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Linguistic Abilities in Relation to Reading in Individuals with Mild Intellectual Disability 

Abstract 

Previous studies have shown that individuals exhibiting mild intellectual disability show 

a lower reading ability than individuals with typical development. The reasons behind these 

differences are unclear. However, research shows that specific language abilities affect 

reading ability. The present study aims to investigate any possible correlations between 

language ability and reading ability in young people with mild intellectual disability, aged 12 

to 25 years. The examined linguistic abilities were phonological awareness, rapid automatized 

naming (RAN), vocabulary, grammatical comprehension and language comprehension. 

Testing was held at the participants’ schools in various parts of central and southern Sweden. 

The raw scores were used in correlation and regression analyses to map out any correlations. 

A total of 27 participants with ages ranging between 13;06 years and 25;09 years were 

included in the study. The results showed that RAN and phonological awareness had strong 

significant correlations to decoding and that they together can account for 72.3 % of its 

variance. Reading comprehension showed strong significant correlations to phonological 

awareness, grammatical comprehension, decoding, and language comprehension. Language 

comprehension and vocabulary explained 62.4 % of the variance in reading comprehension. 

Word decoding showed a stronger correlation to reading comprehension than phonological 

decoding.  

The results of the present study are in large parts compatible with previous research, 

which supports the findings that phonological awareness and RAN are of importance to 

decoding ability, and that decoding in turn has an impact on reading comprehension in 

individuals with both typical development and intellectual disability. However, the results in 

the present study are at odds with previous research, which has not found significant 

correlations between vocabulary and reading comprehension in individuals with mild 

intellectual disability. 

In summation, results of the present study show that a number of linguistic abilities can 

explain the variance of both decoding and reading comprehension. Hopes are that the results 

from the present study can contribute to furthering knowledge of the underlying factors which 

explain why individuals with mild intellectual disabilities generally are poor readers. More 

research is needed to confirm which other factors can explain the remaining variance and to 

strengthen the results of the present study. 
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Sammanfattning  

Tidigare studier har visat att individer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning 

uppvisar en generellt lägre läsförmåga än individer med typisk utveckling. Vad detta bottnar i 

är oklart men mycket forskning tyder på att språkliga förmågor har en inverkan på 

läsförmågan. Föreliggande studie syftar till att undersöka eventuella samband mellan 

läsförmåga och språkliga förmågor hos barn och unga vuxna med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning i åldrarna 12 till 25 år.  De språkliga förmågor som undersöktes var 

fonologisk medvetenhet, snabb benämning (RAN), ordförråd, grammatisk förståelse samt 

språkförståelse. Testningarna genomfördes på deltagarnas respektive skolor utspridda i 

mellersta och södra Sverige. Råpoängen från respektive test användes i korrelations- och 

regressionsanalys för att kartlägga eventuella samband.  

I studien medverkade totalt 27 barn och unga vuxna i åldrarna 13;06–25;09 år. 

Resultaten visar att RAN och fonologisk medvetenhet har starka signifikanta samband med 

avkodning som helhet vilka tillsammans förklarar 72,3 % av variansen. Läsförståelse har 

starka signifikanta samband med fonologisk medvetenhet, grammatisk förståelse, avkodning 

som helhet och språkförståelse, där avkodning som helhet, språkförståelse och ordförråd 

förklarar 62,4 % av variansen. Ortografisk avkodning uppvisar ett starkare samband med 

läsförståelse än fonologisk avkodning. Resultaten i studien överensstämmer med tidigare 

forskning som menar att fonologisk medvetenhet och RAN är av vikt för alla typer av 

avkodning och att avkodning i sig påverkar läsförståelsen hos individer med såväl typisk 

utveckling som med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Däremot går resultaten i 

föreliggande studie emot tidigare forskning som inte kunnat visa att ordförrådet har 

signifikant påverkan på läsförståelsen hos individer med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning.  

Sammanfattningsvis visar resultaten av föreliggande studie att flertalet språkliga 

förmågor kan förklara variansen av såväl de olika typerna av avkodning som läsförståelse. 

Resultatet kan bidra till ökad kunskap kring bakomliggande faktorer till den nedsatta 

läsförmåga som observeras hos individer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. 

Resultaten tyder dock på att vidare forskning behövs för att fastställa vilka övriga faktorer 

som kan förklara resterande varians samt att stärka fynden i föreliggande studie. 

 

Nyckelord: avkodning, läsförståelse, språkliga förmågor, lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning 
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1. Inledning   
Föreliggande studie är ett första steg i ett omfattande projekt, vars syfte är att 

kartlägga eventuella samband mellan läsförmåga, språk, kognition, socioekonomiska 

faktorer och intelligenskvot (IQ) hos barn och unga vuxna med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning. Generellt sett uppvisas en lägre grad av läsförmåga, avkodning 

och läsförståelse hos individer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning än hos 

typiskt utvecklade individer (Cohen et al., 2001; Koritsas och Iaconos, 2011). IQ 

anses dock inte vara en stark prediktor för läsförmåga (Vellutino, Fletcher, Snowling, 

& Scanlon, 2004; Hulslander, Olson, Willcutt, & Wadsworth, 2010). De vanligaste 

sambanden som återfinns med läsförmågan hos individer med intellektuell 

funktionsnedsättning är nedsatt fonologisk medvetenhet (Channell, Loveall & 

Conners, 2013; van Tilborg, Segers, van Balkom & Verhoeven, 2014) och nedsatt 

arbetsminnesförmåga (Numminen et al., 2000; Henry, 2001). Forskning avseende 

språkliga förmågor i relation till läsförmågan är dock bristande i omfattning och 

mängd. I dagsläget saknas det forskning utförd på individer med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning med svenska som modersmål.  

Föreliggande studie agerar pilotstudie åt projektet och ämnar fokusera på de 

språkliga förmågorna fonologisk medvetenhet, ordförråd, språkförståelse och 

grammatisk förståelse i relation till läsförmåga uppdelat på olika typer av avkodning 

och läsförståelse. RAN kommer även att inkluderas och beröras i egenskap av både 

språklig och kognitiv förmåga då förmågan har visat sig vara av vikt för läsning 

(Kirby, Georgiou, Martinussen & Parilla, 2010).  

2. Bakgrund  

2.1 Läsförmåga    

En välkänd och välanvänd teori kring läsförmåga är “the simple view of 

reading” (Hoover & Goughs, 1990), som menar att läsförståelse består av individens 

avkodningsförmåga och språkförståelse. Under senare år har läsförmågans 

beståndsdelar kommit att expanderas med teorier som behandlar vikten av fonologisk 

medvetenhet (Nation & Snowling, 2004; Melby-Lervåg, Halaas-Lyster & Hulme, 

2012; Papadimitriou & Vlachos, 2014), lexikal förmåga (Perfetti, 2007; Perfetti & 

Stafura, 2014), verbal uttrycksförmåga (Nation & Snowling, 2004) och kognitiva 

processer (Papadimitriou & Vlachos, 2014; Nouwens, Groen & Verhoeven, 2017). 
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Även motivation och dess påverkan på läsförmågan hos barn i skolåldern har 

studerats (Wigfield, Gladstone & Turci, 2016). Denna har visat sig ha inverkan på 

läsförståelse (Guthrie, Wigfield & You, 2012).  Utöver detta har även socioekonomisk 

bakgrund visat sig vara en stor bidragande faktor till läsutvecklingen, på så vis att en 

lägre socioekonomisk status kan bidra till en försämrad läsutveckling (Noble, Farah & 

McCandliss, 2006; Aikens & Barbarin, 2008).  

2.1.1 Fonologisk medvetenhet  

Fonologisk medvetenhet möjliggör för läsaren att göra en koppling mellan 

grafemet och dess specifika språkljud (Bradley & Bryant, 1983). Den fonologiska 

medvetenhetens koppling till och betydelse för läsförmågan är väl utforskat. 

Fonologisk medvetenhet anses också spela en högst central roll för 

avkodningsförmågan (Nation & Snowling, 2004; Melby-Lervåg et al., 2012; 

Papadimitriou & Vlachos, 2014).   

2.1.2 Lexikal förmåga 

Lexikal förmåga anses vara en viktig beståndsdel för att utveckla läsförmåga 

(Perfetti & Stafura, 2014) då ett välutvecklat ordförråd är en viktig del i utvecklingen 

av läsförståelse (Joshi, 2005; Oulette & Beers, 2010). En läsare kan inte kan tolka 

betydelsen av en skriven text om fullgod förståelse av de ord som läses inte finns 

(Braze et al., 2016).   

2.1.3 Grammatisk förståelse 

Utöver ett gediget ordförråd och en basal ordförståelse anses även en god 

lexikal kvalitet vara nödvändig för att utveckla läsförmågan (Perfetti, 2007). En god 

lexikal kvalitet innebär enligt Perfetti (2007) att läsaren kan känna igen det givna 

ordet i dess korrekta grammatiska form och därmed kan koppla samman det med dess 

specifika betydelse i det språkliga sammanhanget, vilket i andra termer kallas för 

morfologisk förmåga som tillsammans med syntaktisk förmåga utgör grammatisk 

förståelse (Håkansson & Hansson, 2007). Den grammatiska förståelsen anses vara en 

viktig komponent för att utveckla läsförståelse (Tong, Deacon, Kirby, Cain & Parrila, 

2011; Kirby et al., 2012).  

2.1.4 Språkförståelse  

Språkförståelsen består av flera delförmågor som t ex ordförståelse, hörförståelse och 

inferens och anses vara en viktig prediktor för läsförståelsen (Lepola, Lynch, Kiuru, 

Laakkonen & Niemi, 2016). Delförmågorna måste även integreras med varandra för 
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att språket ska förstås som en helhet (Kieffer, Petscher, Proctor & Silverman, 2016). 

Kieffer med kollegor (2016) fann i en studie att en mer generell språklig förståelse 

verkar ha ett starkt samband med läsförståelse hos barn än de delkomponenter som 

utgör språkförståelsen, vilket stärker teorin om att språkförståelsen är av stor vikt för 

läsning.  

2.1.5 Arbetsminne 

En process som visat sig vara en av de mest väletablerade prediktorerna för 

läsförståelse hos såväl vuxna som barn är arbetsminnet (Daneman & Merikle, 1996; 

Cain, Oakhill & Bryant, 2004; Cain, Oakhill & Lemmon, 2004). Den så kallade 

fonologiska loopen, som enligt Baddeley (2007) är en del av arbetsminnet, är viktig 

för fonologisk medvetenhet samt vid utvecklingen av ordförrådet (Gathercole & 

Baddeley, 1989; Gathercole & Baddeley, 1990; Gathercole, Willis, Emslie, Baddeley, 

1992). Denna möjliggör för en person att behålla språklig information i minnet under 

en kort tidsperiod vilket sker genom en mental repetition och utförs på såväl auditiv 

som visuellt presenterad information. Den fonologiska loopen har en korrelation till 

läsförmåga (Baker, Simmons & Kameenui, 1998). Papadimitriou och Vlachos (2014) 

menar att god förmåga gällande det fonologiska korttidsminnet hos barn i 

förskoleåldern predicerar läsförmåga i både första och andra klass.  

2.1.6. Snabb benämning 

En annan förmåga som visat sig förutsäga hur väl en individ kan läsa är snabb 

benämning eller rapid automatized	namning (RAN), som innebär snabb benämning av 

bekanta bilder, bokstäver, färger eller ord. Sambandet mellan RAN och läsning är 

ännu inte fastställt (Norton & Wolf, 2012) men forskning visar att barn som presterar 

bra på denna typ av uppgifter även är eller blir goda läsare (Kirby et al., 2009; Lervåg 

& Hulme, 2009). RAN har visat sig ha ett starkt samband med läsflyt då en individ 

har uppnått ortografisk läsning (Manis, Seidenberg & Doi, 1999). En teori kring dess 

samband är att man använder samma kognitiva processer vid utförandet av RAN-

uppgifter som vid läsning (Norton & Wolf, 2012).  

