del av barnen i studien har ett annat förstaspråk än svenska så 

har korrelationsberäkningar mellan de både testbatterierna även gjorts i  gruppen med 

barn med svenska som förstaspråk och i gruppen med barn med svenska som 

andraspråk. Tabell 2 visar sambanden mellan testbatterierna i de båda grupperna. 

Pearsons korrelationskoefficient har använts. Positiva samband mellan SON-R och 

WPPSI-IV Helskala finns i båda grupperna. I gruppen med barn som har svenska som 

Tabell	 2	 Korrelationer	 mellan	 SON	 och	 de	 olika	 indexen	 i	 WPPSI	 för	 samtliga	 urvalsgrupper.	 p-
värden	inom	parentes,	signifikanta	värden	i	fetstil.	

	
SON/	

WPPSI	Helskala	

SON/	

Visuospatialt	Index	

SON/	

Verbalt	Index	

Hela	gruppen	n=27	 r=0,85	(p<0,001)	 r=0,78	(p<0,001)	 r=0,77	(p<0,001)	

Klinisk	grupp	n=14	 r=0,79	(p=0,001)	 r=0,60	(p=0,024)	 r=0,55	(p=0,041)	

Förväntad	utveckling	
n=13	 r=0,91	(p<0,001)	 r=0,90	(p<0,001)	 r=0,89	(p<0,001)	

Sv	som	förstaspråk	
n=13	 r=0,92	(p<0,001)	 r=0,83	(p<0,001)	 r=0,86	(p<0,001)	

Sv	som	andraspråk	
n=14	

r=0,74	(p=0,003)	 r=0,66	(p=0,01)	 r=0,65	(p=0,013)	
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förstaspråk är sambandet starkare (r= 0,92) än i gruppen med barn som har svenska 

som andraspråk (r=0,74). Samma mönster ser vi när vi jämför sambanden mellan 

SON-R och WPPSI-IV Verbalt Index, där r=0,86 i gruppen med svenska som 

förstaspråk och r=0,65 i gruppen med svenska som andraspråk. Mönstret är tydligt 

även när vi jämför de ickespråkliga delarna, SON-R och WPPSI-IV Visuospatialt 

Index. I gruppen med svenska som förstaspråk är r=0,83 och i den gruppen med 

svenska som andraspråk är r=0,66 (för p-värden se Tabell 2). 

Skillnader i resultat mellan SON-R och WPPSI-IV 

Enligt den andra hypotesen skiljer sig inte resultaten på SON-R signifikant från 

resultaten på WPPSI-IV visuospatialt index. För att pröva denna hypotes har 

medelvärdena för de båda testinstrumenten i hela gruppen samt de olika 

urvalsgrupperna jämförts. Detta har gjorts med paired sample t-tests. Medelvärden 

och standardavvikelser för de båda urvalsgrupperna, samt gruppen som helhet 

gällande SON-R, WPPSI-IV Helskala, WPPSI-IV Visuospatialt Index samt WPPSI-

IV Verbalt Index visas i Tabell 3. Medelvärdesskillnader och signifikansvärden 

redovisas i Tabell 4. 
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Tabell	3	Medelvärden	och	standardavvikelser	för	SON	och	WPPSI	för	urvalsgrupperna,	samt	för	hela	
gruppen.		

	 Hela	
gruppen	
n=27	

Klinisk	
grupp	n=	
14	

Förväntad	
utveckling				
n=13	

Svenska	som	
första	språk	
n=13	

Svenska	som	
andraspråk	n=14	

	 M	(SD)	 M	(SD)	 M	(SD)	 M	(SD)	 M	(SD)	

SON		 95,0	(20,0)	 87,0	(17,8)	 103,5	(19,2)	 97,2	(24,7)	 92,9	(15,0)	

WPPSI	
Helskala	

83,6	(21,8)	 77,6	(14,7)	 90,1	(26,7)	 90,2	(25,6)	 77,5	(16,3)	

Visuospatialt	
Index	

95,4	(18,7)	 90,4	(16,1)	 100,8	(20,44)	 96,7	(23,3)	 94,3	(14,0)	

Verbalt	Index	 72,9	824,3)	 66,0	(16,1)	 80,3	(29,8)	 82,8	(27,2)	 63,6	(17,6)	

Not:	Resultaten	är	IK-poäng	(M=100,	SD=15)	

 

Skillnaderna i medelvärde i hela gruppen, samt i urvalsgrupperna, är signifikanta 

när man jämför SON-R och WPPSI-IV Helskala, samt SON-R och WPPSI-IV 

Verbalt Index. I samtliga fall är medelvärdet på SON-R högre än på WPPSI-IV. Vid 

jämförelse av SON-R och WPPSI-IV Visuospatialt Index är skillnaderna inte 

signifikanta och inte konsistent att medelvärdet är högre för det ena testet. 
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Skillnader i resultat i olika undergrupper 

En ny frågeställning gällande i vilken utsträckning resultatet på de olika 

testinstrumenten påverkas av att ett barn har svenska som andraspråk uppstår. Detta 

utifrån att medelvärdesskillnaden gällande WPPSI-IV Helskala tillsynes är stor 

mellan den grupp som har svenska som förstaspråk och den grupp som har ett annat 

förstaspråk. Som framgår i Tabell 3 så är M=90,2 (SD= 25,6) i den grupp som har 

svenska som förstaspråk och den grupp som har svenska som andraspråk är M=77,5 

(SD=16,3) gällande resultat på WPPSI-IV Helskala. Skillnaden visar sig dock inte 

vara statistiskt signifikant beräknat med Mann-Whitney U-Test (p=0,182). 

