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Sammanfattning 
 
I denna studie har jag administrerat ett ordinlärningstest och ett vokabulärtest för barn 

som har en intellektuell funktionsnedsättning. Ordinlärningstestet är baserat på en 

svensk anpassning av Storkel, Armbrüster & Hogan (2006) engelska 

ordinlärningsparadigm. Syftet var att undersöka effekterna av fonotaktisk sannolikhet 

och grannordstäthet på ordinlärning. Storkel et al. (2006) genomförde paradigmet 

ursprungligen på en grupp med vuxna och i tidigare studier då paradigmet använts på 

barn har det anpassats på olika sätt. Anpassningarna i denna studie har varit ökade 

upprepningar av orden under testningen samt att barnen har fått peka på bilder istället 

för att säga orden som svarsalternativ då många av deltagarna har begränsade 

möjligheter att utrycka sig med ord.  

 

Resultaten av vokabulärtestet och ordinlärningstestet har jämförts med typiskt 

utvecklade barn. Utifrån vokabulärtestets resultat så har testgruppen för barn med 

intellektuell funktionsnedsättning presterat lägre än barn med typisk utveckling. För 

framtida studier skulle ett vokabulärtest kunna utformas med mer anpassade och tydliga 

bilder för barn med intellektuell funktionsnedsättning. 

 

Resultaten för ordinlärningstestet med pekningar som svarsalternativ har inte kunnat ge 

ett fullständigt resultat utan det har endast kunnat ske visuella inspektioner av den 

insamlade datan. Utifrån den visuella inspektionen kunde man inte antyda något tecken 

på ökat lärande eller effekter av fonotaktisk sannolikhet eller grannordstäthet. Vid 

jämförandet med typiskt utvecklade barn antyder det att dessa barn når ett högre resultat 

än testgruppen med intellektuell funktionsnedsättning. Däremot har det skett intressanta 

beteendeobservationer under ordinlärningstestet. Det skedde spontana verbala 

repetitioner av orden under testningen. Antal gånger orden repeterades ökade för varje 

testomgång och det fanns också trender för kombinationerna hög fonotaktisk 

sannolikhet & hög grannordstäthet och låg fonotaktisk sannolikhet & låg 

grannordstäthet. För framtida forskning kan dessa resultat och hur testen administreras 

vara intressant för hur nya studier skulle kunna designas.  

 
Nyckelord 
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arbetsminne, grannordstäthet, fonotaktisk sannolikhet, grundsärskola. 



 
 

Abstract 
In this study, I have administered a word-learning test and a vocabulary test for children 

with intellectual disabilities. The word-learning test in this study is based on a swedish 

adaptation of Storkel, Armbrüster & Hogan (2006) english word-learning paradigm. 

The purpose was to investigate the effects of phonological probability and 

neighborhood density on word-learning. Storkel et al. (2006) originally implemented 

the paradigm on a group of adults and in previous studies when the paradigm was used 

on children it has been adapted in different ways. The adaptations in this study have 

been increased repetitions of the words during the testing and that the children have 

been allowed to point at pictures instead of saying the words as a response alternative, 

because many of the participants have limited opportunities to express themselves with 

words. 

 

The results of the vocabulary test and the word-learning test have been compared with 

typically developed children. Based on the results of the vocabulary test, the test group 

for children with intellectual disabilities performed lower than children with typical 

development. For future studies, a vocabulary test could be designed with more 

customized images for children with intellectual disabilities. 

 

The results for the word-learning test with pointing as a response alternative have not 

been able to give a complete result, only visual inspections of the collected data have 

been possible. Based on the visual inspections, there was no indication of increased 

learning or effects of phonological probability or neighborhood density. 

However, interesting behavioural observations has been observed during the word-

learning test. Spontaneous verbal repetitions of the words were observed during testing. 

The number of times the words were repeated increased for each test session and there 

were also trends for an effect for the combinations high phonological probability & high 

neighborhood density and low phonological probability & low neighborhood density. 

For future research, these results and how the tests were administered may be 

interesting and helpful in how new studies could be designed. 

 

Keyword 
Special education, word learning, intellectual disabilities, vocabulary, working memory, 

neighbourhood density, phonological probability, special educational school. 
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1. Inledning 
I läroplanen för grundsärskolan (2011) för elever som läser mot ämnesområden kan man läsa 

att språk och lärande är nära förankrade i varandra. Vidare finner man i läroplanen att 

kommunikation bidrar till att människor kan utveckla sin identitet, uttrycka sina egna känslor, 

förstå andras känslor och öka sin delaktighet både i det vardagliga livet och i samhället. 

Genom språket ska elever alltså ges förutsättningar att förstå omvärlden.  

Undervisningen ska stimulera språket och utveckla elevers förståelse för begrepp. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att stötta elever i sin kommunikation och bidra till elevers 

språkliga utveckling är ett centralt uppdrag i grundsärskolan då det är något som genomsyrar 

läroplanen. Ordinlärning är en del i att utveckla språket och kommunikativa uttryck och 

därför är en studie inom detta område relevant för alla som arbetar inom grundsärskolan. 

Forskning som inkluderar denna elevgrupp är också begränsad.  

 

Jag är själv yrkesverksam inom grundsärskolan och arbetar med elever som läser mot 

ämnesområden. I mitt arbete med eleverna spenderar jag mycket tid på att försöka skapa mig 

en förståelse för vilka förmågor eleverna besitter. Hur kan vi lärare utvärdera vad eleverna 

kan och hur kan vi mäta elevernas utveckling? Det finns ett behov att utforma testmaterial för 

att mäta ordinlärning som är anpassat till denna elevgrupp. I detta arbete har jag utvärderat ett 

sådant testmaterial. 

 

I denna studie har jag administrerat ett ordinlärningstest till fem elever i grundsärskolan som 

läser mot ämnesområden, tidigare kallad träningsskolan. Jag har även administrerat ett 

vokabulärtest för att testa elevernas ordförråd. Ordinlärningstestet syftar till att mäta hur väl 

eleverna kan lära sig nya ord, dvs elevernas ordinlärningsförmåga. Ordinlärningstestet är 

utarbetat av Storkel, Armbrüster & Hogan (2006) och har gjorts tidigare i syftet att se hur 

fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet påverkar vuxna personers ordinlärning. Det är 

första gången detta test görs i Sverige. Min studie är en del av ett större projekt där tre andra 

studier också har utgått från Storkels et al (2006) ordinlärningstest. De andra studierna har 

testat ordinlärning för barn i grundskolan. Min studie är den enda som riktar sig till barn med 

intellektuell funktionsnedsättning.  
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1. Syfte 
Jag vill bidra med kunskaper om ordinlärning för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning med hjälp av ett utarbetat experimentellt material. Syftet är att 

undersöka vilka effekter fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet har på barnens 

möjligheter att lära sig nya ord.  

 

2. Frågeställningar 
 

• Påverkar fonotaktisk sannolikhet ordinlärning för barn med intellektuell 

funktionsnedsättning? 

• Påverkar grannordstäthet ordinlärning för barn med intellektuell funktionsnedsättning? 

• Hur presterar barn med intellektuell funktionsnedsättning i vokabulärtest jämförelse 

med typiska barn? 

• Hur presterar barn med intellektuell funktionsnedsättning i ordinlärningstest i 

jämförelse med typiska barn? 

 

 

3. Centrala begrepp 
I detta avsnitt kommer jag presentera några av studiens mest centrala begrepp nämligen 

grannordstäthet, fonotaktisk sannolikhet, arbetsminne och intellektuell funktionsnedsättning. 

 

4.1 Grannordstäthet 
 

Ord som liknar andra ord i stavning (ortografisk grannordstäthet) eller uttalsmässigt 

(fonologisk grannordstäthet) är ett ord som besitter hög grannordtäthet. Ord kan ha många 

grannar vilket betyder att de har hög densitet men kan också ha få grannar vilket innebär att 

de har låg densitet (Witte & Köbler, 2019). I detta arbete är det den fonologiska 

grannordstätheten som vi fokuserar på. 

 

Barn lär sig nya ord i förhållande till ord de redan kan (Han, Storkel & Bontempo, 2019). De 

lexikala representationerna lagras i långtidsminnet och de befintliga representationerna 

hjälper när barnen skall lära sig nya ord. När ett barn först hör ett nytt ord så skapas det en 
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basal representation. Denna representation gynnas och stärks av de ord som barnet redan 

behärskar.  

Det finns tre processer inom ordinlärning där effekten av densitet påverkar på olika sätt. 

Processerna kallas triggering, konfiguration och engagemang. Triggering är en process som 

startar själva ordinlärningen. När ett nytt ord presenteras så skannas de befintliga lexikala 

representationerna av i långtidsminnet. Ett ord med låg densitet har färre grannar och kommer 

därför identifieras som mer särskiljande vilket startar en inlärning av ordet. Inom 

triggeringprocessen så har ord med låg densitet en fördel. Vidare så sker 

konfigurationsprocessen där ordet lagras fonologiskt i arbetsminnet under en kortare tid 

medan en ny lexikal representation byggs upp i långtidsminnet. De ord som har många 

grannar får hjälp av grannarna i långtidsminnet att hållas kvar längre och mer exakt i 

arbetsminnet vilket i sin tur underlättar att bygga upp det nya ordet i långtidsminnet. I 

engagemangsprocessen så skapas förbindelser mellan de nyskapade orden och de redan 

existerande grannorden. De ord som har fler grannar binder upp sig med fler ord och blir då 

starkare representationer än de med få grannar (Han et al 2019, Van der Kleij, Rispens & 

Scheper 2016, Leach & Samuel 2007, McKean, Letts, & Howard 2014). Storkel & Lee 

(2011) har i sin studie kommit fram till att antalet exponeringar för det nya ordet påverkar 

olika processer. Deras analys är att triggering påverkas mest efter några exponeringar. Efter 

fler exponeringar så är konfigurationsprocessen mer påverkad och efter en post-exponering så 

är engagemangprocessen mest aktiv. 

Tidigare forskning om barns ordinlärning till stor del visat på en fördel med hög 

grannordstäthet (Storkel et al. 2006, Storkel 2009, Storkel et al. 2011), särskilt i de två senare 

stegen för ordinlärning: engagemang och konfiguration enligt Han et al (2019). 