2.1.7 Avkodning  

Förmågan att koppla samman grafem (bokstav) till fonem (språkljud) kallas 

avkodningsförmåga. Till en början sker avkodning genom så kallad fonologisk 

avkodning då individen läser bokstav för bokstav (Bradley & Bryant, 1983). Bortsett 

från den fonologiska medvetenheten är även individens visuella förmåga en viktig 
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faktor som påverkar avkodningsförmågan (Rayner, 2009). Successivt övergår den 

fonologiska avkodningen till ortografisk avkodning (Melin, 1989), vilket skiftar fokus 

gällande vilka förmågor som är aktiva under avkodningsprocessen. Övergången 

innebär att långtidsminnet tar vid och aktivt känner igen representationer av enskilda 

ords stavning och levererar uttal och betydelse till läsaren (Coltheart, Curtis, Atkins & 

Haller, 1993). Ortografisk avkodning innebär därmed att avkodningsprocessen har 

automatiserats för redan kända ord och stavelser vilket lämnar utrymme till att 

fokusera på läsförståelsen istället för avkodningen (Melin, 1989). I föreliggande 

studie kommer begreppet avkodning som helhet fortsättningsvis att användas när 

såväl fonologisk som ortografisk avkodning åsyftas, i övriga fall specificeras vilken 

typ av avkodning som är aktuell.  

2.1.8 Läsförståelse 

Läsförståelse innebär en kombination av goda språkliga kunskaper och en 

välutvecklad avkodningsförmåga (Wren, 2000). Enligt Wren (2000) innefattas de 

språkliga förmågorna fonologi, syntax, lexikon och semantik. Utöver detta behövs 

även en viss bakgrundskunskap och en förståelse för alfabetet och tryckta bokstäver 

för att individen ska uppnå läsförståelse (Wren, 2000).  

2.2 Lindrig intellektuell funktionsnedsättning 

Enligt DSM-5s (2013) diagnoskriterier för intellektuell funktionsnedsättning 

krävs att individen uppvisar intellektuella nedsättningar, nedsatt adaptiv förmåga samt 

att dessa nedsättningar har uppstått under utvecklingsperioden. De intellektuella 

nedsättningarna kan bestå av svårigheter i att resonera, lösa problem och nedsatt 

akademisk inlärning såsom svårigheter att lära sig läsa och skriva eller abstrakt 

tänkande (DSM-5). Kommunikations- och språkförmågan motsvarar oftast inte 

individens biologiska ålder (DSM-5). För att diagnostiseras med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning enligt ICD-10 (1992) behöver individen uppvisa en IQ mellan 

50–69. Kylén (1986) delar in diagnosen i grupperingar utifrån intelligenskvot där 

lindrig intellektuell funktionsnedsättning motsvarar IQ 50–70. Kylén (1986) betonar 

dock att även om det går att räkna ut barns IQ så bör inte indelning i subgrupper 

utifrån var de befinner sig begåvningsmässigt göras då barnen fortfarande utvecklas 

och därmed inte befinner sig i ett stabilt läge. Varje barn behöver alltså kartläggas 

individuellt och ska därmed inte jämföras mot andra barn inom samma IQ-intervall 

(Kylén, 1986).  
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Individer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning tenderar att vara 

försenade i såväl kognitiv som språklig utveckling (van Wingerden, Segers, van 

Balkom & Verhoeven, 2017). Enligt David med kollegor (2014) finns det indikationer 

på att så pass många som ca 54 % av barn med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning uppvisar språkliga svårigheter. Motsvarande siffra hos barn med 

typisk utveckling är ca 10 % (Norbury et al., 2016).  

2.2.2 Läsförmåga hos individer med intellektuell funktionsnedsättning    

Läsförmågan hos barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning är 

oftast mer outvecklad än hos barn och ungdomar med typiskt utveckling i 

motsvarande ålder och tenderar att avstanna innan de har nått fullgod läsförmåga 

(Gronna, Jenkins & Chin-Chance, 1998). Den nedsatta läsförmåga som observerats 

hos unga individer med intellektuell funktionsnedsättning återfinns hos vuxna 

individer med intellektuell funktionsnedsättning (Cohen et al., 2001; Koritsas & 

Iaconos, 2011). Hur pass välutvecklad läsförmågan är hos individer med intellektuell 

funktionsnedsättning varierar. I en studie utförd av Ratz och Lenhard (2013) 

uppvisade 59 % av barn i åldrarna 6–21 år med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning ortografisk avkodning medan 32 % enbart bemästrade 

fonologisk avkodning. Individer med intellektuell funktionsnedsättning har uppvisat 

nedsatt ortografisk och fonologisk avkodning (Channell et al., 2013). Detta är av 

betydelse eftersom dess förmågor anses vara viktiga för läsförmågan. Nedsatt generell 

språklig kompetens har även visat sig förekomma hos barn med intellektuell 

funktionsnedsättning som har en svag avkodningsförmåga (Conners, Atwell, 

Rosenqvist & Sligh, 2001).  

Läsförståelse hos individer med intellektuell funktionsnedsättning är ett område 

där få studier utförts men de som gjorts visar att individer med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning generellt har sämre läsförståelse än individer med typisk 

utveckling (Jones, Wong & Finley, 2006; Lundberg & Reichenberg, 2013; Fajardo et 

al., 2014; van Wingerden, Segers, van Balkom & Verhoeven, 2014; van Wingerden et 

al., 2017). Jones med kollegor (2006) fann att vuxna läskunniga individer med lindrig 

intellektuell funktionsnedsättning med en medelålder på 46 år hade en läsförståelse 

som motsvarade den hos barn med typisk utveckling i åldrarna 6;00–9:06 år. Vidare 

har undersökningar visat att barn med lindrig intellektuell funktionsnedsättning har 

svårare att ta till sig av implicit information än av explicit information i skriven text 
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(Fajardo et al., 2014; van Wingerden et al., 2014). Ortografisk avkodning, 

hörförståelse, tidiga läskunskaper (fonologisk medvetenhet och bokstavskännedom) 

och temporal bearbetning har visat sig ha samband med läsförståelse hos barn mellan 

8;09 år–11;04 år med lindrig intellektuell funktionsnedsättning av blandad etiologi 

(van Wingerden et al., 2017). Studien visade inte heller att ordförråd hade någon 

påverkan på läsförståelsen (van Wingerden et al., 2017).  

2.2.3 Språklig och kognitiv påverkan vid intellektuell funktionsnedsättning 

Det är i dagsläget fortfarande oklart vad det är som orsakar den generellt låga 

läsförmågan hos individer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning men det 

finns flertalet språkliga förmågor som är relevanta för läsning som har upptäckts vara 

nedsatta hos barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Barn med 

intellektuell funktionsnedsättning uppvisar ofta nedsatt fonologisk medvetenhet 

(Channell et al., 2013; van Tilborg et al., 2014) och det finns även en stor variation 

gällande omfattning av ordförråd inom gruppen (Facon, Facon-Bollengier, & Grubar, 

2002). I studien av Facon med kollegor (2002) framkom att barn med intellektuell 

funktionsnedsättning som åldersmatchats efter mental ålder har ett ordförråd som 

överstiger det förväntade hos barn med typisk utveckling. Utvecklingen av 

ordförrådet ligger dock efter gällande kronologiskt åldersmatchade barn (Facon & 

Bollengier, 2009; van Wingerden et al., 2017). Inga studier rörande grammatisk 

förmåga hos individer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning finns att tillgå. 

Däremot visar en studie utförd på barn med typisk utveckling inga samband mellan 

lägre icke-verbal IQ och grammatisk förmåga (Rice, Tomblin, Hoffman, Richman & 

Marquis, 2004).  Få studier finns även att tillgå gällande språkförståelse i relation till 

läsförmåga hos individer med intellektuell funktionsnedsättning men en studie av van 

Wingerden med kollegor (2014) har funnit samband mellan språkförståelse och 

läsförmåga hos barn med intellektuell funktionsnedsättning. 

Barn med lindrig intellektuell funktionsnedsättning tenderar även att ha en 

nedsatt arbetsminnesfunktion (Numminen et al, 2000; Henry, 2001). Framträdande är 

fynd av nedsättningar i den fonologiska loopen (Henry, 2001; M.J. van der Molen, 

van Luit, Jongmans & M.W. van der Molen, 2007; Channell et al., 2013). Förmågan 

anses ha en direkt korrelation på läsförmågan hos barn med intellektuell 

funktionsnedsättning (Conners et al., 2001; Soltani & Roslan, 2013) och anses även 

kunna predicera hur barnens läsförmåga kommer att utvecklas senare i livet (Wise, 
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Sevcik, Romski & Morris, 2010; Dessemontet & Chambriers, 2015). I en studie av 

van Wingerden med kollegor (2017) utförd på barn med intellektuell 

funktionsnedsättning återfanns ett samband mellan avkodning, RAN och fonologisk 

medvetenhet. RAN i sig är en förmåga som inte är väl utforskad hos barn med 

intellektuell funktionsnedsättning men vid en jämförelse av barn med intellektuell 

funktionsnedsättning (n=15) och barn med typisk utveckling med likartad verbal 

kapacitet framkom inga signifikanta skillnader vid testning av RAN (Channell et al., 

2013). Processen tenderar dock att ta ca 11–12% längre tid för barn med intellektuell 

funktionsnedsättning än för barn med typisk utveckling (Channell et al., 2013).  

2.3 Övriga faktorer som kan påverka läsförmågan  

2.3.1 Flerspråkighet och läsförmåga  

Förekomst av flerspråkighet innebär inte nödvändigtvis att individen får en 

svagare förmåga i de språk som talas eller att individen presterar sämre inom 

akademiska områden som till exempel läsning (McLeod, Harrison, Whiteford & 

Walker, 2015). McLeod med kollegor (2015) baserar detta på att de under sina 

longitudinella studier på tusentals barn enbart funnit stöd för att språkliga 

nedsättningar, inte flerspråkighet, har gett upphov till akademiska svårigheter. I 

kontrast till deras studie visar andra studier utförda på flerspråkiga barn däremot ett 

samband mellan bristande ordförråd och en nedsatt läsförståelse (Lervåg & Aukrust, 

2010; Babayigit, 2014; van Steelsen, Oostdam, Gelderen & van Schooten, 2016).  

2.3.2 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och läsförmåga 

Samvariation mellan lindrig intellektuell funktionsnedsättning och olika typer 

av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är vanligt förekommande (Emerson & 

Hatton, 2007; Einfeld, Ellis & Emerson, 2011; Lindblad, Gillberg & Fernell, 2011). 

De vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna är ADHD och 

autismspektrumstörning (Dahlström, 2012). I en studie av Lindblad med kollegor 

(2011) framkom att över hälften av de undersökta individerna med lindrig 

intellektuell funktionsnedsättning även uppvisade symtom som indikerade 

samförekommande ADHD och 78 % visade symtom på autism. Även Emerson & 

Hatton (2007) fann i en studie av ett stort antal brittiska barn och ungdomar att 

individer med intellektuell funktionsnedsättning i högre grad hade ADHD, 

autismspektrumstörning och beteendestörningar än barn med typisk utveckling.  
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Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar påverkar läsförmågan hos individen 

på olika sätt. Ghelani, Sidhu, Jain och Tannock (2004) har funnit att barn med ADHD 

tenderar att prestera lägre gällande läsförståelse än barn med typisk utveckling, även 

om de faller inom normalvariationen. Den nedsatta läsförmågan hos individer med 

ADHD kopplas vanligen till nedsättningar i exekutiva funktioner (Wilcutt et al., 

2001). Barn med autismspektrumstörning tenderar att ha svårigheter att lära sig de 

tidiga läsfärdigheterna, så som bokstavsförståelse, vilket i sin tur riskerar att resultera 

i sämre läsförmåga då läsutvecklingen hamnar efter jämnåriga barn med typisk 

utveckling (Dynia, Brock, Logan, Justice & Kaderavek, 2016). Dock bör det noteras 

att autismspektrumstörning är just en spektrumstörning och svårigheter kan skilja sig 

markant mellan individer, där vissa har noterats ha hyperlexi snarare än svårigheter att 

läsa (Paytner, Westerveld & Trembath, 2016).  