Spridningen i gruppen med förväntad utveckling är dock ganska stor. Därmed 

Tabell	4	Medelvärdesskillnader	mellan	SON	och	WPPSI	Helskala,	WPPSI	Visuospatialt	index	
respektive	WPPSI	Verbalt	Index	

	 SON	-	WPPSI	Helskala	 SON	-	Verbalt	Index	 SON	-	Visuospatialt	
Index	

Hela	gruppen	n=27	 11,4	(p<0,001)	 22,1	(p<0,001)	 -0,5	(p=0,846)	

Klinisk	grupp	n=	14	 9,4	(p=0,007)	 21,	0	(p<0,001)	 -3,4	(p=0,4169)	

Förväntad	utveckling	
n=13	

13,5	(p=0,002)	 23,2	(p<0,001)	 2,7	(p=0,2959)	

Sv	som	första	språk	
n=13	

7,1	(p=0,031)	 14,4	(p=0,003)	 0,5	(p=0,892)	

Sv	som	andraspråk	
n=14	

15,4	(p<0,001)	 29,2	(p<0,001)	 -1,4	(p=0,662)	

Not	Det	som	redovisas	är	medelvärdesskillnader	och	p-värden	(sig.	2-tailed)	inom	parentes.	
Signifikanta	p-värden	redovisas	i	fetstil.	
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kvarstår frågeställning gällande i vilken utsträckning barnets förstaspråk påverkar 

resultaten på de olika testinstrumenten.  

Då fem av testpersonerna i gruppen med svenska som andraspråk också tillhör den 

kliniska gruppen, som har olika utvecklingsavvikelser, är det svårt att särskilja om det 

är språket eller de utvecklingsrelaterade svårigheterna som påverkar medelvärdet och 

spridningen.  

För att titta närmare på detta har resultaten på de olika testinstrumenten jämförts i 

fyra undergrupper; barn med förväntad utveckling och svenska som förstaspråk 

(n=4), barn med förväntad utveckling och svenska som andraspråk (n=9), barn i den 

kliniska guppen med svenska som förstaspråk (n=9), samt barn i den kliniska gruppen 

med svenska som andraspråk (n=5). Medelvärden och standardavvikelser gällande de 

båda instrumenten för de olika undergrupperna redovisas i Tabell 5. På grund av 

gruppernas ringa storlek har signifikansberäkningar inte gjorts. 

Tabell	5	Medelvärden	och	standardavvikelser	gällande	IK-poäng	för	de	4	undergrupperna.	
Standardavvikelser	inom	parentes.	

	 WPPSI	 SON	

Förväntad	utv.	+	svenska	n=4	 122	(8,87)	 123,75	(8,18)	

Förväntad	utv	+	annat	språk	
n=9	

75,89	(17,39)	 94,56	(15,26)	

Klinisk	+	svenska	n=9	 76	(15,63)	 85,44	(19,53)	

Klinisk	+	annat	språk	n=5	 80,4	(15,63)	 89,80	(15,82)	

Not:	Resultaten	är	IK-poäng	(M=100,	SD=15)	
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Tabell 5 visar att gruppen som har en förväntad utveckling och svenska som 

förstaspråk sticker ut jämfört med de övriga undergrupperna. I den gruppen är 

spridningen mindre än övriga grupper och prestationen är över +1 SD, jämfört med 

testets normgrupp gällande både SON-R och WPPSI-IV. Gällande gruppen med 

förväntad utveckling och svenska som andraspråk så ligger resultaten närmare de 

kliniska gruppernas resultat. Detta gäller framförallt WPPSI-IV, men också gällande 

SON-R. Detta illustreras i Figur 1.  

 

 

 

 

Förmåga att medverka i testsituationen 

Samband mellan Observationsindex och resultat 

 Förmåga att medverka är mätt med Observationsindex. Ett lägre värde indikerar 

att barnet medverkat i högre utsträckning. Hypotes III, det finns ett signifikant 

samband mellan Observationsindex och testresultaten på SON-R respektive WPPSI-
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IV har prövats med korrelationsberäkningar där Pearsons korrelationskoefficient 

använts. Det visar sig att gällande SON-R så tycks det finnas ett relativt starkt 

samband mellan hur väl man medverkat och resultaten på testet (r= -0,65, p<0,001) i 

hela gruppen. Gällande WPPSI-IV är detta samband inte lika starkt (r=-0,47, 

p=0,014). Se Tabell 6.  