 

4.2 Fonotaktisk sannolikhet 
 

Fonotaktisk sannolikhet är hur sannolikt det är att enskilda ljud och kombinerade 

ljudsekvenser förekommer på ett språk (Witte et al. 2019). Storkel (2006) har gjort en 

litteraturöversikt och kunnat se i flera olika studier att detta är något som påverkar 

ordinlärning hos barn med typisk utveckling. En ljudsekvens kategoriseras som vanlig om 

ljuden förekommer i samma ordning i många ord i språket. En mer sällsynt ljudsekvens som 

förekommer sällan i språket är då mindre sannolik. En teori är att barn tar hjälp av de 
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fonologiska framställningarna som barnet redan besitter när de lär sig nya ord med hög 

fonotaktisk sannolikhet (Storkel, 2006). 

 

Inom nyare språkbearbetningsmodeller finns det tre formrepresentationer: fonologiska, 

lexikala och semantiska. De fonologiska representationerna handlar om kunskapen om 

enskilda ljud i språket, hur ord eller delar av ord låter. Lexikala representationer handlar om 

kunskapen om hela ord. Semantiska representationer handlar om förståelsen av vad orden 

faktiskt betyder. Medan grannordstäthet hänger samman med lexikala representationer hör 

fonotaktisk sannolikhet ihop med fonologiska representationer (Hoover, Storkel, & Hogan , 

2010).   

 
4.3 Arbetsminne 
 

Arbetsminne kan ses som förmågan att hålla kvar information för vad som ska utföras trots 

potentiell distraktion (Jarrold, 2017). Så brukar den centrala exekutiva funktionen av 

arbetsminnet beskrivas. Tre andra delar av arbetsminnet kallas den fonologiska loopen, det 

visuospatiala skissblocket och den episodiska bufferten. Den fonologiska loopen hanterar 

verbal information och det visuospatiala skissblocket hanterar visuell information. Den 

episodiska bufferten integrerar information från de andra delarna och länkar information till 

långtidsminnet (Baddeley 2000, Henry 2012). Orsolini, Melogno, Scalisi, Latini, Caira, 

Martini & Federico (2019) beskriver arbetsminnet som ett kluster av olika exekutiva 

färdigheter som hanterar relevant information, sorterar ut irrelevant information, uppdaterar 

information, växlar mellan uppgifter och samordnar uppgifter. Arbetsminnet är därför något 

som anses relevant för lärande och elevers möjligheter att kunna prestera i skolan.  

 

En viktig fråga för arbetsminnesforskningen är hur arbetsminne, korttidsminne och 

långtidsminne interagerar. I arbetsminnet så upprätthålls information aktivt och det betyder att 

arbetsminnet har någon slags lagringsfunktion (Jarrold, 2017). Trots att arbetsminne och 

korttidsminne ibland likställs i litteraturen kan inte arbetsminnet begränsas till korttidsminnet. 

Arbetsminnet har funktioner så som manipulation, kontroll och uppdatering och dessa 

funktioner sträcker sig utanför den kortvariga lagringen. Ett tecken på att arbetsminnet 

interagerar med långtidsminnet är att när individer hanterar en ny minnesuppgift så påverkas 

de av deras tidigare erfarenheter av det ordet de lär sig. Det som är lagrat i långtidsminnet kan 

därför begränsa arbetsminnets prestanda. Men långtidsminnet kan också bidra med 
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möjligheter till lärande, då arbetsminnet kan ses som en arbetsyta där ny inhämtad 

information kan bindas ihop till tidigare redan inhämtad kunskap som finns lagrad i 

långtidsminnet. Individuella och/eller utvecklingsmässiga skillnader som kan finnas i de olika 

funktioner som påverkar arbetsminnets kapacitet, kan mycket väl begränsa lärandet (Jarrold, 

2017). 

 

Det är inte ovanligt att barn med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter med 

arbetsminnet och det i sin tur påverkar hur väl de kan processa information (Swanson, 

Howard & Sáez i Cain & Oakhill, 2008 samt Henry, 2012). Exempelvis kan elever som har 

svårigheter med sitt arbetsminne ha svårt att komma ihåg de instruktioner de blivit tilldelade 

eller hantera stora eller flera uppgifter samtidigt. Svårigheter med verbalt arbetsminne 

påverkar särskilt när barn ska hantera instruktioner eller lära sig nya begrepp och ord 

(Orsolini et al. 2019). 

 

Orsolini et al. (2019) har gjort en litteraturöversikt där de funnit att studier visar på att 

arbetsminnet, särskilt inom det verbala området, är svagare för barn med intellektuell 

funktionsnedsättning jämförbart med typiskt utvecklade barn i samma ålder. De har också sett  

studier som visar att barn med intellektuell funktionsnedsättning presterar sämre än typiskt 

utvecklade barn i de flesta tester som involverar exekutiva funktioner. De menar också att det 

finns en stark koppling mellan arbetsminne, exekutiva funktioner och akademiskt lärande för 

barn med intellektuell funktionsnedsättning. Även beteendeproblem verkar vara förknippade 

med nedsatt arbetsminne hos dessa barn. 

 

Svårigheter med arbetsminnet kan leda till låg motivation, lättdistraktion och även skapa 

utåtagerande beteenden. Det är därför viktigt att lärare uppmärksammar dessa svårigheter hos 

sina elever så de kan hjälpa eleverna att finna strategier, så de kan få rätt förutsättningar för att 

klara av sitt skolarbete (Henry, 2012). 

 

4.4 Intellektuell funktionsnedsättning 
 
Intellektuell funktionsnedsättning är en utvecklingsavvikelse som gör att individen inte följer 

samma mönster som hos en typiskt utvecklad individ. Denna avvikelse inkluderar 

intellektuella och adaptiva funktionssvårigheter inom tre olika områden: kognitivt, praktiskt 

och socialt (Herlofson & American Psychiatric Association, 2014).  
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Det finns tre diagnoskriterier för intellektuell funktionsnedsättning som måste uppfyllas för 

att någon ska få diagnosen. Kriterierna enligt DSM-5: 

A. Det ska finnas brister i intellektuella funktioner. Detta kan t.ex. betyda att man har 

svårt att dra slutsatser, planera, lösa problem, har inlärningssvårigheter och har 

svårigheter att tänka abstrakt.  

B. Det ska också finnas brister i adaptiv funktionsförmåga. Det betyder att man inte på ett 

självständigt sätt kan göra saker som andra förväntas kunna i samma ålder. Detta 

påverkar många delar i det sociala livet såsom kommunikation och socialt samspel. 

Man behöver stöd inom många olika områden såsom skola, hem, arbete och i 

samhället i stort. 

C. Att bristerna i intellekt och adaptivitet visar sig tidigt i livet, innan 18 års ålder. 

Det finns även olika svårighetsgrader av intellektuell funktionsnedsättning: lindrig, 

medelsvår, svår och mycket svår (Herlofson & American Psychiatric Association, 2014). 

 

4. Tidigare forskning 
Under detta avsnitt kommer jag att presentera tidigare studier och tester som berör 

grannordstäthet, fonotaktisk sannolikhet, ordinlärning och arbetsminne. Inledningsvis går jag 

igenom test för vuxna och sedan test för barn. 

 

Test för vuxna 

Storkel et al. (2006) har utformat huvudtestet i denna studie. De utförde testet på vuxna i 

USA. Syftet var att undersöka hur effekterna av fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet 

påverkar vuxna personers ordinlärning. Ett andra syfte var att undersöka vilken aspekt av 

ordinlärning påverkas av varje variabel. 

 

32 vuxna utförde testet. Analysen av helt och delvis korrekta svar visade att låg sannolikhet 

och hög grannordstäthet hade de mest gynnsamma effekterna för lärandet. Den låga 

sannolikheten hade mest gynnsam effekt tidigt i ordinlärningen medan grannordstäta ord hade 

en mer gynnsam effekt senare i ordinlärningen. En separat analys av de delvis korrekta svaren 

visade endast effekt av fonotaktisk sannolikhet och analysen av endast helt korrekta svar gav 

endast en effekt av grannordtäthet. Slutsatserna var att fonotaktisk sannolikhet kan hjälpa till 
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att utlösa lärande av nya ord medan grannordstätheten påverkar integrationen mellan nya och 

redan befintliga lexikala representationer.  

 

Tester för barn 4-7 år 

Storkel & Lee (2011) gjorde liknande tester med fyraåriga barn. Syftet var att särskilja 

effekterna av fonotaktisk sannolikhet och grannordstätheten i ordinlärning. Två 

ordinlärningsexperiment genomfördes: I experiment 1 manipulerades fonotaktiska 

sannolikheter medan grannordstätheten var konstant. I experiment 2 manipulerades 

grannordstäthet medan den fonotaktiska sannolikheten var konstant. Inlärningen testades vid 

två tidpunkter, direkt och vid ett senare tillfälle. Resultaten visade att barnen hade lättare att 

lära sig ord med låg fonotaktisk sannolikhet än ord med hög fonotaktisk sannolikhet och att 

detta var konstant över tid. Däremot varierade effekten av grannordstätheten över tid. Barn 

hade lättare att lära sig ord med låg grannordstäthet än ord med hög grannordstäthet vid det 

omedelbara testtillfället, men resultaten för hög grannordstäthet förbättrades avsevärt när 

orden testades vid ett senare tillfälle, detta utan att barnen fått någon ytterligare träning. 

Storkels & Lees (2011) slutsats var därför att fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet 

påverkar olika kognitiva processer som ligger till grund för ordinlärning.  

 

Hoover, Storkel & Hogan (2010) har gjort tester med barn i åldrarna fyra till sex och det 

gjordes två olika tester. Testet var i form av en berättelse med integrerade påhittade ord där 

det sedan testades vilka ord barnen kunde lära sig. Ena testet hade ord där den fonotaktiska 

sannolikheten var konstant inom berättelsen men grannordstätheten varierade. Andra testet 

var grannordstätheten konstant men den fonotaktiska sannolikheten varierade. Man tittade 

även på hur kontexten mellan fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet påverkade 

inlärningen. Det man kom fram till var att mest gynnsamt var kombinationerna låg 

sannolikhet – låg grannordstäthet och hög grannordtäthet – hög sannolikhet.  