2.4 Motivering till föreliggande studie  

Enligt “the simple view of reading” är avkodning och språkförståelse den grund 

som krävs för att en individ ska lära sig att läsa. Senare studier har även visat på 

vikten av fonologisk medvetenhet, kognitiva processer och motivation hos typiskt 

utvecklade individer. Forskning på barn och vuxna med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning av okänd etiologi och deras läsförmåga är ett relativt outforskat 

område där man främst undersökt samband mellan läsförmåga och olika kognitiva 

processer. På senare tid har även samband mellan läsförståelse och olika språkliga 

förmågor studerats. Studier med fokus på vilka språkliga förmågor som är involverade 

vid läsning har ej bedrivits på svensktalande individer med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning med okänd etiolog, vilket motiverar föreliggande studies syfte.  

 3. Syfte    
Syftet med föreliggande studie är att undersöka eventuella samband mellan 

språkliga förmågor och läsförmåga (olika typer av avkodning och läsförståelse) hos 

ungdomar och unga vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Språkliga 

förmågor innefattar i föreliggande studie fonologisk medvetenhet, RAN, 

språkförståelse, grammatisk förståelse och ordförråd.   

3.1 Frågeställningar 

• Förekommer samband mellan avkodning och de språkliga förmågorna 

fonologisk medvetenhet, RAN, språkförståelse, grammatisk förståelse och 
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ordförråd hos ungdomar och unga vuxna med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning?   

• Förekommer samband mellan läsförståelse och de språkliga förmågorna 

fonologisk medvetenhet, RAN, språkförståelse, grammatisk förståelse och 

ordförråd och/eller de olika typerna av avkodning hos ungdomar och unga 

vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning?   

• I de fall samband förekommer, hur ser dessa ut?  

4. Metod   

4.1 Inklusions- och exklusionskriterier    

Kriterierna för inklusion och exklusion har reviderats under urvalsprocessen på 

grund av lågt deltagarantal. Ursprungligen bestod kriterierna av att deltagarna skulle 

vara mellan 12–19 år, dessutom förekom ett exklusionskriterie som bestod i att 

eleverna inte fick vara diagnostiserade med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Flertalet justeringar i ålderskriteriet förekom under studiens 

gångs och exklusionskriteriet ströks innan de slutgiltliga kriterierna för deltagande 

fastställdes. De slutgiltiga inklusionkriterierna för deltagande var: 

• en ålder på cirka 12–25 år 

• sedan tidigare diagnostiserad lindrig intellektuell funktionsnedsättning 

• fullgod eller korrigerad syn och hörsel 

• en verbal förmåga 

• att deltagaren bedömdes kunna läsa enskilda ord  

• svenska som modersmål 

Föreliggande studie definierar modersmål som det språk som talas i vardagen med 

minst en vårdnadshavare i hemmet samt att individen besitter grundläggande 

kunskaper i språket, vilket är kriterierna skolverket har för att en elev ska beviljas 

modersmålsundervisning (SFS 2010:800).  

4.2 Urval   

Totalt rekryterades 28 testdeltagare genom kontakt med rektorer, 

kontaktpersoner, logoped på grund- och gymnasiesärskolan samt folkhögskolor med 

kurser riktade mot individer med intellektuell funktionsnedsättning. De skolor som 

kontaktades ligger i Östergötlands, Södermanlands, Dalarnas, Stockholms, Skånes, 

Örebros och Kalmars län. 
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Totalt kontaktades 31 rektorer, pedagoger och logopeder på grund- och 

gymnasiesärskolor samt folkhögskolor med en intresseförfrågan (se bilaga 2 & 9). De 

som godkände deltagande distribuerade informationsbrev och samtyckesblanketter 

vidare till lärarna för de elever som var aktuella (se bilaga 3). Lärarna valde sedan ut 

de elever som matchade studiens kriterier för deltagande och distribuerade i sin tur ut 

informationsbrev och samtyckesblanketter till elevernas vårdnadshavare (se bilaga 4) 

alternativt direkt till de elever som själva var myndiga (se bilaga 5). I de fall 

insklusions- och exklusionskriterierna justerades under rekryteringsprocessen 

skickades nya informations- och samtyckesblanketter ut (Se bilaga 6, 7 & 8).  

4.3 Utfall, bortfall och deltagare  

Totalt testades 28 personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning av 

blandad etiologi men enbart 27 av dessa med okänd etiologi inkluderades i analysen. 

Ursprungligen planerades en jämförelse mellan grupper av olika etiologi men då det 

slutgiltiga deltagarantalet endast bestod av en deltagare som hade en känd etiologi och 

övriga deltagare i studien hade okänd etiologi blev denna jämförelse ej genomförbar 

och därmed exkluderades en person. Okänd etiologi innebär att ingen känd orsak så 

som olika syndrombilder förekom.  

Deltagarnas ålder varierade mellan 13;06–25;09 år och medelåldern hos 

samtliga deltagare var 21;09 år. Av samtliga deltagare gick sju av dem i grund- och 

gymnasiesärskolan och 20 gick på folkhögskola. För att få en översiktlig bild av 

deltagarnas mentala ålder och läsålder utfördes beräkningar på detta utifrån de 

bedömningsmaterial som användes i testningen. Noterbart är att läsåldern oberoende 

av utbildningstyp överensstämmer relativt väl med den mentala ålder som noterades 

vid screening ur WISC. Se tabell 1 för fördelning av åldrar. Fyra av deltagarna 

uppgav att de var flerspråkiga men att svenska var deras modersmål och en deltagare 

delgav förekomst av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  
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Tabell 1. Fördelning av kronologisk ålder, mental ålder, läsålder och utbildning hos samtliga 
deltagare inklusive standardavvikelse (SD). Minimum- (min) och maximumvärde(max) samt 
medelålder anges för kronologisk ålder.  

                                    
                                

Grund- och 
gymnasiesärskolan  

Folkhögskola  Total  

Deltagare  7 20 27 

Min–max 13;06–18;09 år 18;06–25;09 år 13;06–25;09 år 

Medelålder  17;04 år 22;04 år 21;09 år 

Medelålder SD 1;08 år 1;08 år 2;08 år 

Mental ålder* 8;05 år 7;09 år 8;00 år 

Mental ålder SD* 1;05 år 1;08 år 1;06 år 

Läsålder**  
Fonologisk avkodning 

 
8;06 år 

 
8;09 år 

 
8;08 år 

Läsålder**  
ortografisk avkodning 

 
8;10 år 

 
9;09 år 

 
9;07 år 

Läsålder** 
läsförståelse 

 
9;07 år 

 
10;11 år 

 
10;00 år 

*Beräknad genom screening med deltest ur WISC-III. ** Beräknad genom LäSt.  

4.4 Bedömningsmaterial  
De bedömningsmaterial som använts är inte alltid normerade för den aktuella 

åldern eller för individer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Med 

anledning av detta anges föreliggande studies testresultat i råpoäng och ej i stanine- 

eller percentilvärden för att möjliggöra en jämförelse. Om inget annat anges i 

beskrivning av bedömningsmaterialen i efterföljande stycken användes de 

rekommenderade standardförfaranden för poängsättning inom respektive 

bedömningsmaterial. I de fall där testledaren varit osäker på deltagarens svar under 

testningstillfället fördes en efterföljande diskussion mellan testledaren och 

medsittaren och ett konsensusbeslut fattades sinsemellan.  

4.4.1 Fonologisk medvetenhet 
För att mäta fonologisk medvetenhet användes deltest ur Comprehensive Test of 

Phonological Processing (CTOPP; Wagner, Torgesen & Rashotte, 1999). Testet 

består i sin helhet av tre delkomponenter: fonologisk medvetenhet, fonologiskt minne 
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och RAN. Komponenterna är vidare uppdelade i deltester. I de deltester som ingår i 

komponenten fonologisk medvetenhet får testpersonen muntliga instruktioner och 

ombes manipulera de ljud eller ljudsekvenser som testledaren presenterar Testningen 

avbryts då testpersonen angivit tre felsvar i följd. CTOPP är anpassat för personer 

mellan 4;0–24:11 år (Wagner et al, 1999). I en utvärdering av CTOPP utförd av 

Tennant (2014) på den engelska versionen bedöms testet ha god validitet och 

reliabilitet och bedöms vara ett bra verktyg att använda i såväl klinisk verksamhet 

som i forskningssyfte. Den svenska översättningen är gjord inom projektet och är inte 

validitets- och reliabilitetstestat, men har använts vid liknande studier tidigare 

(Samuelsson et al., 2005; Elwér, Keenan, Olson, Byrne & Samuelsson, 2013; Elwér et 

al., 2015). De uppgifter som användes i studien ur CTOPP var fonem-, stavelse- och 

orddeletion, samt stavelse och fonemsyntes. Ytterligare ett sätt att mäta fonologisk 

medvetenhet är att utföra fonemdeletion på non-ord, vilket gjordes med 46-items 

(personlig kommunikation, Åsa Elwér, 7 november 2016) som i sitt utförande ser ut 

som deltestet för fonemdeletion ur CTOPP (46-items se bilaga 1).  Under testningen 

med 46-items avbröts testningen efter fem felsvar i följd (personlig kommunikation, 

Åsa Elwér, 7 november, 2016). Då fonologisk medvetenhet testades genom flera 

deltest som mätte olika delar av förmågan slogs dessa samman i analysen genom z-

transformering för att säkerställa att respektive testresultat fick lika stor påverkan på 

variabeln fonologisk medvetenhet.  

4.4.2 Ordförråd 
För att bedöma receptivt vokabulär, eller ordförråd, användes Peabody Picture 

Vocabulary Test III (PPVT-3; Dunn & Dunn, 1997, 2001). Det är ett standardiserat 

och normerat bildbedömningsmaterial, som är framtaget för individer mellan 2;06–

90;00 år som har engelska som modersmål. Materialet bedömer ordklasserna verb, 

substantiv och adjektiv, där varje uppgift innebär att testdeltagaren ska välja en av 

fyra bilder som överensstämmer med det ord som testledaren säger. Testet är 

uppbyggt i block om 12 ord och olika startpunkter finns baserade på testpersonens 

kronologiska ålder, där denne maximalt får ha ett fel i första blocket. I annat fall 

backar man tills detta sker eller tills det att första blocket i testet nås. Undersökningen 

avbryts då testpersonen har åtta eller fler fel i ett block. År 2001 utkom en svensk 

översättning. Vissa skillnader förekommer dock i den svenska och amerikanska 

versionen både vad gäller svårighetsgrad och kulturella aspekter, vilket innebär att 

testresultaten bör tolkas med försiktighet. Anpassningar i testets genomförande i 
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föreliggande studie gjordes för att alla testdeltagare skulle få samma förutsättningar. 

Samtliga deltagare fick börja på samma block oavsett ålder då ingen information om 

deltagarnas mentala ålder fanns att tillgå vid testtillfället.  

4.4.3 Grammatisk förståelse 
Test för receptiv grammatik (TROG; Bishop, 1983,1998) användes för att mäta 

grammatisk förståelse. Testet är konstruerat för att mäta engelskspråkiga barns 

grammatiska förståelse och går ut på att testdeltagaren får peka på en av fyra bilder 

som stämmer överens med det som testledaren säger. TROG har översatts till svenska 

av Holmberg och Lundälv (Bishop, 1983,1998). Vid översättningen till svenska 

behölls den ursprungliga ordningen på uppgifterna, vilket innebär att det svenska 

testet utgår från en stigande svårighetsgrad baserat på engelskspråkig grammatisk 

struktur (Bishop, 1983,1998). I den svenska manualen framkommer även 

rekommendationer om att testet bör utföras i sin helhet till skillnad mot i den 

engelskspråkiga versionen där stoppkriterier förekommer. Detta görs för att 

bedömningen ska bli så komplett som möjligt (Bishop, 1983,1998). I föreliggande 

studie utfördes testet i enlighet med den svenska manualen. 

4.4.4 Språkförståelse 
Bedömningen av språkförståelse gjordes med ett deltest ur Clinical Evaluation 

of Language Fundamentals- Fjärde upplagan (CELF-4; Semel, Wiig & Secord, 2003, 

2013), som är ett individualiserat testinstrument för utredning och identifiering av 

språkliga svårigheter hos barn i åldrarna 5;0–12;11 år. CELF-4 finns översatt och 

anpassat till svenska och bedöms ha god reliabitet och validitet (Semel et al., 

2003/2013). CELF-4 består av 13 deltester. Ett av deltesterna inom området lyssna är 

förståelse av instruktioner som syftar till att bedöma deltagarens förmåga att tolka 

muntliga instruktioner som varierar i såväl längd som komplexitet (Semel et al., 

2003,2013) och är den del som användes i föreliggande studie. Deltestet utförs genom 

att deltagaren först får lyssna på en muntlig instruktion och sedan utföra instruktionen 

genom att peka på tecknade föremål i rätt ordning (Semel et al., 2003,2013). 