Tabell	6	Samband	mellan	resultat	och	förmåga	att	medverka	

	 SON	resultat/	
Observationsindex	

WPPSI	resultat/	
Observationsindex	

Hela	gruppen	n=27	 r=-0,65	(p<0,001)	 r=-0,47	(p=0,014)	

Klinisk	grupp	n=14	 r=-0,35	(p=0,196)	 r=-0,25	(p=0,383)	

Förväntad	utveckling	n=13	 r=-0,77	(p=0,002)	 r=-0,52	(p=0,069)	

Svenska	som	förstaspråk	n=13	 r=-0,64	(p=0,018)	 r=-0,62	(p=0,023)	

Svenska	som	andraspråk	n=14	 r=-0,78	(p=0,001)	 r=-0,48	(p=0,08)	

Not:	Det	som	redovisas	är	resultatet	på	respektive	test	korrelerat	med	Observationsindex	vid	det	
aktuella	testet.	Signifikanta	p-värden	är	markerade	med	fetstil.		

Då	Observationsindex	är	en	negativ	skala,	dvs	att	ett	lägre	värde	indikerar	att	barnet	medverkat	i	
högre	utsträckning,	blir	sambanden	negativa.	

Samma beräkningar har gjorts i de två urvalsgrupperna samt gruppindelning 

utifrån förstaspråk. I gruppen med förväntad utveckling och i gruppen med svenska 

som andraspråk är sambandet mellan Observationsindex och resultatet på SON-R 

relativt starkt, medan endast måttliga samband finns mellan Observationsindex och 

resultat på WPPSI-IV, vilket även överensstämmer med hela gruppen. I gruppen med 

svenska som förstaspråk finns relativt starka samband mellan förmågan att medverka 

och resultatet, men skillnaden mellan testen är inte särskilt stor. Den kliniska gruppen 



 

 
34 

uppvisar dock ett annat mönster då sambanden är betydligt svagare och ej 

signifikanta.  

Förmåga att medverka vid testning med SON-R respektive WPPSI-IV  

Den fjärde hypotesen säger att barn i den kliniska gruppen uppvisar bättre förmåga 

att medverka enligt Observationsindex vid det testtillfälle då de gör SON-R än vid det 

testtillfälle då de gör WPPSI-IV. Denna hypotes prövas genom att jämföra 

medelvärdet för Observationsindex vid testning med SON-R med medelvärdet för 

Observationsindex vid testning med WPPSI-IV och signifikansberäkna detta med 

paired sample t-test. 

Tabell	7	Observationsindex	för	de	olika	urvalsgrupperna	

	 Observationsindex	vid	
testning	med	SON	

Observationsindex	vid	
testning	med	WPPSI	

Signifikansberäkning	av	
medelvärdesskillnader	

	 M,	(SD)	 M,	(SD)	 	

Hela	gruppen	n=27	 1,5	(0,49)	 1,6	(0,639	 p=0,177	

Klinisk	grupp	n=14	 1,64	(0,35)	 1,91	(0,59)	 p=0,019	

Förväntad	utveckling	
n=13	

1,35	(0,579)	 1,27	(0,5)	 p=0,392	

Sv.	som	förstaspråk	
n=13	

1,54	(0,45)	 1,75	(0,71)	 p=0,076	

Sv.	som	andraspråk	
n=14	

1,46	(0,52)	 1,46	(0,52)	 p=1,00	

Not:	Signifikanta	p=värden	är	markerade	i	fetstil.	
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Medelvärdet i hela gruppen för hur väl man medverkar vid SON-R är 1,5 

(SD=0,49) i hela gruppen för och vid WPPSI-IV är medelvärdet 1,6 (SD=0,63). 

Skillnaden är inte signifikant (p=0,177). Se Tabell 7. När vi tittar på de olika 

urvalsgrupperna så ser vi att i den kliniska gruppen finns en signifikant skillnad 

gällande Observationsindex vid SON-R och WPPSI-IV med indikation att barnen i 

den kliniska gruppen hade lättare att medverka vid SON-R. Observationsindex skiljer 

sig inte signifikant hos de andra urvalsgrupperna.  

Tabell	8	Medelvärden	utifrån	testordning	i	hela	gruppen	n=27	

	 Resultat	SON	 Resultat	WPPSI	

	 M	(SD)	 M	(SD)	

Gruppen	som	gjort	WPPSI	först	
n=14	

91,36	(21)	 76,29	(20,09)	

Gruppen	som	gjort	SON	först	
n=13	

98,85	(18,89)	 91,46	(21,61)	

Medelvärdesskillnad	(p-värde)	 -7,49	(p=0,349)	 -15,18	(p=0,07)	

 

Övningseffekter 

För att utesluta att studieresultaten inte påverkats av i vilken ordning testet 

administrerats har medelvärdet för de barn som slumpats att genomföra SON-R först 

jämförts med medelvärdet för de barn som genomfört WPPSI-IV först. 

