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Abstract 

Several studies have investigated the use of different types of requests for clarification in a 

referential communication task. The purpose of this study was to examine whether 

communication strategies differs between children with developmental disabilities and mental 

age matched peers in a referential communication task, and how the children react to a 

communication breakdown. We tested vocabulary to see if vocabulary correlates with 

different types of requests for clarification. Our study included two groups. One group 

consisted of people with development disabilities with chronological mean age of 14:9 years. 

The other group consisted of mental age matched children with no development disabilities. 

The mental mean age of both groups was 8:6 years. The children’s communicative strategies 

were assessed in a referential communication task. The vocabulary was examined with the 

vocabulary subtest of WISC-IV. Our results indicate that children with mental disabilities 

differ from mental age matched peers in the use of types of requests for clarification in this 

study. Different types of requests correlates with each other in both groups. This indicates that 

the persons in the groups use different strategies in solving the task. The vocabulary was not 

different between the groups.  
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Sammanfattning 

Ett flertal studier har undersökt användandet av olika typer av efterfrågan om förtydligande i 

en referentiell kommunikationsuppgift. Bland annat har skillnader i kommunikationsstrategier 

mellan barn med cochleaimplantat och normalhörande barn påvisats. Syftet med föreliggande 

studie var att undersöka huruvida kommunikationsstrategier skiljer sig åt i en referentiell 

kommunikationsuppgift hos barn med lindrig till måttligutvecklingsstörning och en mentalt 

åldersmatchad kontrollgrupp. Vidare syfte var att undersöka hur barn med lindrig till måttlig 

utvecklingsstörning reagerar vid kommunikationssammanbrott, när personen inte har tillgång 

till en specifik referent. Studien har också undersökt vokabulär hos de båda grupperna och om 

detta har någon betydelse för vilka kommunikationsstrategier de väljer. I studien ingick två 

grupper. Den ena gruppen bestod av personer med utvecklingsstörning som har en 

kronologisk medelålder på 14:9 år, och kontrollgruppen bestod av barn utan 

utvecklingsstörning med en kronologisk medelålder på 7:8 år. Båda grupperna hade en mental 

medelålder på 8:6 år. Barnets kommunikativa strategier skattades av logopedstudenter i en 

referentiell kommunikationsuppgift och ordförrådsdelen i WISC-IV användes för att kunna 

jämföra ordförråd. Då idén till föreliggande studie föddes ur Ibertsson et al. studie från 2009 

Deaf teenagers with cochlear implants in conversation with hearing peers har samma typer av 

efterfrågan om förtydligande använts som utgångspunkt i analys. Resultaten visade att 

personer med utvecklingsstörning kan skilja sig i användandet av olika typer av 

efterfrågningar från en mentalt åldersmatchad grupp. Vissa typer av efterfrågningar 

korrelerade signifikant med varandra i högre grad inom kontrollgruppen än inom målgruppen. 

Prestation på ordförrådstestet skiljde sig inte signifikant mellan grupperna. I jämförelse 

mellan medelpoäng på ordförrådstestet och typ av reaktion, som visar ordförrådets betydelse 

för hur personerna reagerar på den utbytta referenten, återfanns ett signifikant resultat i 

målgruppen.  
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1. Inledning 

I skolan ställs många och höga prestationskrav. Elever ska kunna förstå anvisningar, utifrån 

dessa klara av att lösa uppgifter, och när de inte förstår ska de kunna efterfråga förtydligande. 

Ett flertal studier har undersökt olika typer av efterfrågan om förtydligande som kan 

förekomma i en referentiell kommunikationsuppgift. I denna studie undersöks vilka 

kommunikationsstrategier personer med utvecklingsstörning använder sig av i en sådan 

uppgift. Vilka typer av efterfrågan om förtydligande är vanligast, och kan skillnader 

upptäckas i användandet av typer av efterfrågan mellan denna grupp och en mentalt 

åldersmatchad kontrollgrupp? Vidare undersöks om ordförråd har någon påverkan på val av 

typ av efterfrågan. Uppsatsförfattarna hoppas att denna studie kan bidra till förståelse för hur 

personer med utvecklingsstörning gör i en situation där anvisningar ges, och personen inte 

förstår. Resultatet kan komma att vara betydelsefullt för personer som finns i 

barnens/ungdomarnas omgivning, då det kan bidra till en ökad förståelse för 

barnens/ungdomarnas kommunikationsstrategier. 