Beroende på deltagarens ålder är startpunkterna i testningsgången olika men oavsett 

ålder avbryts testet alltid efter fyra nollpoängssvar i följd (Semel et al., 2003,2013). 

För att säkerställa att samtliga deltagare i föreliggande studie hade så likvärdiga 

förutsättningar som möjligt startade samtliga deltagare från första uppgiften 

oberoende av ålder. 
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4.4.5 RAN  
CTOPP (Wagner et al., 1999) har även en delkomponent som mäter RAN, 

delkomponenten består i sin helhet av delområdena objekt, färger, bokstäver och 

siffror. För studiens syfte genomfördes enbart schema A i delområdena färger och 

bokstäver. Råpoängen bestämdes av det antal sekunder det tar att ta sig igenom 

samtliga delområden. Då RAN testades genom två deltest slogs dessa senare samman 

i analysen genom z-transformering för att säkerställa att respektive testresultat fick 

lika stor påverkan på variabeln RAN. Sambanden mellan de beroende variablerna och 

RAN får negativa samband då en låg siffra på RAN motsvarar ett högt resultat i 

motsats till övriga tester där en hög siffra motsvarar ett högt resultat.                         

4.4.6 Avkodning  
Avkodning testades genom deltestet avkodning ur Test i Läsning och Stavning 

för åk 1-6 (LäSt; Elwér, Fridolfsson, Samuelsson & Wiklund, 2016).  Deltestet 

innehåller två delar, varav den ena delen består av läsning av non-ord, vilken testar 

den fonologiska avkodningen och den andra delen består av läsning av ord, vilken 

testar den ortografiska avkodningen (Elwér et al., 2016). Observeras bör dock att 

läsning av ord även kan göras med hjälp av fonologisk avkodning i de fall där fasta 

ortografiska representationer ej etablerats för orden. Testpersonen får i uppgift att läsa 

högt från listorna under 45 sekunder och listorna är uppbyggda så att svårighetsgraden 

successivt ökar. För att få poäng måste de lästa orden och non-orden uttalas som hela 

ord enligt svensk fonologi. Testet bedöms ha såväl en god reliabilitet som validitet 

(Elwér et al., 2016). I föreliggande studie utfördes testet enligt manualen. Då läsålder 

kartlades framkom att 10 deltagare presterade en lägre poäng och två presterade i 

enlighet med en högre poäng än vad som finns översatt till läsålder gällande 

fonologisk avkodning. Beträffande ortografisk avkodning presterade tre personer 

lägre och en högre än översättningen (Elwér et al., 2016). I dessa fall har poängen 

tillskrivits närmast befintliga läsålder. 

4.4.7 Läsförståelse 
I syfte att mäta läsförståelse användes deltestet läsförståelse ur LäSt (Elwér et 

al., 2016). Testet består av ett häfte innehållandes 17 texter med 80 tillhörande frågor 

som följer direkt på den text de berör. Frågorna är av såväl explicit som implicit 

karaktär. Testdeltagaren har 35 minuter på sig att läsa och svara på frågorna. Testet 

kan utföras såväl i grupp som enskilt, i föreliggande studie utfördes testningen enskilt 

och enligt manualen. LäSt läsförståelse har visat sig ha god validitet och reliabilitet 
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(Elwér et al., 2016). Vid uträkning av läsålder upptäcktes att fyra testdeltagare 

presterade lägre poäng än vad som finns översatt till läsålder och två presterade högre 

poäng, dessa tillskrevs närmast befintliga läsålder. 

4.4.8 Mental ålder 
Wechsler Intelligence Scale for Children-Third Edition (WISC-III; Wechsler, 

1991, 2002) är ett psykologiskt bedömningsmaterial som mäter den intellektuella 

kapaciteten hos barn i åldern 6;0–16;11 år. En svensk standardiserad översättning 

finns att tillhandagå för barn upp till 15;11 år. Ett av deltesten i WISCs, blockmönster, 

mäter perceptuell förmåga, organisatoriska faktorer och visuomotorisk förmåga och 

användes i föreliggande studie för att uppskatta en ungefärlig mental ålder hos 

deltagarna. Testet består av 12 uppgifter som går ut på att deltagaren med hjälp av två 

till nio likadana rödvita klossar ska avbilda modeller eller bilder av rödvita mönster. 

Beroende på deltagarens kronologiska ålder startas testet vid olika uppgifter. 

Deltagaren får mellan 30–120 sekunder på sig per uppgift, överskrids antal 

maxsekunder räknas svaret automatiskt som felsvar. Mönster som är felvinklade 

och/eller inte matchar det givna mönstret räknas även de som felsvar. Två felsvar i 

följd resulterar i att testet avbryts (Wechsler, 1991, 2002). Samtliga deltagare fick 

starta vid den första uppgiften oavsett ålder för att alla skulle få så likvärdiga 

förutsättningar som möjligt.  

4.5 Undersökningsprocedur 

Samtliga testningar var förlagda till deltagarnas skolor i ett enskilt rum och 

beroende på deltagarens individuella förutsättningar tog testningen 2–3 timmar att 

genomföra. Testtillfällena anpassades även i form av bildschema och raster i 

varierande mängd och längd. Instruktionerna av testerna anpassades även dem i de 

fall testdeltagaren bedömdes inte ha uppfattat uppgiften, detta efter att först provat 

med originalinstruktionerna. Anpassningar av instruktioner bestod av förenklat språk 

och/eller gester i de fall deltagarna tolkades ej förstå originalinstruktionerna. 

Tidpunkten för testning varierade och skedde utspritt under skoldagen. Båda 

uppsatsförfattarna närvarade vid varje testtillfälle och testade 14 deltagare vardera 

med fullständigt testbatteri. Testledaren satt i direkt anslutning till deltagaren medan 

den andra uppsatsförfattaren satt lite längre bort inom syn- och hörhåll.  Data 

nedtecknades av båda uppsatsförfattarna på nio stycken testformulär tillhörande de 

bedömningsmaterial som användes. Inga video- eller ljudinspelningar förekom.  
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Samma testgång användes för samtliga deltagare (se tabell 2). Testbatteriet 

mäter fonologisk avkodning, ortografisk avkodning, läsförståelse, icke-verbal IQ, 

RAN, fonologisk medvetenhet, språkförståelse, grammatisk förståelse och ordförråd. 

Testningen inleddes med avkodning av non-ord och ord ur LäSt för att säkerställa att 

deltagarna kunde avkoda då detta var ett av inklusionskriterierna för studien. Steg två 

i testgången bestod i läsförståelse ur LäSt. Därefter administrerades blockmönster ur 

WISC. RAN var nästa förmåga som testades och detta skedde med hjälp av två 

uppgifter ur CTOPP. Nästa uppgift bestod av fonologisk medvetenhet som testades 

med ett deltest ur CTOPP. Fonemdeletion av non-ord följde direkt efter med testet 46-

items. Språkförståelse var nästa test vilket bestod i förståelse av instruktion ur CELF-

4. Sedan testades grammatisk förståelse med TROG. Vidare utfördes ytterligare ett 

test av fonologisk medvetenhet i form av stavelse- och fonemsyntes ur CTOPP. Det 

sista testet som genomfördes var PPVT. 

 
Tabell 2. Testordning inklusive bedömningsmaterial, vad dessa ämnar bedöma och maxpoäng 
per deltest 

Ordning Bedömningsmaterial Ämnar bedöma  Maxpoäng 

1 LäSt - avkodning 

nonord & ord 

Fonologisk och ortografisk 

avkodning 

Fonologisk avkodning: 126  

Ortografisk avkodning: 200 

2 LäSt - läsförståelse Läsförståelse 80 

3 WISC- III -

blockmönster 

Mental ålder 69 

4 CTOPP RAN - 

5 CTOPP Fonologisk medvetenhet: 

fonem- och 

stavelsedeletion av ord 

20 

6 46-items Fonologisk medvetenhet: 

fonem- och 

stavelsedeletion av nonord 

46 

7 CELF-4 - förståelse 

av instruktioner 

Språkförståelse 38 

8 TROG Grammatisk förståelse 80 

9 CTOPP Fonologisk medvetenhet: 20 
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stavelse- och fonemsyntes 

10 PPVT-3 Receptivt ordförråd 180 

 

4.6 Dataanalys  
All statistisk analys genomfördes i programvaran IBM SPSS ® Statistics 24. 

Korrelationsanalys utfördes med stegvis linjär regression i baklänges 

variabelselektion för att minimera undertryckningseffekter (Field, 2013). För 

forcering av oberoende variabel användes stegvis variabelselektion. Vid 

regressionsanalys finns fyra antaganden som behöver uppfyllas (Nau, 2017), dessa 

säkerställdes genom att kontrollera att Cook’s distance i respektive regressionsanalys 

föll under 1 samt genom spridningsdiagram och histogram (Field, 2009). Fem olika 

regressionsanalyser utfördes med fonologisk avkodning, ortografisk avkodning, 

avkodning som helhet och läsförståelse som beroende variabler i respektive analys för 

att undersöka varians. Varians innebär till hur stor de oberoende variabelerna kan 

förklara skillnader inom den beroende variabeln. Samband säkerställdes enligt Cohens 

definition där en svag korrelation motsvarar 0,1–0,29, en medelstark korrelation 

motsvarar 0,3–0,49 och en stark korrelation motsvarar ≥0,5 (Cohen, 1988).  

4.7 Etiska överväganden  

Samtycke inhämtades från vårdnadshavare till omyndiga deltagare samt direkt 

från myndiga deltagare. Information om studien och deltagande lämnades i form av 

brev till vårdnadshavare och deltagare. Information gavs även muntligt till deltagarna 

via pedagoger på deras skolor samt från testledaren i anslutning till testningen. 

Samtliga deltagare och vårdnadshavare hade rätt att avbryta sitt deltagande i studien 

under testningens gång samt fram tills det att studien publicerades. Anonymiteten 

säkerställdes genom att alla deltagare tilldelades ett kodnummer som kopplades till 

samtyckesblanketten samt testprotokollen. Kodnyckeln förvarades separat från 

samtyckesblanketter och testprotokoll. Samtliga resultat presenteras på gruppnivå och 

ingen enskild individs resultat kommer att kunna spåras. All insamlad data kommer 

att sparas på logopedprogrammet vid Linköpings universitet i minst fem år.  

5. Resultat  
Resultatet av studien presenteras i form av deskriptiv statistik av testresultaten på 

gruppnivå samt genom resultaten av korrelations- och regressionsanalyser i såväl 

skriven som i tabellform.  



 

18 
 

5.1 Deskriptiv statistik för deltagarnas prestation och normalfördelning  
I tabell 3 redogörs deskriptiv statistik för medelvärde, median, standardavvikelse 

(SD), min- och maxvärde för samtliga deltester. Generellt noteras en stor spridning i 

resultaten hos deltagarna. Störst spridning i resultaten noteras på avkodning som 

helhet (SD 65,5) och minst spridning förekommer i grammatisk förståelse (SD 4,53).  

 

Tabell 3. Deskriptiv statistik för respektive deltest för samtliga deltagare (n=27).  
   