Signifikansberäkningar är gjorda med independent sample t-test. Som framgår i Tabell 

8 så skiljer sig inte resultaten på SON-R signifikant beroende på i vilken ordning 

testen administreras. Skillnaden på WPPSI-IV visar sig ha ett signifikansvärde på 

p=0,07. De som genomfört SON-R innan de genomfört WPPSI-IV presterar ett 
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medelvärde på 91,46 på WPPSI-IV jämfört med dem som inte gjort SON-R innan där 

medelvärdet är 76,29. 

När samma beräkningar, Independent samples t-test, görs i de två urvalsgrupperna, 

kliniska barn och barn med förväntad utveckling, ser vi samma mönster gällande 

kliniska barn, men inte i gruppen med förväntad utveckling. Se Tabell 9 och Tabell 10. I 

den kliniska gruppen presterar barn som genomfört SON-R innan de genomfört 

WPPSI-IV signifikant bättre (p=0,021) på WPPSI-IV, jämfört med de barn som inte 

gjort SON-R innan. Skillnaderna är inte signifikanta för barn med förväntad 

utveckling.  

Tabell	9	Medelvärden	utifrån	testordning	i	gruppen	förväntad	utveckling		

	 Resultat	SON	
M	(SD)	

Resultat	WPPSI	
M	(SD)	

Gruppen	som	gjort	WPPSI	först	
n=6	

101,50	(21,68)	 84,5	(28,42)	

Gruppen	 som	 gjort	 SON	 först	
n=7	

105,	29	(18,38)	 94,86	(26,32)	

Medelvärdesskillnad							
(p-värde)	

-3,79	(p=0,739)	 -10,36	(p=0,509)	
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Tabell	10	Medelvärden	utifrån	testordning	i	den	kliniska	gruppen	

	 Resultat	SON-R	
M	(SD)	

Resultat	WPPSI-IV		
M	(SD)	

Gruppen	som	gjort	WPPSI-IV	
först	n=8	

83,75	(18,15)	 70,13	(8,44)	

Gruppen	som	gjort	SON	först	
n=6	

91,33	(17,95)	 87,5	(15,95)	

Medelvärdesskillnad		
(p-värde)	

-7,58	(p=0,452)	 -17,38	(p=0,021)	

 

DISKUSSION 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka samtidig validitet av SON-R 2 ½ 

- 7 i förhållande till WPPSI-IV. Detta har gjorts genom att undersöka om det finns 

samband mellan testresultaten vid de båda testinstrumenten samt om testresultaten 

skiljer sig från varandra. Ytterligare ett syfte var att utforska barnets förmåga att 

medverka i testsituation och om den är olika vid de båda testinstrumenten, huruvida 

förmågan att medverka har ett samband med testresultaten och om barn med 

utvecklingsavvikelser medverkar bättre vid testning med SON-R jämfört med 

WPPSI-IV. 

Resultatdiskussion 

Samband mellan WPPSI-IV och SON-R 

I enlighet med den första hypotesen framkommer det ett starkt samband mellan 

SON-R och WPPSI-IV Helskala för hela gruppen vilket är även i linje med tidigare 

valideringsstudier (Jenkinson et al., 1996; Moore et al., 1998). Detta mönster 

framkom ännu tydligare hos barn med förväntad utveckling där sambanden var starka 
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mellan SON-R och WPPSI-IV Helskala men även mellan SON-R och Verbalt index 

samt Visuospatialt index i WPPSI-IV. Hos barn med utvecklingsavvikelser framkom 

en stark korrelation mellan SON-R och WPPSI-IV helskalepoäng men något svagare 

korrelation mellan SON-R och Verbalt index och Visuospatialt index. Utifrån starka 

korrelationer mellan resultaten i båda test dras slutsatsen att SON-R mäter samma 

underliggande konstrukt som WPPSI-IV, dvs kognitiv kapacitet (g). Detta är förväntat 

även utifrån att båda testinstrumenten grundar sig på samma teori om intelligens, 

CHC. 

Skillnader i resultat mellan SON-R och WPPSI-IV 

Den andra hypotesen var att resultaten mellan SON-R och WPPSI-IV Visuospatialt 

index inte skiljer sig från varandra. Resultaten bekräftar denna hypotes: hela gruppen, 

barn med förväntad utveckling och den kliniska gruppen visar inte på någon 

signifikant skillnad i resultaten mellan SON-R och WPPSI-IV Visuospatialt index. 

Däremot är medelvärdesskillnaderna mellan SON-R och WPPSI-IV Helskala 

respektive Verbalt index signifikanta, där resultaten på SON-R är signifikant högre.  