 

Van der Kleij et al. (2016) har också gjort en studie i syfte att undersöka påverkan av 

fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet på ordinlärning hos 17 holländsktalande barn i 

åldrarna sex till sju år. I deras testmaterial använde man sig av en berättelse där man testade 

höga och låga nivåer av fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet. Deras resultat visade på 

en effekt av låg fonotaktisk sannolikhet och låg grannordstäthet på barnens ordinlärning. Det 

fanns också indikationer på att hög fonotaktisk sannolikhet och hög grannordstäthet också gav 

effekt men inte lika starkt som för låg-låg. 
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Tester för barn 1-2 år 

Storkel (2009) undersökte hur fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet påverkade barn i 

en ålder mellan ett och två år. Här testades inte påhittade ord utan verkliga ord och resultatet 

visade på att barnen lärde sig ord med låg sannolikhet vid en tidigare ålder och denna effekt 

påverkades inte av barnens ålder. Det visade också på en effekt av ord med hög 

grannskapstäthet men denna effekt avtog med att åldern på barnen ökade. Alltså minskade 

inflytandet av grannordsstätheten på barnens ordinlärning med ökande ålder.  

 

Jones & Brandt (2019) gjorde en studie med 300 engelska barn i åldern 12-25 månader gamla. 

Utgångpunkten för Jones & Brandts studie var i en studie av Storkel 2004 där hon fastslog att 

barn lär sig ord med hög grannordstäthet lättare än ord med låg fonologisk grannordstäthet. 

Jones & Brant (2019) hävdade att styrkan hos den effekten i förhållande till alternativa 

prediktorer för ordinlärning var oklar. Deras resultat visade att grannordstäthet gynnade 

ordproduktionen men inte ordförståelsen, och att denna effekt också var starkare hos yngre 

barn.  

 

Tester för barn med diagnoser 

McKean et al. (2014) har gjort ett ordinlärningstest med påhittade ord som också var 

uppbyggda efter höga och/eller låga nivåer av fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet. De 

jämförde barn med språkstörning med typiskt utvecklade barn i åldrarna tre till sex år. 

Resultatet visade inte på några skillnader mellan grupperna utan att kombinationerna låg 

sannolikhet – låg grannordstäthet och hög grannordtäthet – hög sannolikhet var de mest 

gynnsamma för båda grupperna.  

 

Bruns, Ehl & Grosche (2019) har undersökt hur tre aspekter i arbetsminnet påverkar 

ordinlärning hos barn med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. De har tittat på den 

fonologiska loopens kapacitet, effektiviteten av repetition och redintegration. Redintegration 

är att kunna skapa en helhet utifrån en del t.ex. att kunna avsluta ett ord av att bara ha hört 

några stavelser. De har använt sig av ålder, kognitiv kapacitet och storleken av vokabulär som 

indikatorer. I studien som Brun et al (2019) har gjort ingick det 87 barn med lindrig 

intellektuell funktionsnedsättning och 123 typiskt utvecklade barn. De har utfört 

arbetsminnesbreddsuppgifter med korta och långa ord, riktiga ord och påhittade ord. Långa 

kontra korta ord mätte repetition och lexikalitetseffekten (riktiga kontra påhittade ord) mätte 
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redintegration. Resultaten har visat på en skillnad mellan de två grupperna (barn med IF och 

typiskt utvecklade barn) vid avlyssning men ingen hastighetskillnad för repetition eller 

redintegration. För barnen med lindrig intellektuell funktionsnedsättning visade det där emot 

att förhållandet mellan redintegration och ordförrådstorlek hade ett samband med vad barnen 

fick för resultat. Redintegrationen var högre för de med ett mindre ordförråd. 

 

Slutsatser: 

Av min genomgång av dessa ovanstående studier framgår att de vanligaste resultaten är att 

ordinlärning oftast gynnas av kombinationerna låg fonotaktisk sannolikhet – låg 

grannordstäthet, hög fonotaktisk sannolikhet - hög grannordtäthet eller låg fonotaktisk 

sannolikhet och hög grannordstäthet. 

 

5. Metod 
I detta avsnitt kommer jag redovisa för mitt val av metod, studiens hypoteser, deltagare, etiska 

överväganden och beskrivning av testerna som utförts.  

 

6.1 Metodval – en experimentell ansats 
 
Studien har en experimentell ansats där jag haft som avsikt att testa en hypotes genom att 

mäta förekomster och samband. Bryman (2011) menar att när man använder en experimentell 

metod så utformas kontrollerade förhållanden där variablers påverkan av andra variabler kan 

mätas. När förhållandena för de inkommande data är reglerat kan man mäta variablernas 

möjliga effekt på de andra variablerna i sin insamlade utdata. I detta fall har ett test utformats 

med noggranna administreringsanvisningar vilket skapat kontrollerade förhållanden för att 

kunna mäta en möjlig effekt. Bryman (2011) menar också att experimentella metoder även 

ska innehålla en hypotes som är grundad i tidigare forskning. Hypotesen är en förutsägelse 

om hur variationen av den inkommande datan kommer påverka den kommande utdatan. Detta 

kommer då testas och mätas vid det experiment som utförs. Då testerna är utformade så att 

resultaten är mätbara så var en kvantitativ metod att föredra framför en kvalitativ.  

 

Ett experiment har administrerats och utförts. Syftet har varit att mäta vilka effekter 

fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet har på barnens möjligheter att lära sig nya ord. 

Alla tester har spelats in med en videokamera i syfte analysera resultaten från experimentet 
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och testtillfällena. Under experimentet testades det om barnen har kunnat lära sig någon av de 

nya orden som ingår i experimentet. Resultaten har mätts i andelen korrekta svar. Under 

testerna observerades det ett intressant beteende hos barnen; de började spontant repetera de 

nya orden. Detta ledde till ett andra resultat där antal repeterade ord också mättes och 

analyserades. 

 

6.2 Hypotes 
Hypotesen är att hos barn med IF så ökar ordinlärning med antal presentationer. Enligt 

tidigare forskning (Storkel et al. 2006, Van der Kleij et al. 2016, Hoover at al. 2010) kommer 

dessa barn att gynnas av kombinationen hög fonotaktisk sannolikhet och hög grannordtäthet 

och/eller låg fonotaktisk sannolikhet och låg grannordstäthet. 

 

6.3 Deltagare och urval 

Fem barn i åldrarna 9-11 år som har intellektuell funktionsnedsättning och är inskrivna i 

grundsärskolan, årskurs 3-5, har deltagit i studien. Samtliga läser mot ämnesområden, det som 

tidigare kallats träningsskola. Grundsärskolan är till för elever som inte kan nå målen i 

grundskolan på grund av en intellektuell funktionsnedsättning (Skollagen 2010:800 kap. 7 § 

5). Den del av grundsärskolan som läser mot ämnesområden är till för de elever med 

intellektuell funktionsnedsättning som bedöms inte kunna tillgodogöra sig de ämnen som man 

läser inom grundsärskolan (Skollagen 2010:800 kap. 11 § 3). Alla barn har svenska som 

modersmål. Denna avgränsning gjordes för att utesluta eventuella effekter av svaga 

språkkunskaper i svenska.  

 

Missivbrev och samtycke till att delta skickades ut till föräldrar till elever vars barn är 

inskrivna i grundsärskolan. Fem brev kom tillbaka med föräldrarnas godkännande.  

Alla fem barnen började genomgå testerna. En deltagare kom inte att fortsätta testerna då hen 

visat tydligt att hen inte ville delta vid testförsöket och eftersom testerna var frivilliga är det 

inte är etiskt försvarbart att gå vidare. Två deltagare genomförde alla tester i sin helhet och två 

deltog efter deras möjligheter till att delta. De två som gjorde delar av testerna lyckades inte 

komma igenom hela testerna från start till slut utan de avbröt testet innan vi hunnit igenom 

hela testet. Även med pauser och försök att återuppta testerna så lyckades jag inte att komma 
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igenom ett helt test på en dag för dessa två deltagare. Testerna var alltså för svåra (golveffekt) 

för flera av deltagarna. 

 

Testen visade sig vara svåra för vissa deltagare att fullfölja i sin helhet då de tar upp till ca 25 

minuter att utföra. Det var helt enkelt för lång tid att bibehålla intresse och koncentration 

under en så lång tid.  

 

6.4 Etiska överväganden 
Missivbrev och samtyckesblankett skickades ut till barnens föräldrar. De som valt att delta 

fick även en enkät att fylla med bakgrundsinformation. Testerna har avslutats eller avbrutits 

om barnen visat att de inte vill delta.  

 

Jag informerade föräldrarna i missivbrevet att jag följer de gällande forskningsetiska 

principerna och GDPR vilket betyder att jag garanterar att de resultat som lagras 

och redovisas inte har kopplingar till enskilda barn. Samtyckesblanketten innefattade 

vetenskapsrådets fyra huvudkrav: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav. Missivbrevet och samtyckesblanketten informerade om vad studiens syfte är 

och har för villkor, att deltagandet är frivilligt, att deltagarna kommer vara anonyma och vad 

materialet kommer användas till (Vetenskapsrådet, 2010). 

 

Deltagarna själva har blivit informerade om att vi ska göra tester och läsa en berättelse ihop. 

Jag har sagt att de får teckna ”färdig” med teckenspråk eller säga färdig om de vill avbryta. 

Jag har informerat dem att vi kommer spela in testerna med en videokamera. De har fått titta 

på videokameran innan och se hur den fungerar. Har någon tecknat eller sagt färdig har vi 

avbrutit. Har jag märkt på andra sätt att de inte verkar vilja delta har jag tecknat och frågat om 

de är färdiga.  

 

6.5 Beskrivning av testerna 
 

I detta avsnitt kommer testerna och genomförandet av dessa beskrivas. 

 

6.5.1 Vokabulärtest 
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Vokabulärtestet som använts är Peabody picture vocabulary test skapat av Dunn & Dunn 

(2007). Versionen som använts är den svenska översättningen gjord av Karner & Mattsin 

(2017). Jag har utgått från manualen som tillhör testet för att administrera testet. Orden är 

indelade i olika block varav varje block utger en åldersnivå som är ”startblock” för barnets 

ålder. Jag har utfört testet på barn med intellektuell funktionsnedsättning och har därför valt  

startblock som är tidigare än barnens biologiska ålder då detta test inte är tillämpbart på deras 

individuella nivåer.  