2. Bakgrund 

2.1 Referentiell kommunikation 

Referentiell kommunikation innebär att kunna förklara så att andra personer förstår, att kunna 

lyssna för att förstå innebörden av vad andra personer säger, men också att veta när 

informationen som givits inte är tillräcklig för att förstå vad som sagts (Sonnenschein & 

Whitehurst, 1984). Referentiell kommunikation återfinns i många olika typer av uppgifter och 

handlar om hur personer genom verbala anvisningar vägleder någon i en uppgift, eller utifrån 

beskrivning få personen att välja ut en referent från flertalet referenter. Med referent menas 

någon typ av föremål eller en bild (Resches & Perez Pereira, 2007; Yule, 1997).  Referentiell 

kommunikation blir till skillnad från annan typ av kommunikation fokuserad i sina 

turtagningar, detta för att med kommunikationen nå ett mål, exempelvis att hitta den rätta 

referenten (Yule, 1997).  

Referentiell kommunikationsuppgift (referential communication task) är en typ av 

problemlösningsuppgift som är framarbetad av Glucksberg och Krauss (Ibertsson, Hansson, 

Mäki-Torkko, Willstedt-Svensson & Sahlen, 2009; Yule, 1997). I en klassisk referentiell 

kommunikationsuppgift sitter två personer på var sin sida om en skiljevägg. Personerna 
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förfogar över samma uppsättning föremål som kan variera i storlek, färg och form, och 

uppgiften går ut på att talaren ska beskriva föremålen för lyssnaren. Lyssnaren ska med endast 

talarens verbala beskrivning som stöd välja ut samma föremål i sin uppsättning (Barbieri & 

Iozzi, 2007; Resches & Perez Pereira, 2007). För att förstå vilken referent som avses krävs det 

att talaren kan identifiera vilka särdrag som behöver bli tydligt identifierade för lyssnaren 

(Bishop & Adams, 1991). Referentiella kommunikationsuppgifter har använts i ett flertal 

studier och inom olika typer av grupper och har gett varierande resultat. 

2.1.1 Utveckling av referentiell kommunikationsförmåga 

Referentiell kommunikationsförmåga utvecklas med ökad ålder och är inte enbart en funktion 

av språkligt tillägnande (Bishop & Adams, 1991). Barn i fyraårsåldern är svaga både i att 

producera och att utvärdera meddelanden som ges av andra. De tenderar att ge otillräcklig 

information för att identifiera ett objekt som säreget (Bishop, 1999). Barn mellan sju till åtta 

år presterar bättre i referentiella kommunikationsuppgifter jämfört med fyra-femåringar, som 

inte verkar vara lika kritiska till tvetydig information (Yule, 1997).   

 

Utöver ålder är referentiell kommunikationsförmåga beroende av andra förmågor (Bishop & 

Adams, 1991). Personer kan, oberoende av utvecklingsnivå, vara en bra eller mindre bra 

referentiell kommunikationspartner. Svårigheten ligger bland annat i hur komplex referenten 

som ska förklaras är (Sonnenschein & Whitehurst, 1984). Bland annat krävs perceptuell 

förmåga för att kunna utskilja särdrag hos objekten, jämförelseförmåga behövs för att kunna 

jämföra och se likheter och skillnader mellan objekten, men också språklig förmåga för att 

kunna koda kritiska skillnader (Yule, 1997). Resches och Perez Pereira (2007) skriver att 

tidigare studier inom ämnet betonar en nära koppling mellan verbal prestationsförmåga och 

olika kognitiva faktorer. Exempel på verbal prestationsförmåga är meddelandets 

ändamålsenlighet och undvikande av tvetydighet. Kognitiva faktorer som krävs är rolltagande 

samt förmåga att utvärdera meddelanden (Resches & Perez Pereira, 2007). En del inom 

rolltagande är mentaliseringsförmåga, som verkar vara en betydande faktor i kommunikativa 

utbyten och social interaktion (Resches & Perez Pereira, 2007). Andra förmågor som 

förutsätts, främst för lyssnaren, är att denne kan ta sig an och minnas det angivna 

meddelandet, att kunna skanna omgivningen, samt att kunna fatta beslut om meddelandet 

stämmer in på en av referenterna i omgivningen eller inte. Om en av dessa förmågor är 

bristfällig, så kan hela lyssnarprestationen komma att bli sämre (Sonnenschein, 1984). 

Prestationsförmåga i en referentiell kommunikationsuppgift handlar snarare om vilken 
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funktion yttrandet har och hur meddelandet är uppbyggt än om att den lingvistiska formen och 

kompetensen hos talaren (Bishop & Adams, 1991; Yule, 1997). 