Tester  
   

   
Medelvärde  

   
Median  

   
SD  

   
Min  

   
Max  

Avkodning nonord  44,37  43  28,53  2  108  

Avkodning ord  101,41  108  40,53  17  175  

Avkodning  145,78  142  65,5  24  272  

Läsförståelse  34,63  39  16,38  0  62  

RAN   63,48  63  18,66  35  102  

Fonologisk medvetenhet   46,63  48  23,9  8  83  

Språkförståelse  24,56  27  8,75  4  34  

Grammatisk förståelse   71,15  72  4,53  62  78  

Ordförråd  118,48  117  25,93  52  154  

   

5.2 Språkliga förmågor som kan förklara avkodning   

För att upptäcka eventuella samband mellan de olika typerna av avkodning och 

språkliga förmågor utfördes en korrelationsanalys som inkluderade variabler 

fonologisk avkodning, ortografisk avkodning, avkodning som helhet, RAN, 

fonologisk medvetenhet, ordförråd, grammatisk förståelse och språkförståelse, se 

tabell 4. De språkliga förmågor som uppvisade starka signifikanta samband för 

avkodning som helhet var RAN r(27) = -.70, p = .00 och fonologisk medvetenhet 

r(27) = ,67, p = .00. Ett mellanstarkt samband kunde observeras mellan avkodning 

som helhet och grammatisk förståelse r(27) = ,41, p = .02 och språkförståelse r(27) = 

,35, p = .04. Vid korrelationsanalys av avkodning uppdelad i fonologisk avkodning 

och ortografisk avkodning gentemot ovan nämnda språkliga förmågor observerades 

likartade mönster. En skillnad noterades dock gällande vilken variabel som hade 

starkast samband med beroendevariabeln då denna var fonologisk avkodning. Till 

skillnad från ortografisk avkodning och avkodning som helhet hade fonologisk 
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avkodning ett starkare samband med fonologisk medvetenhet r(27) = ,67, p = .00 än 

RAN r(27) = -,60, p = .00.  

 
 

5.3 Relationen mellan avkodning och språkliga förmågor  

För att se vilken eller vilka av de språkliga förmågorna som påverkade avkodningen 

mest utfördes en regressionsanalys. När avkodning som helhet lades in som beroende 
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variabel och fonologisk medvetenhet, RAN, ordförråd, grammatisk förståelse och 

språkförståelse som oberoende variabler förklarade fonologisk medvetenhet och RAN 

tillsammans 72,3 % av variansen i avkodning som helhet (R² = ,72) där RAN (β = -

,55, p = .00) har en något starkare inverkan på variansen än fonologisk medvetenhet 

(β = ,51, p = .00), se tabell 5. Liknande resultat observerades då regressionsanalys av 

fonologisk avkodning och ortografisk avkodning var för sig som beroende variabler 

utfördes, med den skillnaden att fonologisk medvetenhet har en starkare inverkan på 

variansen när det gäller fonologisk avkodning (β = ,54, p = .00). 

 
Tabell 5. Översikt över slutgiltiga modeller för regressionsanalys av avkodning. 

Oberoende  
variabler  b 

b 
95% CI 
[LL, UL] 

beta 
beta 
95% CI 
[LL, UL] 

Fit 

1. (Intercept) ,00 [-,41; ,41]    
 
Fonologisk 
medvetenhet  
 

,38* [,21; ,55] ,51 [,28; ,74]  

RAN  -,65* [-,92; -,37] -,55 [-,78; -,32]  
     R2   = ,72* 

     95% 
CI[,46;,81] 

2. (Intercept) 101,41* [92,07; 110,74]    
 
Fonologisk 
medvetenhet 
 

6,88* [3,01; 10,74] ,44 [,19; ,68]  

RAN  -14,89* [-21,05; -8,72] -,59 [-,84; -,35]  
     R2   = ,69* 

     95% 
CI[,41;,79] 

      
3. (Intercept) 44,37* [37,19; 51,56]    
 
Fonologisk 
medvetenhet 
 

5,96* [2,98; 8,93] ,54 [,27; ,80]  

RAN -7,95* [-12,70; -3,21] -,45 [-,72; -,18]  
     R2   = ,63* 

     95% 
CI[,32;,75] 

1. avkodning som helhet som beroende variabel, 2. ortografisk avkodning som 
beroende variabel, 3. fonologisk avkodning som beroende variabel.*p < .01. 
Signifikant b-värde indikerar att beta-värdet är signifikant. b representerar det icke-
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standardiserade regressionsvärdet; beta representerar det standardiserade 
regressionsvärdet; LL och UL indikerar de undre och övre gränserna för 
konfidensintervallen. 

 

5.4 Språkliga förmågor som kan förklara läsförståelse  

Korrelationsanalys utfördes i syfte att upptäcka eventuella samband mellan 

läsförståelse och språkliga förmågor, se tabell 4. Läsförståelse, fonologisk avkodning, 

ortografisk avkodning, avkodning som helhet, fonologisk medvetenhet, RAN, 

ordförråd, grammatisk förståelse och språkförståelse var de variabler som 

inkluderades. De språkliga förmågor som uppvisade starka signifikanta samband med 

läsförståelse var ortografisk avkodning r(27) = ,64, p = .00, fonologisk medvetenhet 

r(27) = ,63, p = .00, grammatisk förståelse r(27) = ,61, p = .00, avkodning som helhet 

r(27) = ,60, p < .01 och språkförståelse r(27) = ,60, p < .01. Medelstarka signifikanta 

samband observerades på fonologisk avkodning r(27) = ,49, p < .01, ordförråd r(27) = 

-,48, p < .01 och RAN r(27) = -,39, p < .05. 

5.5 Relationen mellan läsförståelse, språkliga förmågor och avkodning  
För att vidare undersöka de observerade sambanden utfördes en 

regressionsanalys. Läsförståelse var den beroende variabeln och avkodning som 

helhet, fonologisk medvetenhet, RAN, ordförråd, grammatisk förståelse och 

språkförståelse inkluderades som oberoende variabler, se tabell 6. Vid denna analys 

visade sig avkodning som helhet, språkförståelse och ordförråd förklara 62,4 % av 

variansen (R² = ,62). I den fjärde och sista modellen visade sig avkodning som helhet 

(β = ,41) ha störst påverkan på variansen av läsförståelse följt av språkförståelse (β = 

,37) och ordförråd (β = ,33).  För att vidare undersöka huruvida olika typer av 

avkodning påverkar läsförståelsen i samma utsträckning delades avkodning upp i 

fonologisk och ortografisk avkodning i en efterföljande regressionsanalys. Resultaten 

av denna andra analys visade att ortografisk avkodning (β = ,46), språkförståelse (β = 

,37) och ordförråd (β =  ,30) förklarade 65,6 % av variansen av läsförståelse (R² = 

,66). Då fonologisk avkodning inte visade någon signifikant påverkan på 

läsförståelsen i den andra analysen gjordes en tredje regressionsanalys där fonologisk 

avkodning tvingades in i modellen. Forceringen av fonologisk avkodning resulterade i 

att den förmågan var nära signifikans för läsförståelse i den näst sista modellen och att 

ingen signifikans uppvisades i den sista modellen.  
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Tabell 6. Översikt över slutgiltiga modeller för regressionsanalys av läsförståelse. 

Oberoende 
variabel 

b b 
95% CI 
[LL, UL] 

beta beta 
95% CI 
[LL, UL] 

Fit 

1. (Intercept) -7,03 [-29,62; 15,56]    
 
Avkodning 
som helhet  
 

 
3,54* 

 
[1,09; 5,99] 

 
,41 
 

 
[,13; ,69] 

 

Ordförråd ,21** [,03; ,38] ,33 [,05; ,60]  
 
Språkförståelse 

 
,70** 

 
[,16; 1,24] 

 
,37 

 
[,09; ,66] 

 

     R2   = ,62* 
     95% 

CI[,28;,73] 
      
2. (Intercept) -23,54* [-44,80; -2,28]    
 
Avkodning 
ortografisk 

 
,18** 

 
[,07; ,29] 

 
,45 

 
[,18; ,73] 

 

 
Ordförråd 

 
,19* 

 
[,02; ,36] 

 
,30 

[,04; ,56]  

 
Språkförståelse 

 
,69* 

 
[,18; 1,20] 

 
,37 

 
[,10; ,64] 

 

     R2   = ,66** 
     95% 

CI[,33;,76] 
3. (Intercept) 
 

  -76,15 [-156,68; 4,39]    

Fonologisk 
avkodning 
 

,04 [-,18; ,27] ,07 [-,31; ,46]   

Grammatisk 
förståelse 
 

1,53* [,39; 2,67] ,42 [,11; ,74]  

Fonologisk 
medvetenhet 

2,64** [,11; 5,18] ,41 [,02; ,81]  

     R2   = ,55** 
     95% CI[,19; 

68] 
1. avkodning som helhet som oberoende variabel, 2. ortografisk avkodning och 
fonologisk avkodning som oberoende variabler, 3. fonologisk avkodning som 
forcerad oberoende variabel.**p < .01; *p < .05 Signifikant b-värde indikerar att beta-
värdet är signifikant. b representerar det icke-standardiserade regressionsvärdet; beta 



 

23 
 

representerar det standardiserade regressionsvärdet; LL och UL indikerar de undre och 
övre gränserna för konfidensintervallen. 

6. Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion 

Som svar på föreliggande studies frågeställning gällande samband mellan 

språkliga förmågor och de olika typerna av avkodning tyder resultaten på att det 

förekommer ett stark signifikant samband mellan de olika typerna av avkodning och 

fonologisk medvetenhet samt RAN. Vad gäller frågeställningen rörande eventuella 

samband mellan läsförståelse, de olika typerna av avkodning och språkliga förmågor 

visar sig läsförståelse ha starkast samband med läsförståelse, ortografisk avkodning, 

fonologisk medvetenhet, grammatisk förståelse, avkodning som helhet och 

språkförståelse. Vidare tycks fonologisk medvetenhet och RAN ha en indirekt 

påverkan på läsförståelsen i och med dess starka samband med alla typer av 

avkodning. I enighet med tidigare studier (Jones et al., 2006; Channell et al., 2013; 

Lundberg & Reichenberg, 2013) framkommer även i föreliggande studie en 

avkodningsförmåga och läsförståelse som motsvarar den hos yngre personer än 

deltagarnas kronologiska ålder, vilket skulle kunna förklaras av att läsutvecklingen 

hos individer med intellektuell funktionsnedsättning tenderar att avstanna (Gronna et 

al., 1998).  

6.1.1 Läsålder 

 Uppvisad mental ålder och läsålder är klart lägre än den kronologiska åldern 

hos testdeltagarna. Däremot tycks mental ålder och läsålder peka på ett likartat 

åldersintervall. De likheter som observeras skulle även kunna förklaras av att det 

material som användes för att beräkna mental ålder enbart är ett deltest ur ett större 

bedömningsmaterial och därmed är resultaten i föreliggande studie ej helt tillförlitliga 

gällande mental ålder. Dock tycks resultaten överensstämma med Jones med kollegor 

(2006) som fann att vuxna individer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning 

även de hade en läsförståelse som motsvarade läsförståelsen hos barn i åldrarna 6;00–

9;06 år med typisk utveckling.  

6.1.2 Avkodning och språkförmåga  

I likhet med tidigare studier som har utförts på barn med typisk utveckling och 

barn med intellektuell funktionsnedsättning uppvisar deltagarna i föreliggande studie 

samma starka samband som har funnits mellan fonologisk medvetenhet och 
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avkodning, vilket stärker förmågans centrala roll vid avkodning (Nation & Snowling, 

2004; Melby-Lervåg et al., 2012; Channell et al., 2013; Papadimitriou & Vlachos, 

2014). Föreliggande studies starka samband mellan fonologisk medvetenhet, RAN 

och avkodning stöds även av resultat från en tidigare studie som fann liknande 

samband i sin studie utförd på barn med intellektuell funktionsnedsättning (wan 

Wingerden et al., 2017). Det starka sambandet som uppvisades mellan avkodning och 

RAN är dock ett relativt outforskat område och det stöds inte alltid. I en studie 

noterades till exempel enbart ett generellt långsammare lästempo och inte några 

samband mellan RAN och avkodningsförmåga hos barn med intellektuell 

funktionsnedsättning (Channell et al., 2013). Channell med kollegor (2013) uttrycker 

dock själva att en större urvalsgrupp än deras (n=15) är av intresse för att få ett mer 

stabilt och innehållsrikt resultat, vilket både föreliggande studie (n=27) och en studie 

liknande den föreliggande har kunnat uppbringa (n=81) (van Wingerden et al., 2017). 

Det starka sambandet mellan RAN och avkodning blir ännu mer intressant sett till 

rådande oklarhet gällande förmågans koppling till läsförmågan (Norton & Wolf, 

2012) då den i föreliggande studie tycks ha en högst central roll vid just avkodning.  