Detta resultat, dvs att SON-R är signifikant högre än WPPSI-IV Verbalt index och 

Helskala, skiljer sig från resultaten i tidigare valideringsstudier (Jenkinson et al., 

1996; Moore et al., 1998). I dessa studier jämfördes SON-R med en tidigare version 

av WPPSI och barnen visade signifikant bättre resultat vid WPPSI-R Helskala än 

SON-R. Författarna diskuterar huruvida den nederländska normeringen av SON-R 

behöver justeras för att vara överensstämmande med de australienska och 

amerikanska populationerna där studierna var gjorda. Resultaten i föreliggande studie 

indikerar att normeringen för SON-R och WPPSI-IV Visuospatialt index inte skiljer 
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sig från varandra vid svensk population och därmed kan användas som komplement 

till varandra.  

WPPSI-IV Helskala innehåller flera språkliga deltest och därmed var det förväntat 

att medelvärdena mellan SON-R och WPPSI-IV Helskala skulle skilja sig åt i den 

kliniska gruppen men också i hela gruppen med tanke på att många barn hade ett 

annat förstaspråk än svenska.  Däremot uppvisade gruppen med de fyra barn som 

hade svenska som förstaspråk och förväntad utveckling en mycket liten 

medelvärdesskillnad mellan SON-R och WPPSI-IV Helskala, på 1,75 IK-poäng. 

Huruvida SON-R och WPPSI-IV Helskala skiljer sig åt i en population där 

testpersonerna inte förväntas ha språkliga eller andra kommunikativa svårigheter bör 

vara föremål för vidare forskning. 

Förmåga att medverka 

Den tredje hypotesen, att det finns ett samband mellan förmågan att medverka, 

mätt med Observationsindex, och testresultaten på SON-R respektive WPPSI-IV, 

bekräftades delvis. I hela gruppen fanns ett relativt starkt samband mellan hur väl man 

medverkat och resultatet på SON-R vilket är i linje med studien i SON-R manualen 

där man noterade korrelation mellan testresultat och de fyra olika aspekter av 

testbeteendet (Tellegen et al., 1998). Gällande WPPSI-IV var sambandet dock inte 

lika starkt. Dessa resultat indikerar att i vissa grupper påverkar förmågan att medverka 

resultatet på SON-R i högre utsträckning på WPPSI-IV. Detta resultat var något 

överraskande och inte helt i linje med vissa tidigare studier. Exempelvis Glutting et al. 

(1996) och Daleiden et al. (2002) noterade något högre samband mellan testbeteende 

och resultat vid det språkligt krävande Verbalt index än vid icke-språkligt 
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Performance index på WISC-III. Eventuellt kan skillnad i testpersonernas ålder samt 

olika metoder för att skatta testbeteende förklara dessa olika resultat. 

Ett observandum är att i den kliniska gruppen var sambanden mellan medverkan 

och testresultaten betydligt svagare vid både SON-R och WPPSI-IV och skillnaderna 

var inte statistiskt signifikanta. En förklaring till att testresultat hos barn med olika 

utvecklingsavvikelser inte tycks påverkas specifikt av testbeteende skulle kunna vara 

att dessa barn har så pass genomgripande problematik att denna påverkar 

resultatskillnaden i större utsträckning än själva testbeteendet. Man ska också ha i 

åtanke att 52 % av de barn som var aktuella för utredning i utredningsteamet under 

tiden för datainsamling fick uteslutas från studien då de inte kunde genomföra 

testning med båda instrumenten.  

I gruppen med barn med svenska som andraspråk var sambandet mellan 

Observationsindex och resultatet vid WPPSI-IV inte heller signifikant. Detta var 

något överraskande med tanke på att WPPSI-IV ställer högre kvar på språklig 

förmåga än SON-R.  

I enlighet med den fjärde hypotesen uppvisade barnen i den kliniska gruppen bättre 

förmåga att medverka enligt Observationsindex vid det testtillfälle då de gjorde SON-

R än då de gjorde WPPSI-IV. I de övriga urvalsgrupperna fanns inga signifikanta 

skillnader i medelvärdet för Observationsindex för de båda testtillfällena. Resultatet är 

i linje med tidigare studier (Lord & Schopler, 1989; Magiati & Howlin, 2001; 

Mäntynen et al., 2001) där barn har visat sig ha lättare att medverka vid icke-verbala 

test. Detta stämmer också väl överens med den kliniska erfarenheten hos författarna 

till föreliggande studie. SON-R ställer inte samma krav på språkliga och 
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kommunikativa förmågor som WPPSI-IV, vilket kan förklara att barn med olika 

utvecklingsavvikelser har lättare att medverka. Barn med förväntad utveckling 

medverkar dock i samma utsträckning oavsett instrument då de inte antas ha några 

specifika kommunikativa svårigheter.  