 

2.1.2 Efterfrågan om förtydligande 

Tvetydiga meddelanden uppstår med jämna mellanrum i vanliga samtal. Detta då talaren 

missbedömer samförståndet mellan sig och sin samtalspartner. Lyssnaren får då problem med 

att bilda en representation av vad som sägs. När kommunikationen mellan talaren och 

lyssnaren brister inträffar ett kommunikationssammanbrott, och vid dessa tillfällen behövs 

reparationer (Tye-Murray, Witt & Schum, 1995). Det finns olika typer av 

reparationsstrategier som då kan användas för att hjälpa samtalet att fortskrida (Tye-Murray et 

al., 1995) och för att oklara meddelanden lättare ska bli förstådda (Stockman, Karasinski & 

Guillory, 2008). Att utföra reparationer för att kunna förtydliga ett meddelande mellan 

samtalspartners under pågående samtal handlar om pragmatisk kompetens (Stockman et al., 

2008). Reparationsstrategier kan innebära att be kommunikationspartnern att omformulera 

sig, repetera, förenkla yttrandet, eller att klargöra ämnet av konversationen (McTear, 1985; 

Tye-Murray et al., 1995). En typ av reparationsstrategi är efterfrågan om förtydligande 

(McTear, 1985; Yule, 1997) där lyssnaren belyser ett problem. Budskapet har inte blivit 

förstått eller så kan det inte tolkas utan förtydligande (Brinton, Fujiki, Winkler & Frome 

Loeb, 1986). Lyssnaren efterfrågar då förtydligande varpå talaren hjälper till att lösa 

problemet (McTear, 1985). Det finns olika typer av förtydligande (Brinton et al., 1986; 

Ibertsson et al., 2009). Ibertsson et al. (2009) har gjort en beskrivning av olika typer av 

efterfrågan om förtydligande på följande sätt: 

Typer av efterfrågan om förtydligande: 

1. Icke-specifik efterfrågan om förtydligande Lyssnaren har inte hört eller uppfattat 

meddelandet och ber därmed talaren att ta om hela/större delen av yttrandet igen 

genom att exempelvis yttra ”Va?”   

2. Konkret efterfrågan om upprepning Här är lyssnaren mer specifik och ber talaren att ta 

om en viss del av yttrandet genom att exempelvis fråga ”Kan du upprepa det där om 

håret igen?”   

3. Begäran av ny information Innebär att lyssnaren ber talaren om ny information genom 

att exempelvis fråga ”Har han blå ögon?” 

4. Bekräftelse av redan given information Innebär att lyssnaren ber talaren att repetera en 

del av tidigare yttrande, exempelvis genom att fråga ”Sa du att han hade blå ögon?” 
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5. Begäran om utökad information Här ber lyssnaren talaren om ny information, 

exempelvis genom att fråga ”Vilken färg har hans ögon?”  

6. Efterfrågad bekräftelse eller utökad information/ ja-nej-fråga I denna typ av 

efterfrågan ber lyssnaren talaren om specifik ny information, exempelvis genom att 

fråga ”Har han blå eller bruna ögon?”  

7. Kontrollfrågor Här efterfrågar lyssnaren information där denne vill vara säker på att 

de båda samtalar om samma sak, ett exempel på sådan fråga kan vara ”Är det nummer 

nio vi är på?” 

2.2 Personer med utvecklingsstörning och tidigare resultat om referentiell 

kommunikationsuppgift 

Begreppet utvecklingsstörning används för flera olika diagnoser, och är ett begrepp för olika 

typer av funktionshinder för personer med någon form av hämmad förståndsutveckling. 

Utvecklingsstörningen uppkommer före 18 års ålder och berör barnets begåvningsutveckling, 

och som skapar funktionshinder för barnet. Personer med utvecklingsstörning har 

nedsättningar i intellektuella och språkliga funktioner samt adaptiva funktionsförmågor. Med 

avseende för detta kan problem uppstå i kommunikation och sociala kontakter. Ett 

kärnproblem hos individer med utvecklingsstörning är förmågan att mentalisera (Sturm, 

2009). Socialstyrelsen (1997) beskriver diagnosen lindrig psykisk utvecklingsstörning som 

intelligenskvot (IQ) i området 50-69 och att nedsättningen vanligen medför 

inlärningssvårigheter i skolan. Diagnosen måttlig psykisk utvecklingsstörning beskrivs som 

IQ i området 35-49 (Socialstyrelsen, 1997). Det är vanligt att äldre barn och vuxna med 

utvecklingsstörning har större förståelse för verbala meddelanden än vad de själva kan 

uttrycka i ord. Situationen kan även vara den motsatta, nämligen att de har en väl utvecklad 

förmåga för att kunna uttrycka sig, men ha svårare för att förstå innebörden av fraser (Sturm, 