6.1.3 Läsförståelse, språkförmåga och avkodning  

I föreliggande studie framkommer att läsförståelse har starkast samband med 

bland annat avkodning och språkförståelse, vilket är i enighet med “the simple view 

of reading” (Hoover & Gough, 1990). Dessa resultat går dock emot resultatet från en 

tidigare studie som inte fann att ordförrådet hade någon signifikant påverkan på 

läsförståelsen (van Wingerden et al., 2017), dock skiljer sig åldern och etiologin 

mellan den studiens deltagare och föreliggande studies deltagare, vilket skulle kunna 

förklara noterade skillnader. Ordförrådet har däremot tidigare visat sig ha ett samband 

med läsförståelse hos barn med typisk utveckling (Oulette & Beers, 2010; Perfetti & 

Safura, 2014; Brazel et al., 2016) och Lepola med kollegor (2016) har påvisat ett 

samband mellan språkförståelse och läsförståelse hos barn med typisk utvecklig, 

vilket i föreliggande studie även förekommer hos individer med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning.  

I likhet med en tidigare studie (van Wingerden et al., 2014) visar föreliggande 

studie samband mellan ortografisk avkodning och läsförståelse men inte lika starka 

samband mellan fonologisk avkodning och läsförståelse. En möjlig förklaring till att 

ett svagare samband mellan fonologisk avkodning och läsförståelse noteras skulle 
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kunna vara att när en individ väl uppnått ortografisk avkodning behöver denne inte 

längre förlita sig på den fonologiska avkodningen (Melin, 1989), vilket kan förklara 

varför den ortografiska avkodningen uppvisar ett starkare samband med 

läsförståelsen. Noteras bör dock att fonologisk avkodning används vid läsning av 

icke-kända ord och därmed är det ändå rimligt att ett samband finns, om än ej 

signifikant (Elwér et al., 2016). 

I föreliggande studie kan inte variansen som uppstår i läsförståelse förklaras av 

fonologisk medvetenhet. Det är dock rimligt att anta att en indirekt påverkan 

förekommer då fonologisk medvetenhet har ett starkt samband med avkodning som i 

sig har ett starkt samband med läsförståelse. Enligt samma resonemang kan även 

RAN antas ha en indirekt påverkan på läsförståelsen. 

I motsats till studier på barn med typisk utveckling (Kirby et al., 2011; Tong et 

al., 2011) tyder inte resultaten i föreliggande studie på att grammatisk förståelse har 

en betydande inverkan på läsförståelsen hos individer med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning. En möjlig förklaring till att resultaten i föreliggande studie går 

emot tidigare forskning på barn med typisk utveckling kan vara att det grammatiska 

test som användes är anpassat för barn som har en lägre kronologisk ålder än 

testdeltagarna vilket kan ge ett missledande resultat.  

6.1.4 Övriga faktorer som påverkar läsförmågan 

I föreliggande studie kan variansen av avkodning enbart förklaras till 72,3 %, 

vilket lämnar ca 30 % som inte verkar kunna förklaras av språkliga faktorer. 

Detsamma gäller för läsförståelse, vars varians förklaras till 62,4 % av de undersökta 

språkliga förmågorna. En övrig faktor som kan ha inverkan på såväl avkodningen som 

läsförståelsen är arbetsminne, som har visat sig vara av betydelse för läsförmågan hos 

barn både med typisk utveckling och med intellektuell funktionsnedsättning 

(Daneman & Merikle, 1996; Cain, Oakhill & Bryant, 2004; Cain, Oakhill & Lemmon, 

2004). Även motivation och socioekonomisk status har visat sig vara av vikt för 

läsförmågan hos barn med typisk utveckling (Noble et al., 2006; Aikens & Barbarin, 

2008; Wigfield et al., 2016) och skulle därmed kunna vara bidragande faktorer även 

hos individer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning då resultaten i 

föreliggande studie tyder på att i stort sett samma språkliga förmågor ligger till grund 

för läsförmågan hos båda grupperna. 
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6.1.5 Sammanfattning av resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis bidrar resultaten i föreliggande studie till en ökad kunskap 

om att avkodningsförmågan är nedsatt vid lindrig intellektuell funktionsnedsättning. 

Det är framförallt de två förmågorna: fonologisk medvetenhet och RAN, som har en 

signifikant påverkan på avkodningsförmågan. Vad gäller läsförståelsen kan 

föreliggande studie stärka tidigare forskning som pekar på att språkförståelse, 

avkodning och ordförråd är av vikt för förmågan samt att nedsättningar förekommer 

hos individer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. I stora drag tycks samma 

språkliga förmågor påverka läsförmågan hos individer med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning som hos den övriga populationen. Framträdande är att 

grammatisk förståelse inte tycks ha samma inverkan på läsförståelsen hos individer 

med lindrig intellektuell funktionsnedsättning som den har hos individer med typisk 

utveckling. Viktigt är dock att notera att föreliggande studies resultat visar en stor 

spridning vad gäller deltagarnas min- och maxvärden på respektive deltest, vilket 

innebär att det i likhet med Ratz och Lenhards studie (2012) samt i studien av David 

med kollegor (2014) förekommer en stor variation i respektive deltagares läs-, 

avkodnings- och språkförmågor. Även om språkliga förmågor kan förklara en stor del 

av variansen i läsförmågan i föreliggande studie saknas ännu kunskap som kan 

förklara resterande varians. 

6.2 Metoddiskussion  

6.2.1 Deltagare  

Försiktighet gällande generalisering av studiens resultat på barn, ungdomar och 

unga vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning bör beaktas i och med att 

deltagarnas diagnoser enbart har säkerställts via intygande från vårdnadshavare 

och/eller deltagares lärare och ej via medicinska utlåtanden. Noteras bör dock att 

samtliga deltagare varit inskrivna på grundsärskola, gymnasiesärskola eller kurser på 

folkhögskola med inriktning mot elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning 

under studiens gång. Åldersspannet hos deltagarna leder även till att resultaten i 

studien ej bör appliceras på en yngre population eftersom medelåldern hos deltagarna 

var så pass hög och då Kylén (1986) betonar att yngre individer inom samma IQ-

intervall kan befinna sig på väldigt olika utvecklingsstadier. Deltagargruppen som 

helhets bedömdes vara en mycket heterogen grupp med inslag av både 

neuropsykiatrisk problematik och flerspråkighet, vilket kan ha påverkat resultaten 
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som studien har gett upphov till (Lervåg & Grover-Aukrust, 2010; Ghelani et al., 

2004; Dynia et al., 2016).   

6.2.2 Testsituation 

Deltagarna testades vid olika tidpunkter på dygnet, vilket kan ha lett till olika 

förutsättningar för deltagarna. Vissa deltagare testades tidigt på morgonen och andra 

deltagare sent på eftermiddagen. Det gjordes  dock försök att anpassa testsituationen 

efter individernas behov. Samtliga deltagare utsattes för olika grad av störande ljud, så 

som ventilationstrummor och/eller andra elever på skolan som hade rast utanför 

testrummet. Störande ljud kan ha påverkat koncentrationen hos deltagarna, framförallt 

för de som har koncentrationssvårigheter i sin diagnosbild (till exempel ADHD), 

vilket är vanligt hos personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning (Emerson 

& Hatton, 2008; Lindblad et al., 2011). Anpassningar gjordes för att minimera 

störande ljud. 

De deltester som mätte fonologisk medvetenhet var uppdelade på två olika 

tillfällen under testgången, vilket kan ha påverkat deltagarna och deras prestation. 

Detta gjordes dock för att minimera risken för uttröttning då dessa deltester var 

kognitivt krävande. Risken att deltagarna blev uttröttade under testningens gång 

förebyggdes genom att erbjuda pauser då deltagaren upplevdes trött eller 

okoncentrerad. Inga pauser erbjöds under ett och samma deltest utan förlades mellan 

de olika testen för att upprätthålla koncentrationen på uppgiften. Att många deltagare 

närmade sig takpoäng på testerna mot slutet av testgången skulle kunna tolkas som att 

deltagarna inte blev uttröttade men det skulle även kunna bero på annat, för vidare 

diskussion kring detta se 6.2.3.material.  

6.2.3 Material 

Såväl testning med TROG som CELF resulterade i höga medelvärden och låg 

spridning av råpoängen, vilket gör att dessa resultats starka samband till läsförståelse 

bör beaktas med försiktighet då det ej går att säkerställa om resultaten beror på 

deltagarnas prestationer eller om testerna var för enkla för deltagarna sett till deras 

mentala ålder. Det bör dock noteras att sett till “the simple view of reading” (Hoover 

& Gough, 1990) är dessa starka samband mellan grammatisk förståelse, 

språkförståelse och läsförståelse rimliga. 

Fonologisk medvetenhet är en av de språkliga delförmågorna som i 

föreliggande studie bedömts ha starkast påverkan på avkodningsförmågan. 
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Fonologisk medvetenhet har dock inte bedömts utifrån samtliga komponenter som 

anses utgöra denna språkliga förmåga. De starka samband som har uppvisats kan 

därmed främst tillskrivas förmågan till fonemdeletion och fonemsyntes.  

7. Framtida studier 
Framtida studier av läsförmågan hos individer med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning med svenska som modersmål behövs då resultaten i 

föreliggande studie både bekräftar och visar annat resultat än tidigare forskning. 

Studier som kan bekräfta resultaten i föreliggande studier efterfrågas, samt studier 

med större deltagarantal, vilket skulle möjliggöra andra typer av analyser som skulle 

kunna säkerställa eventuella indirekta samband. Framtida studier bör även inkludera 

fler variabler t ex socioekonomisk status, kognition och motivation då språkliga 

förmågor ej kunde förklara 100 % av variansen i läsförmågan. Tidigare studier har 

noterat skillnader i läsförståelse gällande implicit och explicit information hos 

individer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning (Fajardo et al., 2014; van 

Wingerden et al., 2014). Då denna aspekt inte inkluderats i föreliggande studie vore 

den bra att ta hänsyn till i kommande studier. När de språkliga förmågornas inverkan 

på läsningen är fastställd bör ett nästa steg vara att utföra interventionsstudier för att 

se om träning av språkliga förmågor ger ökad läsförmåga hos individer med lindrig 

intellektuell funktionsnedsättning.   

8. Slutsats  
Föreliggande studie bidrar med kunskap om att språkliga förmågor till stor del 

förklarar den varians som uppvisas i läsförmåga hos individer med lindrig 

intellektuell funktionsnedsättning. Mer forskning krävs dock för att säkerställa vilka 

faktorer och förmågor samt i vilken utsträckning dessa påverkar läsförmågan hos 

denna grupp. Resultaten visar på stora individuella skillnader inom respektive 

språkförmåga vilket visar vikten av individuella bedömningar då IQ inte 

nödvändigtvis är den starkaste prediktorn för läsförmågan som man tidigare antagit. 

Då språkliga förmågor ändå tycks kunna förklara en stor del av variansen av 

läsförmågan är det rimligt att anta att språklig intervention skulle kunna leda till en 

förbättrad läsförmåga. Sett till att ”the simple view of reading” verkar vara 

applicerbar även på individer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning föreslås 

att framtida interventionsstudier i ett första led bör fokusera på både 

avkodningsförmåga och läsförståelse. Interventionsstudierna bör rikta sig mot att 
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stärka de språkliga förmågor som har visat sig ha mest signifikant samband med 

avkodning (fonologisk medvetenhet och RAN) och läsförståelse (avkodning som 

helhet, språkförståelse och ordförråd) för att utvärdera om en stärkning av dessa 

förmågor leder till en ökad läsförmåga.  
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Bilaga 2  

Informationsbrev om studien ”Språkliga förmågor i relation till 
läsförmåga hos ungdomar med utvecklingsstörning” 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie i egenskap av rektor. 

Hej! 

Vi är två logopedstudenter som läser sista året på logopedprogrammet vid Linköpings 
universitet. Under vårterminen kommer vi skriva ett examensarbete som utgör en del 
av ett större projekt. Syftet med det större projektet är att undersöka om och hur olika 
individuella och miljömässiga faktorer påverkar läsförmågan hos barn med 
utvecklingsstörning. Eftersom det finns indikationer på att IQ varken är den starkaste 
eller bästa predikatorn för läsförmåga vill vi i vårt arbete undersöka vad som bidrar 
till att personer med utvecklingsstörning generellt är svagare läsare än typiskt 
utvecklade barn. 
 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka om läsförmåga kan förutsägas utifrån 
språkliga förmågor hos barn med utvecklingsstörning. Under våren är vi i behov av 
testpersoner i åldrarna 12-19 år som har utvecklingsstörning och som kan delta i vår 
studie. Vi kommer att utföra en rad olika tester som undersöker barnens språkliga 
förmågor samt deras IQ och läsförmåga. Med ert godkännande kommer detta att ske i 
ett enskilt rum på skolan under skoltid. Testningen beräknas ta ca 2 timmar och 
kommer vare sig audio- eller videoinspelas men testresultaten kommer att nedtecknas 
på testblanketter. Allt material som krävs för testning kommer tillhandahållas av oss 
och ingen extra personal från ert håll kommer efterfrågas. För att genomföra 
testningen behöver vi tillträde till ett enskilt rum på skolan. 
 