 

Jag inledde testet med att förklara för barnen hur testet går till, att jag säger ett ord och de ska 

peka på bilden som passar till ordet. De första två orden är träningssidor för att se att barnen 

förstår vad testet går ut på. Vid rätta svar fortgår testet med att gå vidare till det block där 

barnet ska börja sitt test. Om svaren är fel, så görs träningssidorna om igen. Vid fler fel kan 

orden bytas ut till att passa någon av de andra bilderna. Man kan även gå vidare genom att 

peka på det rätta ordet och demonstrera hur det går till och be barnet göra som man själv 

visat. Sedan fortgår testet med att gå vidare till det blocket där barnet ska börja sitt test. Vid 

fler än sju fel per block avbryts testet. Sedan räknades poängen av testet genom att ge ett 

poäng för varje rätt svar. 

 

Om jag upplevt att barnet svarar för snabbt har jag bett dem titta noga på alla bilder innan de 

väljer. Det har varit tillåtet att repetera ordet. Jag har noterat i mitt protokoll andel korrekta 

och felaktiga svar under testets gång. Dessa anteckningar har jag kontrollerat att de var 

korrekta genom att se över videorna som spelats in vid testerna igen. Ett medelvärde räknades 

ut för testpersonerna. Dessa kom sedan att jämföras med testresultat för typiskt utvecklade 

barn. 

 

6.5.2 Ordinlärningstest 
 

Ordinlärningstestet i denna studie är baserat på en svensk anpassning av Storkels et al. (2006) 

engelska ordinlärningsparadigm. Syftet var att undersöka effekterna av fonotaktisk 

sannolikhet och grannordstäthet på ordinlärning och vilken aspekt av ordinlärning som 

påverkas av varje variabel. Materialet består av en berättelse om storebror och lillasyster som 

ska gå till parken. Integrerat i berättelsen finns det påhittade ord som består av olika 

kombinationer av höga och låga nivåer av fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet. De 

påhittade orden i berättelsen är framtagna av Erik Witte, doktorand vid Örebro universitet, 
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som också skapat den databas som är underlag för framställningen av orden (Witte & Köbler, 

2019). Det är åtta ord och dessa ord består av fyra olika kombinationer. Dessa är: hög 

fonotaktisk sannolikhet & hög grannordstäthet, hög fonotaktisk sannolikhet & låg 

grannordstäthet, låg fonotaktisk sannolikhet & hög grannordstäthet och låg fonotaktisk 

sannolikhet & låg grannordstäthet. Storkel et al. (2006) genomförde paradigmet ursprungligen 

på en grupp med vuxna och i tidigare studier då paradigmet använts på barn (Hoover et al., 

2010; Han et al., 2019) har det anpassats på olika sätt. 

 

Jag har gjort olika anpassningar då min studie är för barn och dessutom barn med intellektuell 

funktionsnedsättning. Jag har haft en ökad upprepning av orden under testets gång, vilket 

också prövats i tidigare studier (Hoover et al., 2010). Då många av deltagarna har begränsade 

möjligheter att uttrycka sig med ord så beslutade jag också att de skulle kunna peka på rätt 

bild istället för att behöva säga ordet, vilket var ursprungstanken med testet. Pekning som svar 

har tidigare varit en anpassning i en studie om denna typ av ordinlärning (Van der Kleij et al., 

2016). Ursprungsmaterialet var en inspelad berättelse som gick att se på dator eller iPad. Då 

jag ansåg att tempot på berättelsen var för högt beslutade jag för att skapa en bok av 

materialet och själv läsa upp berättelsen, så jag kunde anpassa tempot efter varje individ och 

göra pauser vid behov.  

 

Testet börjar med att karaktärerna i berättelsen presenteras. Jag förklarade att vi kommer att 

höra några ord för nya saker som vi ska försöka lära oss under berättelsens gång och att vi 

kommer titta på bilder. När jag sade ordet så skulle barnen peka på den bild som visar det 

objektet som föreställer det nya ordet. Om det är svårt så kunde man gissa. Sedan presenteras 

de åtta nya orden med tillhörande bilder. Orden presenteras två och två. Det avslutades med 

ett förtest då jag säger orden och ber testpersonerna peka på tillhörande bild. 

 

Efter det inledande momentet började första episoden där första delen av berättelsen läses. 

Alla de nya orden är invävda i handlingen och varje gång orden nämns pekade jag på den 

rätta bilden på objektet. Efter första episoden presenterades alla ord igen, i par. Paren är 

konstanta inom alla tre episoder. Efter presentationen har testpersonerna fått göra ett test, 

genom att de försökte peka på de bilder som passar ihop med de ord jag sagt. Framför sig 

hade barnen en bildmatris bestående av 8 bilder som passar ihop med de 8 orden. Alla ord 

nämndes 2 gånger, alltså 16 pekningar. Episod 2 och episod 3 presenterades sedan på samma 
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sätt med efterföljande presentation och test. Det finns två olika versioner av testet, A och B 

och båda har använts. Skillnaderna mellan testen är ordningen i vilken orden presenteras. 

 

Jag har upprepade ordet igen vid behov. Jag uppmanade också testpersonerna att titta noga på 

bilderna när de väljer och när pekningen har varit otydlig har jag bett barnen peka på den 

bilden de menade. Testningen har spelats in med en videokamera. Till min hjälp har jag haft 

testinstruktioner med administreringsanvisningar som jag följt under testets gång. Dessa har 

jag tillsammans med min handledare Emil Holmer utformat.  

 

Jag har noga tittat på mitt inspelade material (videorna) i efterhand och antecknat varje svar 

de givit genom pekning. Svaren som testgruppen med IF har gjort under testen har förts in i 

ett Excel ark. I Excel arket antecknar man vilken bild de väljer för varje fråga. Jag antecknade 

vilken bild de pekade på genom att ange bildens siffra, har de pekat på rätt bild ger detta 1 

poäng och vid fel bild ger det 0 poäng. Dessa sammanställdes sedan för vardera episod, 

testomgång och ordkategori. Dessa resultat jämfördes med testresultat från 17 typiskt 

utvecklade barn i årskurs 1 och 3. Dessa resultat samlades in av Hillerström & Stensson 

(2020) och Thurfjell & Svernlöv (2020). De har gjort samma typ av experiment men utan 

anpassningar med pekningar och extra upprepningar. Men som ett tillägg till Story 1A eller 

1B fick de svara med pekning som svar så som barnen i detta test gjort. Resultatet från deras 

pekningar blev resultatet som kom att jämföras med min testgrupp. 

 

Efter att jag har gjort det har jag gått igenom det inspelade materialet ytterligare gånger för att 

göra mina beteendeobservationer. Vid analysarbetet av beteendeobservationerna har jag tittat 

på spontana verbala repetitioner, svårigheter i testningen och om de tittar på bilden de väljer. 

Alla observationer har antecknats. 

 

6.5.3 Genomförandet av studien 
 

Testordningen har varit att barnet först utfört vokabulärtestet och sedan utfört 

ordinlärningstest. Dessa tester har inte utförts på samma dagar. Ordinlärningstestet har utförts 

tre gånger för att kunna se om det finns någon skillnad mellan första, andra och tredje gången 

testen utförts. Utgångpunkten för att göra dessa tre tester har varit inom en vecka men har på 

grund av sjukdomsdagar blivit inom loppet av 10 dagar. Till min hjälp har jag även 

administreringsanvisningar, testprotokoll och svarsblanketter som jag fyllt i.  
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Alla tester har utförts i en miljö barnen känner till. Det har varit ett avskilt rum och under 

skoldagen då de vanligtvis har arbetspass. Pauser har tillåtits om behovet funnits till det. 

 

6.6 Dataanalys 
 

Allt råmaterial från ordinlärningsexperimentet och vokabulärtestet har samlats in. Jag har gått 

igenom och tittat på mitt inspelade material flera gånger och gjort anteckningar till stöd för 

mina observationer. Vid ordinlärningstestet har jag haft två beroendevariabler att observera: 

korrekta identifieringar av objekt genom pekningar och de spontana repetitionerna av ordet. 

Ordinlärningstestet har setts igenom en gång för pekningar och ytterligare en gång för att 

observera de spontana verbala observationerna. Alla observationer sammanställdes sedan för 

vardera episod, testomgång och i de fyra olika kategorierna för nivåer av fonotaktisk 

sannolikhet och grannordtäthet. Ett medelvärde räknades ut för testpersonerna vid alla tester. 

Resultaten av vokabulärtestet och vid korrekta pekningar av ordinlärningstestet jämfördes 

med testresultat av typiskt utvecklade barn. Vid analysarbetet av de spontana verbala 

observationerna har ett chi-2 test utförts. 

 

7. Resultat 
 
I följande avsnitt kommer resultaten av de två olika testen presenteras. Avsnittet avslutas med 

beteendeobservationer som gjorts under testtillfällena.  

 

7.1 Vokabulärtest 
 
Av de fem som deltog i testningen var det två som kunde fullfölja testningen. Det är de två 

som fullföljde testningen som är inräknade i resultatet i denna del. De som inte fullföljde 

testet fullföljde inte på grund av att de inte ville utföra testet, hade svårigheter att följa 

instruktionerna eller att testet tog längre tid att utföra än de hade förmåga till. Testen är 

uppdelade i block efter ålder. Samtliga av testpersonerna som fullföljde testet uppnådde en 

nivå tre år under sin biologisk ålder enligt testets åldersindelade startblock.  

Tidigare har elever med typisk utveckling i årskurs 1, 3 och 5 testats av Karner & Mattsin 

(2017). Jag kommer jämföra mitt resultat med deras resultat. I deras testning deltog 46 barn i 

årskurs 1, 59 barn i årskurs 3 och 47 barn i årskurs 5. 
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Figur 1:  

Medelvärde vokabulärtest 

 
Notering: Resultaten från årskurs 5, 3 & 1 kommer från Karner et al (2017). 
 
 
 
Tabell 1 
Variationsvidd vokabulärtest för typiskt utvecklade barn  

 
Årskurs Variationsvidd 

5 139-210 

3 128-194 

1 95-184 
Notering: Resultaten från årskurs 5, 3 & 1 kommer från Karner et al (2017). 