2009) och tvetydiga meddelanden (Abbeduto, Short-Meyerson, Benson, Dolish & Weissman, 

1998), som till exempel vid referentiell kommunikation. Ett flertal studier visar att grupper 

med nedsatt kommunikationsförmåga, exempelvis personer med utvecklingsstörning 

använder reparationsstrategier, även om användandet kan skilja sig från talare utan nedsatt 

kommunikationsförmåga (Stockman et al., 2008). Abbeduto, Davies, Solesby & Furman 

(1991) undersökte hur barn med, respektive utan utvecklingsstörning beter sig för att 

identifiera referenter i ett uttalande. De analyserade hur barnen använde sig av kontexten, 

samt vilken typ av efterfrågan om förtydligande som användes. I en icke tillräckligt 

informativ kontext valde barn utan utvecklingsstörning att efterfråga förtydligande om 
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referenten, medan barn med utvecklingsstörning inte gjorde denna efterfrågan. De valde i 

högre grad en referent istället. Då barn med utvecklingsstörning fick tillräcklig med 

information för att peka ut den specifika referenten, verkade de vara lika effektiva som barn 

utan utvecklingsstörning (Abbeduto et al., 1991). Ibertsson et al. (2009) fann att barn med 

cochleaimplantat (CI) efterfrågade förtydligande oftare än normalhörande barn. Främst 

efterfrågade de begäran av ny information (3). Däremot efterfrågade barnen med CI redan 

given information och förfrågan om fördjupad information i mindre grad, än normalhörande 

barnen.  

 

2.3 Lexikal utveckling hos barn med utvecklingsstörning 

Storleken på ordförrådet, förmåga till läsning och förståelse samt allmän begåvning har visat 

sig vara beroende av varandra (Nettelbladt, 2007). Hos personer med utvecklingsstörning går 

språkutvecklingen generellt långsammare än övrig kognitiv utveckling (Owens, 1997). Den 

lexikala utvecklingen hos barn med utvecklingsstörning startar i samma mentala ålder som 

normalutvecklade barn, däremot går utvecklingen långsammare, och utvecklingsförseningen 

fortsätter genom hela barndomen. Denna försening verkar vara större i vissa lexikala domäner 

än andra, och utvecklingen kan bli ojämn. Konsekvensen blir att vokabulär hos barn med 

utvecklingsstörning kan skilja sig från barn i matchad mental ålder (Barret & Diniz, 1997). 

Begreppsmässig ordutveckling kan vara försenad, medan deras kunskap om objekt och 

händelser inte alls behöver vara försenad, beroende på hur deras livserfarenhet har sett ut 

(Fazio, Johnston & Beverige, 1993). Den kompletterande kunskap som tillkommer med 

åldern kan så småningom bidra till att vokabulär hos barn med utvecklingsstörning blir större 

än mentalt åldersmatchade barns (Barret & Diniz, 1997). 

2.4 Mentalisering och logisk konversationsfilosofi 

Utvecklingspsykologen Piaget beskriver att samspel med andra människor är centralt för att 

människan ska kunna utvecklas till en social varelse. Utvecklandet av olika kunskaper beror 

på barnets erfarenheter och generella funktionsmöjligheter. Tillägnandet av kunskap förändras 

kontinuerligt under barnets utveckling. En förmåga som barnet tillägnar sig är 

mentaliseringsförmåga, att kognitivt kunna förstå och leva sig in i andra människors 

synvinklar. Förändringar i sätt att skaffa sig kunskap och erfarenheter genom handlingar delar 

Piaget upp i stadier. Alla barn går igenom samma utveckling, men tar sig igenom stadierna på 

individuella sätt. Det är inte alla barn som tar sig igenom samtliga stadier, en del stannar i 

kunskapsutvecklingen, till exempel på grund av psykisk utvecklingsstörning (Jerlang, 2008).  
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Filosofen Grice skriver om fyra maximer som en talare i ett samtal förutsätts följa för att det 

språkliga samarbetet ska bli så bra som möjligt. Den första maximen, kvalitet, innebär att 

talaren inte ska uttala sig om något som är falskt inte heller om något denne inte finner bevis 

för. Nästa maxim, kvantitet, handlar om att göra uttalandet så informativt som situationen 

kräver och att inte göra uttalandet mer informativt än vad som är nödvändigt. Den tredje 

maximen, relation, innebär att uttalandet ska vara relevant. Slutligen den sista maximen, 

framförande, handlar mer om uttryckssätt än vad som uttrycks och att tvetydighet bör 

undvikas. Istället ska yttrandet vara överskådligt (Grice, 1975). 