Målet med studien är att bidra till ökad kunskap om läsförmåga hos personer med 
utvecklingsstörning. I längden kan detta bidra till utveckling av didaktik och 
anpassning av intervention för personer med utvecklingsstörning för att på bästa sätt 
kunna stötta deras läsutveckling. Deltagande i studien är frivilligt och ni har när som 
helst rätt att avbryta deltagande. 
 
Resultaten av studien kommer att presenteras under ett seminarium under våren 2017 
på medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och i en uppsats som senare 
kommer finnas tillgänglig elektroniskt. 
 
Vi svarar gärna på dina frågor angående studien. I så fall är du välkommen att ringa 
eller maila någon av oss. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 

Kajsa Karlsson                Ida Thormeyer            
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Logopedstudent                                 Logopedstudent 
e-mail: xxx                 e-mail: xxx 
telefon: xxx                             telefon: xxx 
 
Handledare: 
Henrik Danielsson 
Biträdande professor 
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Bilaga 3  
Informationsbrev om studien ”Språkliga förmågor i relation till 
läsförmåga hos ungdomar med utvecklingsstörning” 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie i egenskap av lärare 
 
Hej! 
Vi är två logopedstudenter som under vårterminen skriver vårt examensarbete. 
Examensarbetet utgör en del av ett större projekt vars syfte är att undersöka om och 
vilka olika individuella och miljömässiga faktorer som påverkar läsförmågan hos barn 
med utvecklingsstörning. Detta är relevant att undersöka då barn med 
utvecklingsstörning generellt är svagare läsare än typiskt utvecklade barn, detta trots 
att det finns indikationer på att IQ varken är den starkaste eller bästa predikatorn för 
läsförmåga. 
 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka om läsförmåga kan förutsägas utifrån 
språkliga förmågor hos barn med utvecklingsstörning. Målet med studien är att bidra 
till ökad kunskap om läsförmåga hos personer med utvecklingsstörning. I längden kan 
detta bidra till utveckling av didaktik och anpassning av intervention för personer med 
utvecklingsstörning för att på bästa sätt kunna stötta deras läsutveckling.  
 
Testningen går ut på att eleverna får lösa uppgifter som rör läsning, uppgiftslösning 
och bilder. Testningstillfället kommer att ske på elevens skola och ni som lärare 
behöver inte närvara. Totalt beräknas testningen ta ca 2 timmar och ni bedömer när 
detta passar bäst för eleven och er. Pauser och raster kommer att planeras in för att 
motverka att eleven blir trött. Eleven kan när som helst avbryta sitt deltagande. 
 
Då ni som lärare har en unik insyn i elevernas förutsättningar och förmågor ber vi er 
att vidarebefordra information och samtyckesblanketter till vårdnadshavare till de 
elever ni bedömer lämpliga för deltagande i vår studie alternativt till de elever som är 
myndiga. Ni skulle även ansvara för insamlandet av påskrivna samtyckesblanketter 
för att sedan ge dessa till oss då vi kommer till skolan. De elever vi söker är i åldrarna 
12-19 år, har en diagnostiserad utvecklingsstörning med en IQ på mellan 55-70, de 
kan minst läsa enskilda ord, har fullgod eller korrigerad syn och hörsel, har en muntlig 
uttrycksförmåga, har svenska som modersmål samt inte har någon diagnostiserad 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  
 
Ingen information vad gäller enskilda elevers resultat kommer delges eleven, 
vårdnadshavare eller lärare och efter studien kommer alla resultat i form av 
pappersblanketter sparas på logopedprogrammet i minst fem år. Resultaten av studien 
kommer att presenteras under ett seminarium under våren 2017 på medicinska 
fakulteten vid Linköpings universitet och i en uppsats som senare kommer finnas 
tillgänglig elektroniskt. 
 
Vi svarar gärna på dina frågor angående studien. I så fall är du välkommen att ringa 
eller maila någon av oss. Du är även välkommen att kontakta oss för att anmäla ditt 
deltagande så snart som möjligt. 
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Med vänliga hälsningar, 
 
Kajsa Karlsson                Ida Thormeyer            
Logopedstudent                                 Logopedstudent 
e-mail: xxx                 e-mail: xxx 
telefon: xxx                             telefon: xxx 
 
Handledare: 
Henrik Danielsson 
Biträdande professor 
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Bilaga 4 
Informationsbrev om studien ”Språkliga förmågor i relation till 
läsförmåga hos ungdomar med utvecklingsstörning” 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie i egenskap av vårdnadshavare. 

Hej! 
Vi är två logopedstudenter som under vårterminen kommer att skriva ett 
examensarbete vars syfte är att undersöka om läsförmåga kan förutsägas utifrån 
språkliga förmågor hos barn med utvecklingsstörning. Målet med vår undersökning är 
att bidra till ökad kunskap om läsförmåga hos personer med utvecklingsstörning. 
Detta kan komma att bidra till bättre läsundervisning för elever med 
utvecklingsstörning. 
 
Till vårt examensarbete är vi i behov av testpersoner i åldrarna 12-19 år som är 
diagnostiserade med utvecklingsstörning och som kan tänka sig att delta i vår studie. 
Deras deltagande kommer att innebära att de kommer att få uppgifter att lösa. 
Uppgifterna kommer att handla om läsning, språk och om hur man löser problem. 
Testningen kommer att ske i ert barns skola under skoltid. Ni behöver i egenskap av 
vårdnadshavare inte vara närvarande under testtillfället. Testningen beräknas ta ca 2 
timmar. Om ert barn inte vill göra en uppgift prövar vi först med en paus. Om ert barn 
fortfarande inte vill göra uppgiften så hoppas uppgiften över eller så avbryts 
deltagandet i studien om det är vad ert barn skulle må bäst av. Deltagande i studien är 
frivilligt och ni och ert barn har när som helst rätt att avbryta ert deltagande 
 
För deltagande krävs att ditt barn har en diagnostiserad utvecklingsstörning med en IQ 
på mellan 55-70, att de kan läsa enskilda ord, har fullgod eller korrigerad syn och 
hörsel, har svenska som modersmål samt att han/hon inte har någon diagnostiserad 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (t.ex. ADHD eller autismspektrumstörning). 
 
Ingen information vad gäller ert barns resultat från undersökningen kommer att delges 
ert barn, er som vårdnadshavare eller barnets lärare. I examensarbetet kommer ingen 
information att kunna spåras till ert barn och efter studiens slut kommer alla enskilda 
resultat från testningstillfället att förvaras på logopedprogrammet i minst fem år. För 
att säkerställa ert barns anonymitet kommer varje deltagare tilldelas en kod som vi 
märker blanketterna med och en kodnyckel som förvaras separat. Resultaten av 
studien kommer att presenteras under ett seminarium under våren 2017 på medicinska 
fakulteten vid Linköpings universitet och i en uppsats som senare kommer finnas 
tillgänglig elektroniskt. 
 
Vi svarar gärna på dina frågor angående studien. I så fall är du välkommen att ringa 
eller maila någon av oss.  
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Kajsa Karlsson   Ida Thormeyer 
Logopedstudent   Logopedstudent 
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e-mail: xxx    e-mail: xxx 
telefon: xxx    telefon: xxx 
 
Handledare: 
Henrik Danielsson 
Biträdande professor 
e-mail: xxx 

 
Samtyckesblankett för vårdnadshavare till studien ” Språkliga förmågor i 
relation till läsförmåga hos ungdomar med utvecklingsstörning” 
 
Jag har fått information om studien ”Språkliga förmågor i relation till läsförmåga hos 
ungdomar med utvecklingsstörning” och godkänner att mitt barn deltar. Jag är 
medveten om att mitt och mitt barns deltagande är helt frivilligt och att vi när som 
helst under studiens gång kan avsluta vår medverkan. 
 
Med min underskrift intygar jag att mitt barn: 
- är mellan 12-19 år,  
- har en IQ mellan 55-70 och en diagnostiserad utvecklingsstörning 
- kan läsa enskilda ord 
- har normal eller korrigerad syn och hörsel (tex glasögon eller hörapparat) 
- har svenska som modersmål 
 
Barnets namn och födelsedatum___________________________________ 
 
Skolans namn_________________________________________________ 
 
Vårdnadshavares namn__________________________________________ 
 
Vårdnadshavares underskrift______________________________________ 
 
Vårdnadshavares namn__________________________________________ 
 
Vårdnadshavares underskrift______________________________________ 
 
Datum________________________________________________________ 
 
Ort___________________________________________________________ 
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Bilaga 5 
Informationsbrev till testdeltagare om studien ”Språkliga förmågor i 
relation till läsförmåga hos ungdomar med utvecklingsstörning” 

 
Hej! 
Vi heter Ida Thormeyer och Kajsa Karlsson och vi studerar på 
Linköpings universitet och ska bli logopeder. 
 
Nu ska vi skriva ett examensarbete. 
 
Vi är intresserade av läsförmåga hos ungdomar. Särskilt intresserade är vi 
av läsförmåga och vad som gör att det kan kännas svårt att läsa för 
ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. 
 
Vi vill därför fråga dig om du vill träffa oss på din skola några timmar 
under våren 2017. Vi kommer göra olika tester, där vissa kan kännas 
lättare och vissa lite svårare. Testerna kommer vara att läsa, att lyssna, att 
peka på bilder och att prata med oss. 
 
I vår uppsats kommer vi inte skriva ditt namn utan slå ihop dina svar med 
alla andra deltagares svar, så ingen kommer veta vad just du har sagt. 
Alla svar kommer efter studien att förstöras och ingen annan än vi får se 
dem. 
 
Du bestämmer själv om du vill delta och om du ångrar dig får du säga det 
och du behöver inte berätta varför. 
 
Vi svarar gärna på dina frågor om studien. I så fall är du välkommen att 
ringa eller maila någon av oss. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Kajsa Karlsson   Ida Thormeyer 
Logopedstudent   Logopedstudent 
e-mail: xxx    e-mail: xxx 
telefon: xxx   telefon: xxx 
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Handledare: 
Henrik Danielsson 
Biträdande professor 
e-mail: xxx  
 
Samtyckesblankett för testdeltagare till studien ” Språkliga förmågor 
i relation till läsförmåga hos ungdomar med utvecklingsstörning” 
 
Jag har fått information om studien. 
Jag vill delta i testningen. 
Jag får säga nej. 
Jag får avbryta. 
Ingen kommer få veta vad jag har sagt i testningen.  
Mitt namn kommer inte att skrivas. 
 
Namn och ålder ______________________________________ 
 
Skolans namn________________________________________ 
 
Underskrift__________________________________________ 
 
Datum______________________________________________ 
 
Ort_________________________________________________ 
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Bilaga 6  
Informationsbrev om studien ”Språkliga förmågor i relation till 
läsförmåga hos ungdomar med utvecklingsstörning” 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie i egenskap av rektor. 

Hej! 

Vi är två logopedstudenter som läser sista året på logopedprogrammet vid Linköpings 
universitet. Under vårterminen kommer vi skriva ett examensarbete som utgör en del 
av ett större projekt. Syftet med det större projektet är att undersöka om och hur olika 
individuella och miljömässiga faktorer påverkar läsförmågan hos barn med 
utvecklingsstörning. Eftersom det finns indikationer på att IQ varken är den starkaste 
eller bästa predikatorn för läsförmåga vill vi i vårt arbete undersöka vad som bidrar 
till att personer med utvecklingsstörning generellt är svagare läsare än typiskt 
utvecklade barn. 
 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka om läsförmåga kan förutsägas utifrån 
språkliga förmågor hos barn med utvecklingsstörning. Under våren är vi i behov av 
testpersoner i åldrarna ca 12-19 år som har utvecklingsstörning och som kan delta i 
vår studie. Vi kommer att utföra en rad olika tester som undersöker barnens språkliga 
förmågor samt deras IQ och läsförmåga. Med ert godkännande kommer detta att ske i 
ett enskilt rum på skolan under skoltid. Testningen beräknas ta ca 2 timmar och 
kommer vare sig audio- eller videoinspelas men testresultaten kommer att nedtecknas 
på testblanketter. Allt material som krävs för testning kommer tillhandahållas av oss 
och ingen extra personal från ert håll kommer efterfrågas. För att genomföra 
testningen behöver vi tillträde till ett enskilt rum på skolan. 
 