 

Här kan vi se att testgruppen med IF presterar lägre jämfört med typiskt utvecklade barn i 

samma ålder. Någon korrelation mellan vokabulärtestet och ordinlärningstestet har inte 

kunnat göras då bara 2 testpersoner har kunnat genomföra dessa och det är för få deltagare för 

den typen av tester. Resultaten för testgruppen med intellektuell funktionsnedsättning 

presterade också utanför variationsvidden för de typiskt utvecklade barnen, 

 

 

7.2 Ordinlärningstest 
 

7.2.1 Pekning som svarsalternativ 
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Av de fem som deltog i testningen var det 2 som kunde fullfölja testningen. Det är samma 

testpersoner som har kunnat fullfölja vokabulärtestet och som kunnat fullfölja 

ordinlärningstestet. För att kunna avläsa ett resultat av detta test behöver barnet ha gjort testen 

i sin helhet för att inte skapa ett missvisande resultat. Då det bara är 2 testpersoner vars 

resultat kunnat räknas med i redovisningen av resultaten från korrekta pekningar har jag inte 

kunnat göra några statistiska beräkningar av mitt resultat. Mina hypoteser kan därför varken 

bekräftas eller dementeras. Däremot kommer jag ha en visuell redovisning för mitt resultat. 

 

Mina resultat kommer jämföras med en referensgrupp bestående av 17 typiskt utvecklade 

barn i årskurs 1 och 3. Dessa är insamlade av Hillerström & Stensson (2020) och Thurfjell & 

Svernlöv (2020). De har först gjort samma typ av experiment men utan anpassningar med 

pekningar och extra upprepningar. Men som ett tillägg efter episod 3 fick testpersonerna svara 

med pekningar som svar, så som testpersonerna i mitt test gjort. Det är medelvärden som 

jämförs i testningarna. 

 
 

Figur 2: 

 Ordinlärningstest – Pekningar som svar, episod 3. 

 
Notering: Källorna till referensgruppen är hämtade ifrån Hillerström & Stensson (2020) och Thurfjell & 

Svernlöv (2020). 

HPPHND = Hög fonotaktisk sannolikhet & hög grannordstäthet.  

HPPLND= Hög fonotaktisk sannolikhet & låg grannordstäthet. 

LPPHND = Låg fonotaktisk sannolikhet & hög grannordstäthet. 
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LPPLND= Låg fonotaktisk sannolikhet & låg grannordstäthet. 

 

En visuell inspektion av figuren antyder att de typiskt utvecklade barnen når ett högre 

medelvärde än testgruppen med IF. 
 

 

Figur 3:  

Medelvärde ordinlärningstest Testgrupp IF 

 
Notering: 

HPPHND = Hög fonotaktisk sannolikhet & hög grannordstäthet. 

HPPLND= Hög fonotaktisk sannolikhet & låg grannordstäthet. 

LPPHND = Låg fonotaktisk sannolikhet & hög grannordstäthet.  

LPPLND= Låg fonotaktisk sannolikhet & låg grannordstäthet. 

 

 
En visuell inspektion av figuren antyder ingen förbättring från testtillfälle 1 till 3. 

 
 
7.3 Beteendeobservationer  
 
Vid genomgången av mitt material har jag observerat vissa beteenden som jag funnit 
intressant. 
 
 
7.3.1 Spontan verbal repetition av orden 
 
Under ordinlärningstestet ombads aldrig testpersonerna att säga orden verbalt. Dock så gjorde 

3 av testpersonerna detta. Båda 2 som gjorde testen i sin helhet ingår i denna grupp. Jag valde 
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att inkludera även ett resultat från ännu en testperson i detta resultat då mycket spontana 

verbala repetitioner skedde även under denna testning och jag bedömde resultatet som 

relevant. När jag gick igenom mitt inspelade material antecknade jag alla gånger som de 

repeterade orden verbalt. Jag sorterade sedan in orden under de fyra olika kategorierna som 

orden tillhörde och fick följande resultat. 
 

Tabell 2 

Spontana verbala repetitioner 

Testtillfälle HPPHND HPPLND LPPHND LPPLND 

1 14 7 3 11 

2 14 9 7 15 

3 19 14 11 18 

Totalt 47 30 21 44 
Notering: 

HPPHND = Hög fonotaktisk sannolikhet & hög grannordstäthet. 

HPPLND= Hög fonotaktisk sannolikhet & låg grannordstäthet. 

LPPHND = Låg fonotaktisk sannolikhet & hög grannordstäthet.  

LPPLND= Låg fonotaktisk sannolikhet & låg grannordstäthet. 

 

Utifrån detta resultat kan man utläsa att antal gånger orden repeterades ökade för varje 

testomgång. Man kan också se att de mest sagda orden tillhör kombinationerna hög 

fonotaktisk sannolikhet & hög grannordstäthet och låg fonotaktisk sannolikhet & låg 

grannordstäthet. Hög fonotaktisk sannolikhet & låg grannordstäthet har också ett starkare 

resultat än låg fonotaktisk sannolikhet & hög grannordstäthet. Detta stämmer också överens 

med vad tidigare studier visat att kombinationerna hög fonotaktisk sannolikhet & hög 

grannordstäthet och låg fonotaktisk sannolikhet & låg grannordstäthet har gett mest effekt 

(Storkel & Lee 2011, Hoover, Storkel & Hogan 2010, Van der Kleij, Rispens & Scheper 

2016, McKean, Letts & Howard 2014). Men i detta resultat var låg fonotaktisk sannolikhet & 

hög grannordstäthet det svagaste, till skillnad från Storkel (2009) där resultatet av den 

kombinationen var det starkaste. Dock så var denna studie om verkliga ord vilket kan vara 

värt att notera. 

 

Ett chi2-test (χ²) genomfördes för att avgöra om förekomst av de spontana verbala 

repetitionerna varierade över ordkategori. Testet visade på en statistisk signifikant effekt, chi2 

(3) = 12,54, p = 0,006. Standardiserade residualer visade att ord med låg fonotaktisk 
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sannolikhet och hög grannordstäthet (standardiserad residual = -2,43) upprepades mindre än 

förväntat och att ord med låg fonotaktisk sannolikhet och hög grannordstäthet (standardiserad 

residual = 1,93) tenderade upprepas mer än förväntat. 

 

Ett andra chi2-test genomfördes för att avgöra om förekomst av de spontana verbala 

repetitionerna varierade över testtillfälle. Testet visade på en statistisk signifikant effekt, chi2 

(2) = 7,87, p = 0.02. Standardiserade residualer visade att orden upprepades mer än förväntat 

vid det tredje testtillfället (standardiserad residual = 2,13). 

 

Under ordinlärningstestet uppstod det att testpersonerna spontat började repetera orden som 

ingick i testningen. Från test 1 till test 3 så ökade antalet repetitioner för varje testtillfälle. 

Som jag nämnt tidigare, så lär sig barn nya ord i relation till ord de redan kan. När barnen hört 

orden sägas under ordinlärningstestet så har de kodat in det nya ordet som de inte hört 

tidigare. Detta har bearbetats i deras arbetsminne och de språkljuden som finns i orden har 

skannats av mot de ord de redan har i sitt mentala lexikon i långtidsminnet. Då dessa ord 

ökade och även förbättrades i uttal från tillfällena kan man tänka sig att någon form av 

inlärning har skett.  

 

Sammantaget är min uppfattning att någon form av lärande skett då barnen bearbetat orden 

verbalt. De har spontant valt att säga orden och övat sig på att uttala dem. Ett beteende som 

ökat per testtillfälle. 

 

  
 

8. Diskussion 
I detta avsnitt kommer studiens resultat och genomförande diskuteras. Inledningsvis kommer 

studiens frågeställningar besvaras och avslutningsvis kommer en diskussion om studiens 

metod att föras. 

 

 
 

• Hur presterar barn med intellektuell funktionsnedsättning i vokabulärtest jämförelse 

med typiska barn? 
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• Hur presterar barn med intellektuell funktionsnedsättning i ordinlärningstest i 

jämförelse med typiska barn? 

 
Resultaten av vokabulärtestet har jämförts med typiskt utvecklade barn. Utifrån 

vokabulärtestets resultat så har testgruppen för barn med intellektuell funktionsnedsättning 

presterat lägre än barn med typisk utveckling. Resultaten för ordinlärningstestet med 

pekningar som svarsalternativ har inte kunnat ge ett fullständigt resultat utan det har endast 

kunnat ske visuella inspektioner av den insamlade datan. Den visuella inspektionen av figuren 

som jämför testgruppen med intellektuell funktionsnedsättning med typiskt utvecklade barn 

antyder att de typiskt utvecklade barnen når ett högre medelvärde än testgruppen med IF. 

 

• Påverkar fonotaktisk sannolikhet ordinlärning för barn med intellektuell 

funktionsnedsättning? 

• Påverkar grannordstäthet ordinlärning för barn med intellektuell funktionsnedsättning? 

 

Utifrån den visuella inspektionen av pekningar som svar kan man inte antyda något tecken på 

ökat lärande eller effekter av fonotaktisk sannolikhet eller grannordstäthet. 

Däremot när det gäller de spontana verbala repetitionerna av orden så tyder resultatet på att 

det finns en effekt av fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet. Lärande har skett när 

barnen bearbetat orden. Antal gånger orden repeterades ökade för varje testomgång och det 

var tydligt att de flesta orden som repeterades tillhörde kombinationerna hög fonotaktisk 

sannolikhet & hög grannordstäthet och låg fonotaktisk sannolikhet & låg grannordstäthet. 

Detta har också varit de mest gynnsamma kombinationerna i flera andra studier så som 

Storkel et al. 2006, Van der Kleij et al. 2016 och Hoover at al. 2010. 

 
 
8.1 Metoddiskussion  
 
Urval och bortfall 
 

Alla 5 deltagarna i studien började genomföra testerna och ingen valdes bort. Däremot skedde 

bortfall. Detta både på grund av barnen själva inte ville delta eller inte klarade av att fullfölja 

testerna i sin helhet. Av dessa 5 har 2 gjort testerna i sin helhet. De som inte kunde fullfölja 

testningen deltog efter deras möjligheter till att delta. De gjorde delar av testerna men 

lyckades inte komma igenom hela testerna från start till slut utan de valde att avbryta innan vi 
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hunnit igenom hela testet. Försök med pauser och att uppta testerna skedde men ändå så 

lyckades jag inte att komma igenom ett helt test på en dag för dessa två deltagare. En visade 

tydligt att denne inte ville delta och dennes deltagande avbröts.  