 

3. Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka kommunikationsstrategier i en referentiell 

kommunikationsuppgift hos barn med lindrig till måttlig utvecklingsstörning och i en mentalt 

åldersmatchad kontrollgrupp. Vidare syfte är att undersöka ordförråd hos de båda grupperna 

och huruvida det visar någon korrelation med typ av efterfrågan om förtydligande. 

Frågeställningar:  

1. Hur ser skillnaden ut i antal efterfrågningar hos personer med utvecklingsstörning och 

åldersmatchad kontrollgrupp samt hur ser sambandet ut mellan olika typer av 

efterfrågan om förtydligande hos dessa båda grupper i en referentiell 

kommunikationsuppgift?  

2. Hur ser prestationen ut i ordförrådstestet mellan grupperna, samt hur ser sambandet ut 

mellan olika typer av efterfrågan om förtydligande och ordförrådsprestationen hos 

respektive grupp? 

3. Vilken betydelse har prestationen i ordförrådsdelen för hur personerna i respektive 

grupp reagerar på den utbytta referenten? 

4. Metod 

4.1 Rekryteringsprocedur 

Studien inleddes med utformande av informationsbrev samt medgivandeformulär. Ett 

informationsbrev utformades till rektor och lärare (bilaga 1). Ett informationsbrev med 

tillhörande medgivandeformulär till målsman och försöksperson i kontrollgrupp (bilaga 2), 

samt ett informationsbrev med tillhörande medgivandeformulär till målsman och 
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försöksperson i målgrupp (bilaga 3). Informationsbreven innehöll information och syfte med 

studien, samt inklusions- och exklusionskriterier för målgrupp respektive kontrollgrupp. 

Kontakt togs med skolor i södra Sverige. Först informerades rektor per telefon och vid 

intresse om deltagande kunde kontakt tas med lärare/fritidspedagoger. Efter godkännande från 

rektor och lärare/fritidspedagoger vidarebefordrades information och medgivandeformulär till 

målsman och försöksperson. Medgivandeformulären lämnades sedan tillbaka till läraren. 

Innan testningen påbörjades samlades medgivandeformulären in av testledare. 

4.2 Godkännandeprocedur 

I den första färdiga versionen av informationsbrev och medgivandeformulär till målsman och 

försöksperson, informerades det inte om att en del av första tillfället skulle 

videodokumenteras. I efterhand ansågs denna information högst relevant, och en ny version 

av detta informationsbrev utformades. Dock hade den första versionen redan hunnit skickas 

till flera skolor. Detta löstes genom att den testning som kunde göras utan detta medgivande 

utfördes vid det första tillfället, varpå barnen fick med sig ytterligare ett informationsbrev 

hem (bilaga 4). I detta informerades det om att videodokumentationen skulle ske vid följande 

tillfälle. Målsman ombeddes kontakta testledare vid funderingar eller om begäran om att 

avbryta barnets medverkan i studien. Försökspersonerna ansågs gamla nog för att själva göra 

valet om deltagande, därför begärdes utöver målsman även godkännande från försöksperson. 

4.3 Försökspersoner 

Studien bestod av en målgrupp och en kontrollgrupp. Målgruppen bestod av 23 personer 

mellan 12:11 och18:4 år (medelålder 14:9 år) med diagnostiserad lindrig till måttlig 

utvecklingsstörning, svenska som modersmål och tal som första kommunikationsmedel. Alla i 

målgruppen hade diagnostiserad lindrig utvecklingsstörning, förutom en person som hade 

diagnosen måttlig utvecklingsstörning. Enligt medgivandeformulären, signerade av målsmän, 

hade sex personer utöver diagnosen utvecklingsstörning tilläggsdiagnosen ADHD, en person 

hade drag av autistiska symptom och en hade cerebral pares samt autistiska symptom.  

Kontrollgruppen bestod av 21 personer mellan 4:11och 9:0 år (medelålder 7:8 år), utan 

kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt med svenska som modersmål. 

Mental medelålder för de båda grupperna var 8:6 år. 
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4.4 Material 

I föreliggande studie har Ravens färgade progressiva Matriser använts för att fastställa mental 

ålder hos försökspersonerna, ordförrådsdelen i WISC-IV för att undersöka personernas 

vokabulär, samt en referentiell kommunikationsuppgift använts. 

4.5 Test och testningsförfarande 

Samarbete har ägt rum med flera kandidatstudiegrupper för att rekrytera försökspersoner. 