I föreliggande studie hade flesta av barn i gruppen med förväntad utveckling ett 

annat första språk än svenska och detta verkar inte ha påverkat förmågan att medverka 

vid testning. Detta indikerar att språkliga brister i sig inte är ett hinder att medverka i 

en testsituation, medan utvecklingsrelaterade avvikelser påverkar förmågan i högre 

utsträckning.  

Förmågan att medverka i testsituationen är generellt problematiskt i klinisk vardag 

vilket bekräftades även vid datainsamling vid den föreliggande studien. Detta problem 

har belysts även av andra författare (Ford & Dahinten, 2005; Rivard et al., 2015; 

Yang et al., 2011). Stabilitet av testresultat tenderar att öka med åldern och därmed 

rekommenderas till försiktighet vid ställningstagande av utvecklingsstörning före 5 

års ålder (Yang et al., 2011), särskilt hos barn med andra avvikelser som autism 

(Rivard et al., 2015). Försiktighet är att rekommendera även utifrån fynden kring 

förmågan att medverka i föreliggande studie.  

Övningseffekter 

I den kliniska gruppen presterade barn som genomfört SON-R vid det första 

tillfället signifikant bättre på WPPSI-IV, jämfört med de barn som inte gjort SON-R 

innan. Skillnaderna är inte signifikanta för barn med förväntad utveckling. Detta 

indikerar att det kan finnas en viss övningseffekt för barn med klinisk problematik om 
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SON-R administreras före WPPSI-IV. Utifrån detta bör rekommenderas att WPPSI-

IV administreras först om båda testinstrumenten ska användas. 

Resultaten var mycket överraskande. Författarna till föreliggande studie har tagit 

del av ett stort antal valideringsstudier mellan olika begåvningsinstrument för barn där 

man administrerat testen i en motbalanserad ordning och ingen har rapporterat att det 

har påverkat resultaten (Gordon et al., 2010; Jenkinson et al., 1996; Kuriakose, 2014). 

Ytterligare forskning behövs för att utforska om detta resultat beror på slumpen eller 

speglar en faktisk skillnad. 

 Språkbakgrund och socioekonomiska faktorer 

Nästan hälften av barnen (14 av 27) i den föreliggande studien hade ett annat 

förstaspråk än svenska. Av gruppen med förväntad utveckling hade över hälften ett 

annat förstaspråk än svenska (9 av 13). Dessa barn bor också i ett socioekonomiskt 

mycket utsatt område. I föreliggande studie framkom överraskande stark påverkan av 

språket och/eller social utsatthet i testresultaten då barn med svenska som andraspråk 

visade testresultat på liknande nivå som den kliniska gruppen. Detta fynd är dock 

liknande som i en studie av (Tellegen & Laros, 2004) där barn med båda föräldrar 

med invandrarbakgrund presterade tydligt lägre vid SON-R än barn med föräldrar 

utan invandrarbakgrund eller där endast ena föräldern hade invandrarbakgrund.  

I den föreliggande studien var det få barn i de olika grupperna och därmed bör man 

vara försiktig med slutsatser. Resultaten indikerar dock att barn med svenska som 

andraspråk/social utsatthet presterar betydligt lägre på begåvningsinstrument och inte 

bara vid de språkliga deltest. Detta kan dels förklaras med att dessa barns verkliga 

förmåga kanske inte fångas upp av de använda testinstrumenten. En annan förklaring 
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kan vara att dessa barn inte har fått samma stimulans och möjlighet att utvecklas som 

sina jämnåriga som växer upp i mindre socialt utsatta områden. 

Det finns flertal internationella studier angående socioekonomiska faktorer och 

dess påverkan till resultat vid kognitiva test. I dessa studier har man noterat samband 

mellan socioekonomiska faktorer och testresultat där lägre socioekonomisk status 

korrelerar med lägre testresultat (Fergusson et al., 1991; Roze et al., 2010; Tong et al., 

2007; von Stumm & Plomin, 2015). Flera studier har även lyft fram samband mellan 

föräldrarnas begåvning och utbildningsnivå och barns testresultat (Tong et al., 2007) 

samt hemförhållanden i relation till testresultat (Church & Katigbak, 1991; Tong et 

al., 2007) En studie av Rindermann och Baumeister (2015) visade att det stöd och 

undervisning som föräldrarna gav till sitt barn hade starkare samband med barnets 

utveckling än familjens generella socioekonomiska status. Trots flertal internationella 

studier finns det behov av att undersöka hur barns språkliga bakgrund samt 

socioekonomiska faktorer påverkar testresultat i svenska förhållanden. Detta är viktigt 

både för att öka förståelse kring riskfaktorer samt för att kunna erbjuda adekvat stöd 

till de barn som är i risk att prestera lägre i psykologiska test och även vidare i skolan. 