 

Testen visade sig vara svåra för vissa deltagare att fullfölja i sin helhet då de tar upp till ca 25 

minuter att utföra. Det var helt enkelt för lång tid att bibehålla intresse och koncentration 

under en så lång tid. Experimentet var helt enkelt för svårt (golveffekt) och det ledde till att 

deltagarna som kunde fullfölja testerna blev få.  Kanske hade testningen kunnat genomföras i 

sin helhet med fler testpersoner om jag valt att göra testet kortare tidsmässigt, t.ex. om vi valt 

färre ord än 8. 

 
Administration 
 

Förarbetet och den noga administrationen för detta arbete har varit mycket viktigt. Min 

yrkeserfarenhet av att jobba inom grundsärskolan har gett mig möjligheter att bedöma hur 

administreringen skulle utformas. Administrationsanvisningarna som jag följt under varje 

testtillfälle har gett mig stor trygghet och också varit ett redskap för att varje test ska kunna bli 

så lika som möjligt.  

 
 
Genomförande 
 
Min tidigare erfarenhet att arbeta med barn med intellektuell funktionsnedsättning har varit en 

viktig tillgång i testtillfällena. Särskilt viktigt när man ska utföra tester med barn med 

intellektuell funktionsnedsättning är att ha ett genomtänkt förhållningssätt. I detta fall utförde 

jag ett vokabulärtest och ett ordinlärningstest och då är förhållningssättet kring 

kommunikationen central. Det är inte ovanligt att barn med funktionsnedsättning har en 

kommunikation som kan vara svag och fördröjd. Det är då viktigt att mottagaren, jag i detta 

fall, kan tolka och uppmärksamma det som barnet sänder ut (Wilder & Granlund i Söderman 

& Antonsson, 2011). Barn med intellektuell funktionsnedsättning kan behöva längre tid på sig 

att svara eller sända ut vad den vill förmedla. Att ge barnen tid och utrymme för sin 

kommunikation är därför viktigt så inte barnets signaler missas eller missuppfattas. 

Kommunicerandet måste anpassas efter barnet (Brodin, 2008). Jag har gett barnen gott om tid 

och anpassat hastigheten på vad jag kommunicerar efter vad för barn som jag mött.  
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Alla tester har spelats in med en videokamera. Detta har skapat möjligheter att noga se över 

vad som skett under testtillfällena. Eftersom barn med intellektuell funktionsnedsättning kan 

ha ett begränsat verbalt språk och kan ha andra sätt och uttrycka sig på så som teckenspråk 

behövs videoupptagning för att observera. Dessutom har barnen svarat på frågorna i testerna 

genom att peka och för att kunna se svaren också videoupptagning motiverat. Självklart kan 

en videokamera distrahera barnen och det ska man ta i beaktning. Både i hur man placerar 

kameran och när man ser igenom sitt resultat. Det har skett vid några tillfällen att testpersoner  

har rest sig för att titta på kameran under testningen. För vissa har kameran varit 

distraherande. 

 
Det har förekommit inom gruppen att vid tillfällen under testningen att testpersoner inte tittat 

på bilderna de väljer utan valt att hålla ögonkontakt med mig när de pekar. Även om jag 

ombett testpersonerna att titta på bilden de väljer har beteendet återkommit. 

 
Reliabilitet och validitet 
 

När det gäller studiens reliabilitet så har alla tester noga administrerats och det har varit 

tydligt för mig vid testningen vad det är som skall göras. Administrationens noggrannhet har 

gett goda förutsättningar till att varje test har kunnat bli likvärdiga. Dock har testerna varit för 

svåra att genomföra för många av deltagarna vilket har lett till att få tester kunnat ge ett 

mätbart resultat. Detta påverkar studiens validitet. Det är endast 2 testpersoner i 

vokabulärtestet och ordinlärningstestet med pekningar som svar som har kunnat användas och 

endast 3 testpersoners resultat som kunnat ingå i de spontana verbala repetitionerna. Detta gör 

att det är svårt att låta dessa resultat representera en större population. 

 

Vokabulärtest för barn med intellektuell funktionsnedsättning 

 

Utifrån resultaten i denna studie kan man se att testgruppen med intellektuell 

funktionsnedsättning presterar lägre än barn med typisk utveckling. Både i jämförelse med 

barn i samma ålder och yngre barn. Min testgrupp uppnådde resultat som verkade placera 

dem tre år yngre än sin ålder utifrån testens åldersindelade startblock. Min uppfattning är att 

resultatet för mina deltagare till stor del blivit påverkat av testernas tillhörande bilder. 

Vissa bilder i vokabulärtestet är inte helt tydliga i meningen att de inte är så kontraststarka 

vilket kan vara en nackdel t.ex. vid CVI (Ely, 2016). CVI, cerebral vision impairment, är en 

hjärnskada som gör det svårt att tolka synintryck och gör det svårt att förstå visuell 
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information vilket kan påverka en individs förmåga att tolka bilder (Dutton & Jacobsen, 

2001). Vissa bilder kräver även att barnet ska kunna tolka känslor, så som glad, vilket också 

kan vara utmanande för personer med t.ex. autistiska diagnoser (Cross, Farha & Atherton, 

2019).  Svårigheter att kunna välja rätt bild till rätt ord kan således handla om annat än just 

om man förstår ordet eller ej. Det kan istället handla om svårigheter att tolka bilden korrekt. 

Med andra ord kan det vara så att testets utformning har kunnat påverka resultatet negativt. 

Mitt resultat tyder på att detta test i sin nuvarande utformning inte passar för barn med 

intellektuell funktionsnedsättning. För framtida forskning skulle det vara intressant att 

anpassa bilderna efter barn med intellektuell funktionsnedsättning och se om resultatet då ser 

annorlunda ut.  

 

Fonotaktisk sannolikhet och grannordstäthet vid ordinlärning för barn med intellektuell 

funktionsnedsättning 

 

Hypotesen i denna studie har varit att hos barn med IF så skulle ordinlärningen öka med antal 

presentationer. Med stöd i tidigare forskning (Storkel et al. 2006, Van der Kleij et al. 2016, 

Hoover et al. 2010) så antog jag att barnen skulle gynnas av kombinationen hög fonotaktisk 

sannolikhet och hög grannordtäthet och/eller låg fonotaktisk sannolikhet och låg 

grannordstäthet. 

 

Utifrån resultaten av pekningar som svarsalternativ kan man inte bekräfta studiens hypotes. 

Framförallt därför att det endast var 2 testpersoner som kunde genomföra testerna i sin helhet. 

Genom en visuell inspektion av resultaten kan man inte antyda någon förbättring från test 1 

till test 3. Man kan heller inte antyda någon trend för de ordkategorierna som jag i min 

hypotes förutsåg skulle visa på effekt. Man kan också se utifrån den visuella inspektionen att 

de typiskt utvecklade barnen nådde ett högre resultat än barnen med intellektuell 

funktionsnedsättning. Att barn med intellektuell funktionsnedsättning presterar lägre än barn 

med typisk utveckling i testet är inte ovanligt enligt Orsolini et als (2019) litteraturöversikt. 

 

De testpersoner som inte fullföljt testerna har haft svårigheter under testningen. Inom gruppen 

har det förekommit att testpersonerna rest sig och gått runt i rummet, försökt bläddra förbi 

testningsdelen, valt att inte peka eller bett om att få avbryta. När testpersonen bett att få 

avbryta eller rest sig och inte velat sätta sig igen har testet avbrutits. Jag har försökt att ge 



 
 

25 

testpersonen en paus då på 30-60 minuter och försökt uppta där vi avslutade men det har ändå 

inte gått att fullfölja hela testet då de återigen visat att de inte vill/kan fortsätta.  

 

Sammantaget för resultatet för pekning som svarsalternativ, bortfallen som skedde och 

beteendesvårigheterna vid testningen, kan det vidare diskuteras om testerna varit för svåra.  

Testerna har krävt att barnen klarar av att förstå och följa instruktioner och att hantera flera 

olika moment efter varandra. De har också behövt bearbeta och komma ihåg ord vilket 

påverkar det verbala arbetsminnet (den fonologiska loopen) och att kunna tolka bilder som 

påverkar det visuella arbetsminnet (det visuospatiala skissblocket). Speciellt om svårigheter 

finns av det verbala arbetsminnet så påverkar det när barn ska hantera instruktioner eller lära 

sig nya begrepp och ord (Orsolini et al, 2019). 

 

Skulle det vara så att ett barn har svårigheter med arbetsminnet, vilket inte är ovanligt för barn 

med intellektuell funktionsnedsättning (Swanson et al. i Cain et al, 2008 samt Henry, 2012) 

kan detta i sin tur lett till svårigheter vid testningen. Det är en utmaning för barn med 

svårigheter med arbetsminnet att komma ihåg instruktioner och hantera många uppgifter. Det 

kan leda till att de uppvisar låg motivation, blir lätt distraherade och också kan uppvisa 

utåtagerande beteenden (Henry, 2012). 

 

9. Vidare forskning 
 

Om man jämför med den mängd forskning som finns för typiskt utvecklade barn så finns det 

lite forskning om barn med intellektuell funktionsnedsättning. Ännu mindre forskning finns 

det om de barnen som har svår/mycket svår intellektuell funktionsnedsättning. Jag var 

medveten om att det saknas forskning om detta och att testningen också skulle kunna bli 

utmanande. Det är begränsat inom detta område att kunna hitta tidigare studier att ta hjälp av. 

Men jag anser att det är viktigt att trots dessa utmaningar ge något bidrag till detta område 

som saknar mycket forskning. 