Personerna i föreliggande studie ingår i tre övriga studier, och fler testledare än författarna till 

denna studie har varit aktiva. Totalt var det åtta testledare, samtliga logopedstudenter. 

Försökspersonerna har testats vid två tillfällen à 40 minuter. I den mån det varit möjligt har 

försökspersonerna träffat samma testledare vid de båda tillfällena. Vid första tillfället utfördes 

Ravens färgade progressiva Matriser, ordförrådsdelen i WISC-IV samt en referentiell 

kommunikationsuppgift. Vid det andra tillfället användes ett dataprogram för att testa 

minnesstrategier och benämningshastighet. Gemensamt test för samtliga 

kandidatstudiegrupper var Ravens färgade progressiva Matriser. Denna studie samt ytterligare 

en studie använde sig av ordförrådsdelen ur WISC-IV. Föreliggande studie har även utgått 

från den referentiella kommunikationsuppgiften, liksom ytterligare en studie. Testningen 

utfördes i skolmiljö under ordinarie lektionstid i ett enskilt rum som var bekant för 

försökspersonerna. Under testtillfället deltog en testledare och en försöksperson i 

testsituationen, och ytterligare en testledare, då passiv, kunde närvara i rummet. Innan 

påbörjat testningsförfarande fick testledare undervisning i testförfarande av handledare. 

4.5.1 Ravens färgade progressiva Matriser 

Ravens färgade progressiva Matriser är ett intelligenstest som testar logiskt tänkande, och går 

ut på att barnet ska peka ut rätt pusselbit med ett mönster, som ska passa in i en större bild 

med samma mönster. Totalt maxpoäng på testet är 36 poäng (Raven, Raven& Court, 2004).  

 

4.5.2 WISC-IV ordförrådsdel 

Wechsler Intelligence Scale for Children IV, är ett intelligenstest som mäter olika kognitiva 

förmågor med olika deltest (Wechsler, 2004). I studien har vi använt oss av ordförrådsdelen. 

Testningen går ut på att testledaren presenterar ett ord varpå barnet utifrån bästa förmåga ska 

förklara ordets betydelse. Beroende på hur korrekt beskrivningen av ordet är, får barnet noll 

till två poäng. Testet är uppdelat i olika åldersnivåer. När barnet svarat fel eller inte vetat 

ordets betydelse fem gånger i följd avslutas testet. Testningen audiodokumenterades. I 
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studiens startskede var avsedd ålder för kontrollgruppen sex till åtta år, och därför valdes start 

vid denna åldersnivå i testet. 

4.5.3 Referentiell kommunikationsuppgift 

Den referentiella kommunikationsuppgiften kan liknas vid ett beskrivningsspel som utförs i 

två omgångar av två personer. Båda deltagarna får varsin kartongbricka med tomma rutor 

numrerade 1-16. Den ena deltagaren, talaren, har 16 bilder på olika ansikten utplacerade på 

sin bricka med en förutbestämd ordning.  Ansiktena är tecknade och föreställer män och 

kvinnor i olika åldrar, med olika särdrag så som hudfärg, stor eller liten näsa, olika hår- och 

ögonfärg eller accessoarer et cetera. Den andra deltagaren, lyssnaren, får en tom bricka och 16 

bilder av samma ansikten, samt ytterligare åtta bilder på ansikten vid sidan av spelplanen. 

Kommunikationspartnerna sitter mitt emot varandra med en skiljevägg mellan sig, för att 

undvika att se varandras bilder. Skiljeväggen är inte högre än att parterna kan ha ögonkontakt 

med varandra. Spelet går ut på att lyssnaren med hjälp av talaren ska lägga bilderna i samma 

ordning som talarens. Detta sker genom att talaren ska beskriva sina 16 bilder en efter en för 

lyssnaren. När lyssnaren har lagt klart sina bilder tas skiljeväggen bort, och de båda brickorna 

jämförs. Inför nästa omgång byter parterna bilduppsättningar med varandra, och den nye 

talaren lägger sina bilder i en annan ordning, även den förutbestämd. Andra omgången spelas, 

varpå brickorna jämförs. 

I omgång ett är försökspersonen talaren. Denne instrueras att hon/han har en spelbricka 

framför sig med 16 bilder på olika personer, och att testledaren har samma bilder plus några 

till på sin sida, men att dessa inte ligger i samma ordning. Testledaren förklarar att de ska 

samarbeta, så att testledaren lägger sina bilder i samma ordning som försökspersonen.  

