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Tabell över olika typer av frågeformulär till föräldrar och/eller
lärare
Frågeformulär

Referens

Kommentar

The Social Skills Rating
System Parent (SSRS-P) [1,2]

[3]

Ett instrument för föräldrar och lärare som
avspeglar barnets sociala förmåga och
beteendeproblem. Har använts i många
länder och i många interventionsstudier.
Tycks uppvisa en stabil faktorstruktur. Bör
ha skattningar av både föräldrar och lärare
för att ge en allsidig bild av barnets
fungerande.

The Child Behavior Checklist
(CBCL) [4-6]

[7]

Till vårdnadshavare eller lärare med
skattning av 100 problembeteenden. Det
internationellt mest välanvända
instrumentet för att mäta barns beteende
och psykiska hälsa. Validerat på olika sätt
(faktorstruktur, separerar kliniskt bedömda
och diagnosticerade barn från andra).
Anger cut-off för kliniska problem i
manualen.

The Behavior Rating Inventory
of Executive Function (BRIEF)
[6,8]

[9]

86 frågor till vårdnadshavare för skattning
av exekutiva funktioner. Ett mycket använt
test, med goda psykometriska egenskaper
avseende faktorstruktur, intern konsistens,
och förmåga att separera barn med ADHD
från kontroller. Dock är det tveksamt vad
som mäts. Många av frågorna stämmer väl
med kriterierna för ADHD, vilket kan
förklara dess förmåga att identifiera barn
med ADHD. Dock är överensstämmelsen
bara låt till måttlig mellan BRIEF och
performance-test som mäter olika aspekter
av exekutiva funktioner.

The Social Skills Improvement
System questionnaire (SSIS)
[6]

[10]

60 frågor till föräldrar till barn i ålder 3–18
år för bedömning av sociala färdigheter
och beteendeproblem. Ett spritt och
välanvänt instrument, bland annat i
interventionsstudier. Goda psykometriska
egenskaper.

The Social Skills Rating
System Teacher (SSRS-T) [1]
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Genomgående gäller för skattningsformulären ovan att det finns risk för bias; speciellt stor risk vid
föräldraskattning, om föräldrarna själva deltar i interventionen i större utsträckning än föräldrarna i en
jämförelsegrupp; mindre risk då utomstående som lärare gör bedömningen men samtidigt kan det då
vara svårare att få in material.
Frågeformulär och andra instrument riktade till barn
The Test of Social Skills
Knowledge (TASK) [1,2]

[11]

Formulär med 17 frågor som barnet får
höra och besvara. Självskattning som
direkt relaterar till innehållet i
interventionen, kan alltså ses som en
utvärdering av en utbildningsinsats. Inga
uppgifter om psykometri.

The Piers-Harris Children’s
Self-Concept Scale-Second
Edition (Piers-Harris 2) [2]

[12]

60 frågor till barn i ålder 6 till 18 år. Ett av
de äldsta instrumenten för att mäta barns
självbild. Det finns valideringsstudier och
andra psykometriska studier, normer har
fastställt för olika grupper.

The Roberts Apperception
Test for Children (RATC) [8]

[13]

Frågor som rör bland annat emotionell
problemlösning; för barn från 6 till och med
15 års ålder; besvaras av barnen själva,
eventuellt med stöd från till exempel
psykolog. Ett projektivt test där barn
presenteras med teckningar av olika
situationer och får producera historier. Ger
13 delskalor som handlar om relationer till
jaget och till andra, ångest, depression och
liknande; oklart hur kodning och normer
ser ut. Svårbedömt.

The Hostile Attributional
Tendency (HAT) score [14]

Utvecklades för en
studie [14], baserat på
ett liknande instrument
[15]

Barnet får höra ett antal korta berättelser
och svara på frågor om varför personen
gör som beskrivs; utfallsmåttet utgörs av
andelen svar som barnet tolkar som
tecken på fientlighet.

Diverse kunskapsmått för
matematik, läsning, stavning
[4,5,16,17]

Urvalet bestäms av tillgängligt material och
lokala traditioner; testningen kan göras
med begränsad risk för bias

Neuropsykologisk testning
NEPSY-II [6]

[18]

Ett neuropsykologiskt testbatteri; deltester
kan användas för att mäta exekutiva
funktioner, ex. förmåga att inhibera ett
automatiskt svar, samt för att uppskatta
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igenkännande av känslor i ansiktsuttryck.
Ett välanvänt och normerat instrument.
Test of Everyday Attention for
Children (TEA-Ch) [6]

[19]

Ett deltest kan gradera den visuella
perceptionen. Test för bedömning av olika
aspekter på uppmärksamhet; anses vara
ett ”rent” uppmärksamhetstest, oberoende
av språk. Välanvänt i olika kliniska
grupper. Normer finns.

The Cambridge
Neuropsychological Test
Automated Battery (CANTAB)
[6]

[20]

Ett deltest kan mäta förmågan till
flexibilitet. Ett mycket välanvänt datoriserat
batteri som mäter ett brett spektrum av
exekutiva funktioner. Välanvänt i studier av
många olika kliniska grupper.

The test of Social Cognition
[6]

[21]

Mäter olika aspekter på social kognition
(tänkande om den sociala världen) genom
att barn får upplästa för sig historier och får
svara på frågor om hur personerna i
historierna tänker och handlar. Oklarhet
om användningen.
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