 

I denna studie har jag försökt att administrera tester för att anpassa dem efter barn med 

intellektuell funktionsnedsättning. Ordinlärningstestet har varit för svårt för deltagarna i den 

här studien. Anpassningarna har inte varit tillräckliga för att fler deltagare skulle kunnat göra 

testen i sin helhet. Den data jag fick in, med pekningar som svar, var för begränsad för att 
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kunna säga något om barnens lärande. Något som däremot gav ett resultat som visade på 

lärande var de spontana repetitionerna. I dessa resultat kan man se en utveckling av lärande 

genom att det skedde en tydlig ökning av repetitioner av de nya orden. För vidare forskning 

skulle det vara intressant att fortsätta att utveckla utformningen av de här testerna.  

 

Vad jag erfar från vokabulärtestet var att framförallt bilderna var hinder. Bilderna var otydliga 

i vad de föreställde, de var otydliga i konstrasterna, svåra att tolka och det krävdes också 

kunskaper som att kunna tolka känslor. Att utforma ett test med bilder som är lättare att tolka 

skulle enligt min åsikt ge ett resultat som på ett mer rättvist sätt kan visa på hur barnens 

vokabulär ser ut. Det är barnens vokabulär man avser att testa och inte hur väl barnen tolkar 

bilder. I framtida studier skulle ett vokabulärtest kunna utformas med mer anpassade och 

tydliga bilder för barn med intellektuell funktionsnedsättning.  

 

När det gäller ordinlärningstestet så var det ett hinder att testningen var för svår för många 

testpersoner. Största hindret var att den tog för lång tid. Ett test som innehåller färre ord och 

färre moment skulle eventuellt kunna ge ett resultat för flera deltagare. Med tanke på de 

intressanta beteendeobservationerna som skedde med de spontana verbala repetitionerna 

skulle det för framtida forskning också vara intressant att skapa ett test med detta som fokus.  
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11. Bilagor 

Bilaga 1,  Administration ordinlärningsexperiment, Story A & B 

Inledning  

Säg: ”Nu ska jag läsa en berättelse för dig. I berättelsen så kommer du se lite nya saker och höra 
ord som du inte har hört förut. Du ska försöka lära dig de nya sakerna och orden. När jag läser 
berättelsen kommer jag visa olika bilder för dig. Det är de sakerna som du ska lära dig vad de 
heter. Berättelsen är uppdelad i tre delar. Mellan varje del kommer vi testa hur många ord du lärt 
dig. Det här kan vara svårt och det viktiga är att du gör så gott du kan. Vet du inte svaret, kan du 
gissa.”  

Fortsätt: ”Känner du dig redo att börja? (stäm av)”  

Experiment  

Plocka fram berättelse A/B, säg: ”Innan du får höra den första delen i berättelsen kommer du få se 
personerna/figurerna/karaktärerna som är med i den. Du kommer också få se de saker som du ska 
lära dig namnen på och jag kommer säga vad sakerna heter. Sen kommer vi testa om du redan 
innan berättelsen kommer ihåg vad sakerna heter.”  

Bläddra fram den första bilden med karaktärerna i berättelsen, säg: ”Berättelsen handlar om en 
storebror (peka) och en lillasyster (peka) som ska gå till lekparken. Till lekparken tar de med sig lite 
olika saker. Det är saker som du inte har sett tidigare. Du ska försöka lära dig namnen på de 
sakerna. Nu kommer jag visa sakerna för dig och säga vad de heter.”  

Förtest  

Bläddra fram första bilden med objekt, säg: ”Här ser du två saker som du nog inte sett tidigare. Nu 
kommer jag säga vad sakerna heter...”  

1. Peka på och säg : För Story A: ”sjaff”  För Story B ”jav”. Här ska inte tp göra något, du 
försäkrar dig bara om att tp är uppmärksam på kopplingen mellan ord och objekt (tittar när 
du pekar/yttrar ordet). Gäller för 1-8.  

2. Peka på och säg: För Story A: ”dot”  För Story B ”föm”.  

Säg: ”Då tar vi nästa bild.” Bläddra fram nästa bild.  

3. Peka på och säg: För Story A: ”tjås”  För Story B ”vudd”.  
4. Peka på och säg: För Story A: ”dåf”  För Story B ”radd”.  

Säg: ”Då tar vi nästa bild.” Bläddra fram nästa bild.  

5. Peka på och säg: För Story A: ”föm”  För Story B ”tjås”.  
6. Peka på och säg: För Story A: ”jav”  För Story B ”dåf”.  

Säg: ”Då tar vi nästa bild.” Bläddra fram nästa bild.  

7. Peka på och säg: För Story A: ”radd”  För Story B ”sjaff”.  
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8. Peka på och säg: För Story A: ”vudd”  För Story B ”dot”.  

Efter genomgången, säg: ”Nu har du sett sakerna och hört vad de heter en gång. Då går vi vidare till 
nästa del. Nu kommer du få se bilder på sakerna och så kommer jag säga namnen på dem. När jag 
säger ett namn på en sak ska du peka på rätt bild. Det gör inget om du inte minns, då får du gissa.”  

Bläddra fram testmatrisen och säg... (notera nedan i matrisen siffran för varje ord vid den bild tp 
väljer för ordet)  

1. radd 2. föm 3. sjaff 4. dot 5. tjås 6. vudd 7. jav 8. dåf 9. radd 10. sjaff 11. jav 12. dåf 13. tjås 14. 
föm 15. vudd  16. dot  

Efter det sista ordet i identifieringsdelen, säg: ”Nu har du fått höra vad berättelsen handlar om och 
vilka som är med i den. Du har också fått höra de nya orden du ska försöka lära dig. Nu ska jag läsa 
den första delen av berättelsen. Det är viktigt att du lyssnar noga så att du verkligen hör orden. Är 
du beredd? (Stäm av) Ok, då börjar vi.” Bläddra fram första bilden i episod 1 och börja läs enligt 
anvisningar i manus. Anpassa tempo efter tp. Peka när du benämner objekten.  

 

Episod 1  

När den första delen av berättelsen är slut, säg: ”Det var den första delen. Nu ska vi se om du minns 
några av orden. När jag säger ett namn på en av sakerna vill jag att du pekar på saken på bilden.” 
Bläddra fram första bilden med saker och säg...  

1. Peka på och säg : För Story A: ”sjaff”  För Story B: ”jav”. Invänta pekning. Avvakta en stund, 
om tp inte pekar, säg ”Då tar vi nästa...” och gå vidare till nästa ord. Följ denna instruktion 
för 1-8.  

2. Peka på och säg: För Story A: ”dot”  För Story B: ”föm”. Invänta pekning.  

Säg: ”Då tar vi nästa bild.” Bläddra fram nästa bild.  

3. Peka på och säg : För Story A: ”tjås”  För Story B: ”vudd”.  Invänta pekning.  
4. Peka på och säg: För Story A: ”dåf”  För Story B: ”radd”. Invänta pekning.  

Säg: ”Då tar vi nästa bild.” Bläddra fram nästa bild.  

5. Peka på och säg : För Story A: ”föm”  För Story B ”tjås”. Invänta pekning.  
6. Peka på och säg :För Story A: ”jav”  För Story B ”dåf”. Invänta pekning.  

Säg: ”Då tar vi nästa bild.” Bläddra fram nästa bild.  

7. Peka på och säg : För Story A: ”radd”  För Story B ”sjaff”. Invänta pekning.  
8. Peka på och säg : För Story A: ”vudd”  För Story B ”dot”. Invänta pekning.  

Efter genomgången, säg: ”Nu har du sett sakerna och hört vad de heter flera gånger. Nu kommer 
du få se bilder på sakerna och så kommer jag säga namnen på dem. När jag säger ett namn på en 
sak ska du peka på rätt bild. Det gör inget om du inte minns, då får du gissa.”  

Benämning med bildstöd (Episod 1)  
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Bläddra fram testmatrisen och säg... (notera nedan i matrisen siffran för varje ord vid den bild tp 
väljer för ordet)  

1. radd 2. föm 3. sjaff 4. dot 5. tjås 6. vudd 7. jav 8. dåf 9. radd 10. sjaff 11. jav 12. dåf 13. tjås 14. 
föm 15. vudd  16. dot  

Efter det sista ordet i identifieringsdelen, säg: ”Nu har du hört den första delen av berättelsen. Det 
är två delar till. Efter varje del kommer vi se om du minns vad sakerna hette. Nu ska jag läsa den 
andra delen av berättelsen. Kom ihåg att lyssna noga så att du verkligen hör orden. Är du beredd? 
(Stäm av) Ok, då börjar vi.” Bläddra fram första bilden i episod 2 och börja läs enligt anvisningar i 
manus. Anpassa tempo efter tp. Peka när du benämner objekten.  

Episod 2  

När den andra delen av berättelsen är slut, säg: ”Det var den andra delen. Nu ska vi se om du minns 
några av orden. När jag säger ett namn på en av sakerna vill jag att du pekar på saken på bilden.” 
Bläddra fram första bilden med saker och säg...  

1. Peka på och säg : För Story A: ”föm”  För Story B ”vudd”. Invänta pekning. Avvakta en stund, 
om tp inte pekar, säg ”Då tar vi nästa...” och gå vidare till nästa ord. Följ denna instruktion 
för 1-8.  

2. Peka på och säg:  För Story A: ”jav”  För Story B: ”radd”. Invänta pekning.  

Säg: ”Då tar vi nästa bild.” Bläddra.  

3. Peka på och säg ”sjaff” (För både Story A & B). Invänta pekning.  
4. Peka på och säg ”dot”.(för både Story A & B) Invänta pekning.  

Säg: ”Då tar vi nästa bild.” Bläddra.  

5. Peka på och säg :För Story A: ”radd”  För Story B ”jav”. Invänta pekning.  
6. Peka på och säg : För Story A: ”vudd”  För Story B ”föm”. Invänta pekning.  

Säg: ”Då tar vi nästa bild.” Bläddra.  

7. Peka på och säg ”tjås”(För både Story A & B). Invänta pekning.  
8. Peka på och säg ”dåf”.(För både Story A & B). Invänta pekning.  

Efter genomgången, säg: ”Nu kommer du få se bilder på sakerna igen och så kommer jag säga 
namnen på dem. När jag säger ett namn på en sak ska du peka på rätt bild. Det gör inget om du 
inte minns, då får du gissa.”  