Försökspersonen ges ett exempel på särdrag hon/han kan beskriva för att testledaren ska förstå 

vilken bild hon/han menar. I andra omgången är försökspersonen lyssnare och testledaren är 

talare. Försökspersonen ska lägga sina bilder i samma ordning som talarens. Testledaren byter 

i denna omgång ut bild nummer nio på sin bricka, en bild som försökspersonen inte har på sin 

sida. Detta för att kunna analysera hur personen reagerar vid kommunikationssammanbrott. 

Uppgiften videoinspelades för vidare analys av typer av efterfrågningar samt reaktion vid 

kommunikationssammanbrottet. 
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FIGUR 1: Andra omgången, testledare till vänster och försöksperson till höger. 

4.6 Analys 

Fem olika reaktioner på den utbytta referenten kunde vid analys identifieras. 1) lägger annan 

bild utan att efterfråga förtydligande, 2) konstaterar direkt "finns inte" och går vidare, 3) 

ställer frågor om förtydligande, lämnar sedan rutan tom, 4) ställer frågor om förtydligande och 

lägger sedan fel bild samt 5) ställer frågor om förtydligande och ber innan avslutad uppgift att 

få återgå till utbytt referent för ytterligare förtydligande. 

 

4.6.1 Transkription och sammanställning 

Ravens färgade progressiva Matriser rättades och mental ålder fastställdes. Audioinspelningen 

av ordförrådsdelen i WISC-IV användes för att kunna bedöma svaren i efterhand. 

Ordförrådstestet rättades först av testledaren som utfört testningen. Testet lämnades därefter 

till en annan testledare, som kontrollrättade testet. De gånger dessa två testledare inte var 

överens om poängsättning konsulterades ytterligare en testledare. Det videoinspelade 

materialet i kommunikationsuppgiften grovtranskriberades och de olika typerna av efterfrågan 

om förtydligande (utifrån Ibertsson et al., 2009) identifierades. Detta gjorde först enskilt av 

testledare var för sig. Transkriptionerna analyserades därefter i grupp om fyra av de testledare 

som använt den referentiella kommunikationsuppgiften i sin studie. Resultaten från Ravens 

färgade progressiva Matriser och ordförrådsdelen ur WISC-IV dokumenterades i tabellform. 

Antal samt typer av efterfrågningar dokumenterades i tabellform samt skriftligt. 
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4.7 Etiska överväganden 

Hänsyn har tagits till utformning av brev till rektor, lärare/fritidspedagog, målsman och 

försöksperson, samt har ord som skulle kunna uppfattas kränkande undvikits. Efter 

godkännande av rektor och lärare/fritidspedagoger har medgivande begärts från både 

försöksperson och målsman. Stor vikt har lagts vid att försökspersonen själv vill vara med i 

studien. Försöksperson eller målsman har när som helst kunnat avbryta deltagandet. Hänsyn 

har även tagits till vilka ord som har använt i testsituationen; ord som testning, IQ-nivå, 

språkförmåga och dylikt har exempelvis undvikits. Efter förmåga har testledare i testsituation 

försökt att skapa en lättsam situation utan prestationskrav. För att garantera anonymitet har 

insamlad data hanterats med sekretess. Deltagarna har kodats så att de som medverkat i 

studien inte ska kunna identifieras. De enda som har tillgång till personuppgifter och 

personliga resultat är testledarna och handledaren. 

4.8 Statistik 

För att kunna analysera data statistiskt användes statistikprogrammet SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences®) version 17. 

5. Resultat 

Inledningsvis presenteras fördelning mellan antal efterfrågningar i målgrupp respektive 

kontrollgrupp. Därefter redovisas signifikanta resultat för korrelationsanalys mellan de olika 

typerna av efterfrågan i respektive grupp. Vidare presenteras medelpoäng i ordförrådstestet 

för båda grupperna, samt en korrelationsanalys mellan medelpoäng i ordförrådstestet och 

olika typer av efterfrågan. Sist redovisas ordförrådets betydelse för hur personerna reagerar på 

den utbytta referenten. 

5.1 Fördelning mellan olika typer av efterfrågningar 

Oberoende t-test användes för att undersöka eventuell fördelning av totalt antal olika typer av 

efterfrågan om förtydligande mellan grupperna. Dock återfanns ingen signifikant skillnad. 

