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Vineland-3 är en samling
skattningsskalor, avsedda
att mäta olika domäner
inom adaptivt beteende och
hjälper till med effektiv
identifiering av olika
funktionshinder hos barn 
och unga. 

Vad är
Vineland-3?
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Publicering: Vintern 2021 i Norge

Åldersintervall: 3-26 år (föräldraskattning), 3-18 år (lärarskattning).

Behörighetskrav: Psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, socionom, specialpedagog, lege

Administreringstid: 30-45 minuter.

Administrering och poängsättning: 

Pappersversion: Manual, formulär och poängsammanställningsformulär.

Digital version: Administrering på Q-global (eller inmatning av poäng från pappersformuläret) och 

generering av olika digitala rapporter. 

Överblick
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Vineland-3 mäter adaptiva beteende inom följande beteendedomäner:

- Kommunikation

- Färdigheter i vardagen

- Sociala färdigheter

- Motorik (3–9 år)

- Maladaptivt beteende (3–26 år)

Vilka domäner mäts i Vineland-3?
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3 olika sätt att administrera
och scora Vineland-3:

Papper och penna: 
Administrering med papper och
penna och manuell scoring för
hand

Kombination papper/digitalt: 
Administrering med papper och
penna, scoring på Q-global och
digital generering av rapport.

Digitalt:
Digital administrering, scoring och
rapportering på Q-global.  
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• Föräldraskattningen bygger på skandinaviska normer
för ett bredare åldersintervall 3–26 år, jämfört med 2–
21 år i Vineland-II.

• Åldersintervallet för lärarskattningen har ändrats till 
3–18 år. Lärarskattningen, som tidigare inte var 
normerat och därför endast kunde tolkas kvalitativt, 
är nu normvaliderad mot tyska data.

• Föräldraskattningen och föräldraintervjun är nu 
tillgängliga som ett sammanslaget
föräldraskattningsformulär. 

• Åldersintervallet för indexet Motorik är ändrade till 3–
9 år och indexet är inte längre en del av det 
övergripande måttet Generella adaptiva färdigheter
(GAF). 

• Delen Maladaptivt beteende har lagts till i
lärarskattningen. Delskalan Annan 
beteendeproblematik har tagits bort från föräldra-
skattningen.

Vad är nytt med Vineland-3?
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• Utredningar av barn och
ungdomar där det föreligger
misstanke om intellektuell
funktionsnedsättning, 
autismspektrumtillstånd eller
allmänna utvecklings- eller
beteendeproblem.

• Utvärdering av
behandlingsinsatser

• Forskning

Användningsområden:
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• Uppdaterad med nya skandinaviska normer

• Förbättrade items

• Domänerna Kommunikation, Färdigheter i vardagen och Sociala färdigheter motsvarar de adaptiva
funktionsområdena (Kognitiv, Social och Praktisk) i diagnosen intellektuell funktionsnedsättning i DSM-5 

• Vineland-3 kan användas i en rad olika sammanhang, där det finns behov av att bedöma hur ett barn 
eller en ungdom fungerar i vardagen.

• Föräldraskattningen och lärarskattningen kan administreras och poängsättas digitalt på Pearsons
plattform Q-global.

Vad utmärker Vineland-3?
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• Datainsamling mellan januari och juli 2020 

• Totalt 1200 skattningar insamlade i Norge, Sverige och
Danmark

• God till utmärkt reliabilitet överlag

• Särskilda grupper

• Lärarskattning normvaliderad från skandinavisk data 
gentemot tysk normdata

Det skandinaviska
utvecklingsarbetet
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Vineland-3 NO Komplett kit 
papper-och penna: 

4095 NOK exkl moms
Vineland-3 NO Komplett digitalt
(e-manual + 25 digitala
skattningsformulär + 25 digitala
poängsammanställningar):

1000 NOK exkl moms

Priser:
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