Benämning med bildstöd (Episod 2)  

Bläddra fram testmatrisen och säg... (notera nedan i matrisen siffran för varje ord vid den bild tp 
väljer för ordet)  

1. radd 2. föm 3. sjaff 4. dot 5. tjås 6. vudd 7. jav 8. dåf 9. radd 10. sjaff 11. jav 12. dåf 13. tjås 14. 
föm 15. vudd  16. dot  
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Efter det sista ordet i identifieringsdelen, säg: ”Nu har du hört två delar av berättelsen. Det är en del 
kvar. Den ska jag läsa nu. Kom ihåg att lyssna noga så att du verkligen hör orden. Är du beredd? 
(Stäm av) Ok, då börjar vi.” Bläddra fram första bilden i episod 3 och börja läs enligt anvisningar i 
manus. Anpassa tempo efter tp. Peka när du benämner objekten.  

Episod 3  

När den tredje delen är slut, säg: ”Det var den sista delen. Nu ska vi se om du minns orden. Men 
först ska vi titta på sakerna igen och så kommer jag säga vad de kallas...” Bläddra fram första bilden 
med saker och säg...  

1. Peka på och säg: För Story A: ”radd”  För Story B ”sjaff”.  Invänta pekning. Avvakta en stund, 
om tp inte pekar, säg ”Då tar vi nästa...” och gå vidare till nästa ord. Följ denna instruktion 
för 1-8.  

2. Peka på och säg: För Story A: ”vudd”  För Story B ”dot”. Invänta pekning.  

Säg: ”Då tar vi nästa bild.” Bläddra.  

3. Peka på och säg: För Story A: ”föm”  För Story B ”tjås”. Invänta pekning.  
4. Peka på och säg: För Story A: ”jav”  För Story B ”dåf”. Invänta pekning.  

Säg: ”Då tar vi nästa bild.” Bläddra.  

5. Peka på och säg: För Story A: ”tjås”  För Story B ”vudd”. Invänta pekning.  
6. Peka på och säg För Story A: ”dåf”  För Story B ”radd”. Invänta pekning.  

Säg: ”Då tar vi nästa bild.” Bläddra.  

7. Peka på och säg: För Story A: ”sjaff”  För Story B ”jav”. Invänta pekning.  
8. Peka på och säg: För Story A: ”dot”  För Story B ”föm”. Invänta pekning.  

Benämning med bildstöd (Episod 3)  

Bläddra fram testmatrisen och säg... (notera nedan i matrisen siffran för varje ord vid den bild tp 
väljer för ordet)  

1. radd 2. föm 3. sjaff 4. dot 5. tjås 6. vudd 7. jav 8. dåf 9. radd 10. sjaff 11. jav 12. dåf 13. tjås 14. 
föm 15. vudd  16. dot  

 

Efter det sista ordet i identifieringsdelen, säg: ”Nu har du hört hela berättelsen en gång. I 
morgon/Om XXX dagar kommer du få höra den igen, så ser vi om du lär dig fler då.” Beröm tp för 
sin insats och ansträngning.  

Appendix  

Ord och objekt Berättelse  Story A & Story B 



 
 

35 

 

Ortografisk form  

dot  

radd  

sjaff  

föm  

tjås  

jav  

dåf  

vudd  

Fonetisk form d ˈ uː t  

r ˈ a dː  

ɧ ˈ a fː  

f ˈ øː m  

ɕ ˈ oː s  

ʝ ˈ ɑː v  

d ˈ oː f  

v ˈ ɵ dː  
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Bilaga 2, Missivbrev 
 
Hej! 
  
Jag, Hanna Widfors Hultqvist, lärare i ……..  på …………………., gör nu min sista termin 
på utbildningen till speciallärare vid Linköpings universitet. Under hösten 2019 arbetar jag 
med mitt slutliga examensarbete.  
 
Syftet med examensarbetet är att bidra med kunskap om hur ordinlärning går till hos barn med 
intellektuell funktionsnedsättning. Jag vill fördjupa insikten kring vad som påverkar 
ordinlärning hos dessa barn. Barnen som är med ska vara mellan 7-12 år och ha svenska som 
modersmål. Nu undrar jag om ert barn kan delta i studien. 
  
Deltagandet i studien innebär att barnet individuellt får träffa mig och göra tre olika test, varav 
ett test görs tre gånger. Detta kommer ske under vecka 45-47 under skoltid. I ett av testen ska 
barnet minnas en serie med ord, i ett annat ska vi undersöka hur många ord barnet redan kan 
och i ett tredje hur väl barnet kan lära sig nya ord. Syftet med testerna är att undersöka 
arbetsminne, ordförråd och ordinlärningsförmåga. Testerna går till så att barnet får titta på 
bilder och svara på frågor muntligt eller genom att peka. Testen kommer att spelas in med en 
videokamera. Min studie är en del av ett större ordinlärningsprojekt vid Linköpings 
universitet. Ansvariga forskare är Mary Rudner och Emil Holmer.   
 
Jag följer de gällande forskningsetiska principerna och GDPR vilket betyder att jag garanterar 
att de resultat som lagras och redovisas inte har kopplingar till enskilda barn. Data kommer 
endast analyseras och redovisas på gruppnivå samt förvaras på ett säkert sätt. Jag kommer 
endast behålla och hantera data under arbetet med mitt examensarbete, varefter mina data 
raderas. Avidentifierat testdata kan komma att användas i det större ordinlärningsprojektet.   
  
Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och ni kan avbryta ert deltagande utan att uppge 
något skäl. Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta mig eller någon av mina 
handledare. Om ni som vårdnadshavare ger er tillåtelse att ert barn deltar i studien ber jag er 
vänligen att fylla i samtyckesformuläret och lämna till skolan så snart som möjligt, dock 
senast fredag 1/11. Det är inte säkert att alla får möjlighet att delta i studien trots samtycke.  
  
Tack på förhand!    
  
Hanna Widfors Hultqvist 
Telefon: …………. 
Mail: hanhu822@student.liu.se 
 
Emil Holmer   
Telefon: 013 282046   
Mail: emil.holmer@liu.se   
   
Mary Rudner   
Telefon: 013 282157   
Mail: mary.rudner@liu.se   
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Bilaga 3, Samtycke 

Samtyckesblankett för deltagande i forskningsstudien Ordinlärning  

Jag samtycker till att mina/mitt barns personuppgifter i form av testresultat, kön, ålder samt 
videoinspelning får behandlas av Linköpings universitet för följande ändamål:   

• För att i studien Ordinlärning på gruppnivå beskriva deltagarnas resultat   

Personuppgifterna kommer att hanteras på följande sätt:   
 

• Personuppgifter med koppling till enskilda barn lagras inlåsta och 
tillgängliga endast för mig som gör datainsamlingen och genomför examensarbetet. 
När examensarbetet är färdigt raderas dessa personuppgiftskopplingar. Uppgifter om 
testresultat, kön, ålder och videoinspelning lagras digitalt via LiUs molnlagringstjänst 
och är tillgängliga både för examensarbetet samt projektgruppen inom den större 
ordinlärningsstudien.    

   
De nämnda uppgifterna kommer att användas för att beskriva deltagarnas resultat på 
gruppnivå i studien Ordinlärning i enlighet med detta samtycke. Den rättsliga grunden för 
behandlingen av Ert barns personuppgifter är att ni har gett Ert frivilliga samtycke. Vi delar 
inga personuppgifter med tredje part.   
   
Linköpings universitet, 581 83 Linköping, med organisationsnummer 202100-3096 är 
personuppgiftsansvarig. Du hittar Linköpings universitets integritetspolicy på www.liu.se.    
   
Samtycket är giltigt tills vidare. Ni har rätt att när som helst ta tillbaka ert samtycke. Detta 
gör ni genom att kontakta någon av ovan angivna personer. Jag kommer i så fall upphöra att 
behandla personuppgifter som jag har samlat in med stöd av detta samtycke. Uppgifter som 
ingår i resultat som redan har åstadkommits kommer dock inte att påverkas av 
att ert samtycke återkallas. Ni har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar 
om ert barn. Ni har också rätt att få felaktiga personuppgifter om ert barn rättade. Om ni har 
klagomål på vår behandling av ert barns personuppgifter kan ni kontakta vårt 
dataskyddsombud via dataskyddsombud@liu.se. Ni har även rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) om ni tycker att vi behandlar ert barns 
personuppgifter på ett felaktigt sätt.   
   
Jag samtycker till att Linköpings universitet behandlar personuppgifter om mig/mitt barn i 
enlighet med ovanstående:  
Ort och datum   Underskrift vårdnadshavare   

   

   
Ort och datum   Underskrift vårdnadshavare   
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Bilaga 4, Enkät bakgrundsinformation 
 
Fyll i bakgrundsinformation 
 
Biologiskt kön                                          Flicka □        Pojke □ 
  
Ålder?                                                      ___________________________________________ 
  
Årskurs?                                                  ___________________________________________ 
  
Synnedsättning?                 Ja □               Nej □ 

  
Om ja, hur korrigerad?     ___________________________________________ 

  
Hörselnedsättning?          Ja, ensidig □                       Ja, bilateral □                               Nej □ 
                       
                      Om ja, hur korrigerad?     ___________________________________________ 
  
Ange diagnoser utöver intellektuell funktionsnedsättning (lämna tomt om inga): 
  
___________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

  
  
Modersmål?                                             __________________________________________ 
 
     Om annat än svenska, vilket?                                  _______________________________ 
  
                     När kom hen till Sverige?                        _______________________________ 
  
Andra språk i 
hemmet?                            ___________________________________________ 
  
  
Mammas högsta avslutade utbildning (välj det alternativ som passar bäst)? 
□ Forskarutbildning (doktors- eller licentiatexamen) 
□ Eftergymnasial utbildning minst 3 år 
□ Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 
□ Gymnasial utbildning 3 år 
□ Gymnasial utbildning kortare än 3 år 
□ Grundskoleutbildning 
□ Folkskoleutbildning 
  
Pappas högsta avslutade utbildning (välj det alternativ som passar bäst)? 
□ Forskarutbildning (doktors- eller licentiatexamen) 
□ Eftergymnasial utbildning minst 3 år 
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□ Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 
□ Gymnasial utbildning 3 år 
□ Gymnasial utbildning kortare än 3 år 
□ Grundskoleutbildning 
□ Folkskoleutbildning 
 
 
 