Även internationellt efterfrågas mer forskning kring hur socioekonomiska faktorer 

och språket påverkar testresultat, särskilt i förskoleåldern (McGoey et al., 2016; 

Williams et al., 2014). McGoey et al. (2016) rekommenderar kompletterande 

bedömningar som sker i barnets naturliga miljö där psykologen har möjlighet att 

observera barnets beteende utifrån den kulturella och sociala kontexten som barnet 

befinner sig. Detta är viktigt för att kunna erbjuda alla barn rättvisande bedömningar 

och också för att säkerställa att alla barn får den stimulans som krävs för att ha 

möjlighet att kunna utvecklas så långt som möjligt. 
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Metoddiskussion 

En stor begränsning i föreliggande studie är att det är mycket få barn i varje grupp. 

Detta är en brist då små urvalsgrupper kan innebära att faktiska skillnader inte visar 

sig vara statistiskt signifikanta. Initialt var ambitionen att ha två urvalsgrupper; barn 

med förväntad utveckling och barn med diffusa utvecklingsavvikelser. Då det visade 

sig att så stor del av barnen i båda grupperna också hade svenska som andraspråk så 

utkristalliserade sig två nya urvalsgrupper utifrån språkbakgrund. Urvalsgrupperna är 

därmed inte renodlade utan grupperna med svenska som första- och andraspråk 

innehåller även barn med utvecklingsavvikelser. Vissa beräkningar har gjorts utifrån 

fyra renodlade undergrupper, men varje sådan grupp kom att bestå av mycket få 

individer varför det är svårt att generalisera resultaten från de beräkningarna. 

En annan begränsning är att det Observationsindex som använts för att mäta 

barnens förmåga att medverka i testsituationen inte är något allmänt vedertaget eller 

utvärderat instrument för att mäta just detta. Observationsskalan i SON-R består av 

skattning av fyra olika aspekter som i denna studie slås samman till ett 

Observationsindex genom att ett medelvärde används. På grund av genomslagning av 

de fyra olika beteendeaspekterna (motivation, koncentration, samarbete och förståelse 

av instruktioner) kan man inte heller uttala sig vilka av dessa påverkade testning vid 

de olika urvalsgrupperna. För att säkerställa de dragna slutsatserna skulle 

Observationsindex, som mått, kunna utvärderas eller samma frågeställningar skulle 

kunna utvärderas med hjälp av ett mer utvärderat instrument. Vidare skulle 

undersökning av de fyra olika beteendeaspekterna, istället av sammanslagning, ge 

mer information till klinisk verksamma psykologer angående vilka aspekter i barnets 

beteende påverkar mest testning.  
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I föreliggande studie är det också svårt att utvärdera vad svenska som andraspråk 

egentligen betyder. De barn med förväntad utveckling som har svenska som 

andraspråk, i föreliggande studie, går alla på förskolor som ligger i ett socialt utsatt 

bostadsområde. Faktorer som kan tänkas påverka deras möjligheter till stimulans och 

därmed att prestera i nivå med jämnåriga på begåvningstest är inte bara 

språkbakgrund i sig, utan också den sociala utsattheten de lever i. Samtliga barn i 

urvalsgruppen med förväntat utveckling har gått minst ett år på svensk förskola, men i 

dessa förskolor finns få eller inga andra barn med svenska som förstaspråk, vilket 

också kan tänkas vara ett hinder för dessa barns språkutveckling. Det är därför svårt 

att veta om det som faktiskt undersökts är hur språkbakgrund påverkar testets validitet 

eller om det är hur social utsatthet påverkar. Troligtvis är resultaten samverkan av 

flera faktorer. 

En annan eventuell brist i föreliggande studie skulle kunna vara att de två 

urvalsgrupperna bedömdes av två olika psykologer. Det kan eventuellt finnas en risk 

att psykologens subjektiva bedömning av barnets testbeteende påverkar hela 

urvalsgruppens Observationsindex. Detta borde inte dock påverka resultaten på de två 

testinstrumenten i någon högre utsträckning utifrån att standardiserad administrering 

av testinstrumenten har följts. 

 Förslag till vidare forskning 

Fynden från denna studie bör utvärderas i större grupper, för att med större 

säkerhet kunna dra slutsatser gällande språkets betydelse och hur den kliniska 

problematiken påverkar SON-Rs validitet. Detta kan göras genom att jämföra klinisk 

grupp av barn med barn med förväntad utveckling och utan andra kända riskfaktorer 

som bristande språkkunskaper. Vidare bör studien replikeras i en grupp med barn med 
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förväntad utveckling där de barn som har svenska som andraspråk inte växer upp i ett 

socialt extremt utsatt område. 

För att säkerställa de dragna slutsatserna gällande förmågan att medverka bör dessa 

frågeställningar utvärderas med något annat mer vedertaget instrument. Ett annat sätt 

kan också vara att utvärdera Observationsindex som det är framtaget i föreliggande 

studie.  

SON-R bör också utvärderas i andra åldersgrupper t ex 4 - 7 år.  

Mer forskning behövs för att undersöka barn från utsatta områden och också titta 

på vilka insatser som kan göras för att stimulera deras utveckling i en positiv riktning. 