Målet med studien är att bidra till ökad kunskap om läsförmåga hos personer med 
utvecklingsstörning. I längden kan detta bidra till utveckling av didaktik och 
anpassning av intervention för personer med utvecklingsstörning för att på bästa sätt 
kunna stötta deras läsutveckling. Deltagande i studien är frivilligt och ni har när som 
helst rätt att avbryta deltagande. 
 
Resultaten av studien kommer att presenteras under ett seminarium under våren 2017 
på medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och i en uppsats som senare 
kommer finnas tillgänglig elektroniskt. 
 
Vi svarar gärna på dina frågor angående studien. I så fall är du välkommen att ringa 
eller maila någon av oss. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 

Kajsa Karlsson                Ida Thormeyer            
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Logopedstudent                                 Logopedstudent 
e-mail: xxx                 e-mail: xxx 
telefon: xxx                             telefon: xxx 
 
Handledare: 
Henrik Danielsson 
Biträdande professor 
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Bilaga 7 

Informationsbrev om studien ”Språkliga förmågor i relation till 
läsförmåga hos ungdomar med utvecklingsstörning” 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie i egenskap av lärare 

Hej! 
Vi är två logopedstudenter som under vårterminen skriver vårt examensarbete. 
Examensarbetet utgör en del av ett större projekt vars syfte är att undersöka om och 
vilka olika individuella och miljömässiga faktorer som påverkar läsförmågan hos barn 
och ungdomar med utvecklingsstörning. Detta är relevant att undersöka då barn med 
utvecklingsstörning generellt är svagare läsare än typiskt utvecklade barn, detta trots 
att det finns indikationer på att IQ varken är den starkaste eller bästa predikatorn för 
läsförmåga. 
 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka om läsförmåga kan förutsägas utifrån 
språkliga förmågor hos barn och ungdomar med utvecklingsstörning. Målet med 
studien är att bidra till ökad kunskap om läsförmåga hos personer med 
utvecklingsstörning. I längden kan detta bidra till utveckling av didaktik och 
anpassning av intervention för personer med utvecklingsstörning för att på bästa sätt 
kunna stötta deras läsutveckling.  
 
Testningen går ut på att eleverna får lösa uppgifter som rör läsning, uppgiftslösning 
och bilder. Testningstillfället kommer att ske på elevens skola och ni som lärare 
behöver inte närvara. Totalt beräknas testningen ta ca 2 timmar och ni bedömer när 
detta passar bäst för eleven och er. Pauser och raster kommer att planeras in för att 
motverka att eleven blir trött. Eleven kan när som helst avbryta sitt deltagande. 
 
Då ni som lärare har en unik insyn i elevernas förutsättningar och förmågor ber vi er 
att vidarebefordra information och samtyckesblanketter till de elever och/eller 
vårdnadshavare till de elever ni bedömer lämpliga för deltagande i vår studie. Ni 
skulle även ansvara för insamlandet av påskrivna samtyckesblanketter för att sedan ge 
dessa till oss då vi kommer till skolan. De elever vi söker är i åldrarna ca 12-19 år, har 
en diagnostiserad utvecklingsstörning med en IQ på mellan 55-70, de kan minst läsa 
enskilda ord, har fullgod eller korrigerad syn och hörsel, har en muntlig 
uttrycksförmåga samt har svenska som modersmål. 
 
Ingen information vad gäller enskilda elevers resultat kommer delges eleven, 
vårdnadshavare eller lärare och efter studien kommer alla resultat i form av 
pappersblanketter sparas på logopedprogrammet i minst fem år. Resultaten av studien 
kommer att presenteras under ett seminarium under våren 2017 på medicinska 
fakulteten vid Linköpings universitet och i en uppsats som senare kommer finnas 
tillgänglig elektroniskt. 
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Vi svarar gärna på dina frågor angående studien. I så fall är du välkommen att ringa 
eller maila någon av oss. Du är även välkommen att kontakta oss för att anmäla ditt 
deltagande så snart som möjligt. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Kajsa Karlsson   Ida Thormeyer 
Logopedstudent   Logopedstudent 
e-mail: xxx    e-mail: xxx 
telefon: xxx    telefon: xxx 
 
Handledare: 
Henrik Danielsson 
Biträdande professor 
e-mail: xxx 
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Bilaga 8 
Informationsbrev om studien ”Språkliga förmågor i relation till 
läsförmåga hos ungdomar med utvecklingsstörning” 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie i egenskap av vårdnadshavare. 

Hej! 
Vi är två logopedstudenter som under vårterminen kommer att skriva ett 
examensarbete vars syfte är att undersöka om läsförmåga kan förutsägas utifrån 
språkliga förmågor hos barn och ungdomar med utvecklingsstörning. Målet med vår 
undersökning är att bidra till ökad kunskap om läsförmåga hos personer med 
utvecklingsstörning. Detta kan komma att bidra till bättre läsundervisning för elever 
med utvecklingsstörning.  
 
Till vårt examensarbete är vi i behov av testpersoner i åldrarna ca 12-19 år som är 
diagnostiserade med utvecklingsstörning och som kan tänka sig att delta i vår studie. 
Deras deltagande kommer att innebära att de kommer att få uppgifter att lösa. 
Uppgifterna kommer att handla om läsning, språk och om hur man löser problem. 
Testningen kommer att ske i ert barns skola under skoltid. Ni behöver i egenskap av 
vårdnadshavare inte vara närvarande under testtillfället. Testningen beräknas ta ca 2 
timmar. Om ert barn inte vill göra en uppgift prövar vi först med en paus. Om ert barn 
fortfarande inte vill göra uppgiften så hoppas uppgiften över eller så avbryts 
deltagandet i studien om det är vad ert barn skulle må bäst av. Deltagande i studien är 
frivilligt och ni och ert barn har när som helst rätt att avbryta ert deltagande 
 
För deltagande krävs att ditt barn har en diagnostiserad utvecklingsstörning med en IQ 
på mellan 55-70, att de kan läsa enskilda ord, har fullgod eller korrigerad syn och 
hörsel samt har svenska som modersmål. 
 
Ingen information vad gäller ert barns resultat från undersökningen kommer att delges 
ert barn, er som vårdnadshavare eller barnets lärare. I examensarbetet kommer ingen 
information att kunna spåras till ert barn och efter studiens slut kommer alla enskilda 
resultat från testningstillfället att förvaras på logopedprogrammet i minst fem år. För 
att säkerställa ert barns anonymitet kommer varje deltagare tilldelas en kod som vi 
märker blanketterna med och en kodnyckel som förvaras separat. Resultaten av 
studien kommer att presenteras under ett seminarium under våren 2017 på medicinska 
fakulteten vid Linköpings universitet och i en uppsats som senare kommer finnas 
tillgänglig elektroniskt. 
 
Vi svarar gärna på dina frågor angående studien. I så fall är du välkommen att ringa 
eller maila någon av oss.  
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Kajsa Karlsson   Ida Thormeyer 
Logopedstudent   Logopedstudent 
e-mail: xxx    e-mail: xxx 
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telefon: xxx    telefon: xxx 
 
Handledare: 
Henrik Danielsson 
Biträdande professor 
e-mail: xxx 
 

Samtyckesblankett för vårdnadshavare till studien ” Språkliga förmågor i 
relation till läsförmåga hos ungdomar med utvecklingsstörning” 

Jag har fått information om studien ”Språkliga förmågor i relation till läsförmåga hos 
ungdomar med utvecklingsstörning” och godkänner att mitt barn deltar. Jag är 
medveten om att mitt och mitt barns deltagande är helt frivilligt och att vi när som 
helst under studiens gång kan avsluta vår medverkan. 

Med min underskrift intygar jag att mitt barn: 

- är mellan ca 12-19 år,  

- har en IQ mellan 55-70 och en diagnostiserad utvecklingsstörning 

- kan läsa enskilda ord 

- har normal eller korrigerad syn och hörsel (tex glasögon eller hörapparat) 

- har svenska som modersmål 

 
Barnets namn och födelsedatum___________________________________ 
 
Skolans namn_________________________________________________ 
 
Vårdnadshavares namn__________________________________________ 
 
Vårdnadshavares underskrift______________________________________ 
 
Vårdnadshavares namn__________________________________________ 
 
Vårdnadshavares underskrift______________________________________ 
 
Datum________________________________________________________ 
 
Ort___________________________________________________________ 
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Bilaga 9 
Informationsbrev om studien ”Språkliga förmågor i relation till 
läsförmåga hos ungdomar med utvecklingsstörning” 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie i egenskap av lärare 

Hej! 
Vi är två logopedstudenter som under vårterminen skriver vårt examensarbete. 
Examensarbetet utgör en del av ett större projekt vars syfte är att undersöka om och 
vilka olika individuella och miljömässiga faktorer som påverkar läsförmågan hos barn 
och ungdomar med utvecklingsstörning. Detta är relevant att undersöka då barn med 
utvecklingsstörning generellt är svagare läsare än typiskt utvecklade barn, detta trots 
att det finns indikationer på att IQ varken är den starkaste eller bästa predikatorn för 
läsförmåga. 
 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka om läsförmåga kan förutsägas utifrån 
språkliga förmågor hos barn och ungdomar med utvecklingsstörning. Målet med 
studien är att bidra till ökad kunskap om läsförmåga hos personer med 
utvecklingsstörning. I längden kan detta bidra till utveckling av didaktik och 
anpassning av intervention för personer med utvecklingsstörning för att på bästa sätt 
kunna stötta deras läsutveckling.  
 
Testningen går ut på att eleverna får lösa uppgifter som rör läsning, uppgiftslösning 
och bilder. Testningstillfället kommer att ske på elevens skola och ni som lärare 
behöver inte närvara. Totalt beräknas testningen ta ca 2 timmar och ni bedömer när 
detta passar bäst för eleven och er. Pauser och raster kommer att planeras in för att 
motverka att eleven blir trött. Eleven kan när som helst avbryta sitt deltagande. 
 
Då ni som lärare har en unik insyn i elevernas förutsättningar och förmågor ber vi er 
att vidarebefordra information och samtyckesblanketter till de elever och/eller 
vårdnadshavare till de elever ni bedömer lämpliga för deltagande i vår studie. Ni 
skulle även ansvara för insamlandet av påskrivna samtyckesblanketter för att sedan ge 
dessa till oss då vi kommer till skolan. De elever vi söker är i åldrarna ca 12-25 år, har 
en diagnostiserad utvecklingsstörning med en IQ på mellan 55-70, de kan minst läsa 
enskilda ord, har fullgod eller korrigerad syn och hörsel, har en muntlig 
uttrycksförmåga samt har svenska som modersmål. 
 
Ingen information vad gäller enskilda elevers resultat kommer delges eleven, 
vårdnadshavare eller lärare och efter studien kommer alla resultat i form av 
pappersblanketter sparas på logopedprogrammet i minst fem år. Resultaten av studien 
kommer att presenteras under ett seminarium under våren 2017 på medicinska 
fakulteten vid Linköpings universitet och i en uppsats som senare kommer finnas 
tillgänglig elektroniskt. 
 
Vi svarar gärna på dina frågor angående studien. I så fall är du välkommen att ringa 
eller maila någon av oss. Du är även välkommen att kontakta oss för att anmäla ditt 
deltagande så snart som möjligt. 
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Med vänliga hälsningar, 
 
Kajsa Karlsson   Ida Thormeyer 
Logopedstudent   Logopedstudent 
e-mail: xxx    e-mail: xxx 
telefon: xxx    telefon: xxx 
 
Handledare: 
Henrik Danielsson 
Biträdande professor 
e-mail: xxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