Konklusion 

Utifrån att starka korrelationer finns mellan WPPSI-IV och SON-R dras slutsatsen 

att dessa två instrument till stor del mäter samma underliggande faktorer. Sambanden 

är något svagare i den kliniska gruppen och i gruppen med barn som har svenska som 

andraspråk, varför slutsatsen dras att fler faktorer påverkar validiteten i dessa grupper. 

Ytterligare en konklusion är att resultaten på de båda instrumenten inte skiljer sig från 

varandra när krav på verbal prestation exkluderas. Denna slutsats dras utifrån att 

resultaten som visade på att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan SON-R 

och WPPSI-IV Visuospatialt index, medan signifikanta skillnader fanns mellan SON-

R och WPPSI-IV Helskala, samt SON-R och WPPSI-IV Verbalt index. Resultaten 

stödjer tanken att SON-R och WPPSI-IV Visuospatialt index sannolikt mäter samma 

underliggande faktor. Med tanke på den starka korrelationen mellan SON-R och 

WPPSI-IV samt att inga signifikanta skillnader påvisas mellan Visuospatialt index i 

WPPSI-IV och SON-R kan dessa instrument med fördel användas som komplement 
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till varandra i kliniska sammanhang. Det är också välkänt sedan tidigare att barn med 

autismspektrumstörning tenderar att prestera bättre vid icke-verbala test än vid 

verbala test (Chawarska et al., 2009; Joseph et al., 2002).  

Barnen i den kliniska gruppen hade lättare att medverka vid SON-R än vid 

WPPSI-IV och även om detta inte hade signifikant samband med testresultaten 

bekräftar det användbarheten av SON-R i kliniska sammanhang. Intressant är också 

att SON-R innehåller deltest som mäter logiskt tänkande, dvs fluid intelligens, vilket 

ingår inte lika tydligt i versionen av WPPSI-IV till de yngre barnen. Detta är 

intressant också utifrån en studie av Kuschner et al. (2007) som visade att barn med 

autismspektrumstörning tenderar att prestera bättre vid visuospatiala testuppgifter 

men har svårare vid testuppgifter som kräver förmåga till logiskt tänkande. Med tanke 

på att SON-R innehåller deltest som ställer krav på fluid intelligens, dvs förmåga att 

dra slutsatser, kan detta test ge en bredare bild på barnets kognitiva förmågor.  

Sambanden mellan instrumenten var svagare i den kliniska gruppen och i gruppen 

med barn som har svenska som andraspråk. Detta fynd lyfter igen fram vikten av att 

ha tillgång till flera olika testinstrument vid utredning av barn med olika 

utvecklingsavvikelser och/eller som har ett annat förstaspråk. Det är också av stor vikt 

att fler studier görs för att utvärdera instrument även i dessa grupper. I den kliniska 

vardagen möter den yrkesverksamma psykologen i första hand barn med 

utvecklingsavvikelser men de flesta studier görs på barn med förväntad utveckling. 

Andra studier görs ofta med barn med kända diagnoser. Psykologutredning görs dock 

ofta i syfte av att ta ställning till eventuell diagnos och därmed är det viktigt med 

studier med varierande kliniska grupper.    
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 Den föreliggande studien visade en viss tendens till att barn med svenska som 

andra språk och som är bosatta i ett socialt utsatt område har lägre resultat vid 

kognitiva test än barn med svenska som andra språk. Antal barn i renodlade grupper, 

dvs utan blandning av kliniska problematik, var dock för litet för att kunna genomföra 

statiska analyser. Resultaten är dock ett observandum och vidare forskning behövs.  
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De	praktiska	kliniska	implikationer	som	denna	studie	kommit	fram	till	är	att	 	

• SON-R	 kan	 anses	 vara	 ett	 bra	 kompletterande	 testinstrument	 till	

WPPSI-IV	i	åldersgruppen	2	år	och	6	månader	till	3	år	och	11	månader.	

	

• Då	 det	 inte	 kan	 uteslutas	 att	 det	 kan	 finnas	 en	 övningseffekt	mellan	

instrumenten	 i	den	kliniska	gruppen,	bör	WPPSI-IV	administreras	 före	

SON-R	om	intentionen	är	att	administrera	båda	testen.		

	

• Ungefär	 hälften	 av	 barnen	 med	 klinisk	 problematik	 kunde	 inte	

genomföra	 båda	 testinstrumenten	 i	 sin	 helhet	 vilket	 ger	 en	 stark	

indikation	 om	 det	 problematiska	 i	 att	 göra	 reliabla	 kognitiva	

bedömningar	av	barn	med	så	låg	ålder.	En	praktisk	implikation	av	detta	

är	att	ett	barn	som	bedöms	och	diagnosticeras	tidigt	bör	 få	möjlighet	

till	 en	 förnyad	 bedömning	 av	 sin	 kognitiva	 kapacitet	 senare	 under	

utvecklingen.		
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