Vidare undersöktes antal olika typer av efterfrågningar om förtydligande i respektive grupp 

vilket redovisas i figur 2. Resultatet är beräknat på hur många gånger de olika typerna av 

efterfrågan om förtydligande är gjorda. Begäran av ny information (3) är den vanligaste typen 

av efterfrågan som användes inom båda grupperna. Kontrollgruppen använde bekräftelse av 

redan given information (4), begäran om utökad information (5)  och kontrollfrågor (7)  i 

större mån än målgruppen. Målgruppen använde i större utsträckning efterfrågad bekräftelse 



12 
 

eller utökad information (6)  och konkreta efterfrågningar om upprepning (2)  än 

kontrollgruppen. Icke-specifik efterfrågan användes knappt alls i någon av grupperna. 

 

FIGUR 2:Antal olika typer av efterfrågningar i målgrupp respektive kontrollgrupp. 

5.2 Korrelationsanalys av olika typer av efterfrågan om förtydligande 

För att se hur sambandet ser ut mellan olika typer av efterfrågan har Spearmans 

korrelationsanalys gjorts mellan samtliga typer av efterfrågningar i både kontrollgrupp och 

målgrupp. Signifikanta korrelationer mellan olika typer av efterfrågningar om 

förtydligandevisas i tabell 1. Personer i kontrollgruppen har fler korrelationer mellan olika 

typer av efterfrågningar än vad personerna i målgruppen har. Resultatet åskådliggör att 

personer i kontrollgruppen använder konkret efterfrågan om upprepning av delar eller hela 

frasen (2) och efterfrågad bekräftelse eller utökad information (6). Bekräftelse av redan given 

information (4) och begäran om utökad information (5), begäran om utökad information (5) 

och kontrollfrågor (7) samt efterfrågad bekräftelse eller utökad information (6) och 

kontrollfrågor (7) korrelerar också i kontrollgruppen. De typer av efterfrågningar som har 
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starkast korrelation inom kontrollgruppen är begäran av ny information (3) och bekräftelse av 

redan given information (4). Även begäran om utökad information (5) korrelerar med hög 

signifikansnivå med begäran av ny information (3). Korrelationen i målgruppen visar 

signifikanta resultat mellan bekräftelse av redan given information (4) och kontrollfrågor (7) 

samt mellan Begäran om utökad information (5) och efterfrågad bekräftelse eller utökad 

information (6). 

TABELL 1: Signifikanta korrelationer mellan typer av efterfrågningar i respektive grupp. 

Typer av efterfrågningar 

som korrelerar med 

varandra 

 

MÅLGRUPP 

 

 

KONTROLLGRUPP 

 

Konkret efterfrågan om 

upprepning (2) +Efterfrågad 

bekräftelse eller utökad 

information/ ja-nej-fråga (6) 

  

 

* 

Bekräftelse av ny information 

(3) + Bekräftelse av redan 

given information (4) 

  

** 

Bekräftelse av ny information 

(3) + Begäran om utökad 

information (5) 

  

** 

Bekräftelse av redan given 

information (4) + Begäran om 

utökad information (5) 

  

* 

Bekräftelse av redan given 

information (4) + 

Kontrollfrågor (7) 

 

* 

 

Begäran om utökad 

information (5) + Efterfrågad 

bekräftelse eller utökad 

information/ ja-nej-fråga (6) 

 

* 

 

Begäran om utökad 

information (5) + 

Kontrollfrågor (7) 

  

* 

Efterfrågad bekräftelse eller 

utökad information/ ja-nej-

fråga (6) + Kontrollfrågor (7) 

  

* 

*p<0.05 **p<0.01  

 

5.3 Medelpoäng ordförråd i respektive grupp 

Medelvärdet för målgruppen på ordförrådsdelen i WISC-IV var 13.43 (SD=7.11) och för 

kontrollgruppen blev medelvärdet 12.33 (SD= 6.42). Ingen signifikant skillnad i prestation på 

ordförrådsdelen påträffades, t(42)=.54, ns. 
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5.4 Korrelation mellan typ av efterfrågan och poäng i ordförrådstest 

Korrelationsanalys mellan poäng i ordförrådstestet och olika typer av efterfrågan visas i tabell 

2. Även denna analys gjordes med Spearmans korrelationsanalys. Inga signifikanta 

korrelationer återfanns. Dock hittades tendens till signifikant negativ korrelation mellan typ 5 

och poäng i ordförrådstestet för kontrollgruppen. 

TABELL 2: Korrelation mellan typ av förfrågan och poäng på ordförrådsdelen i WISC-IV 

för respektive grupp. 

Typ av 

förfrågning 

 

MÅLGRUPP 

 

KONTROLLGRUPP 

 r p r p 

1 -.161 .462 .204 .375 

2 .197 .367 -.045 .846 

3 .302 .162 -.217 .345 

4 -.042 .849 -.304 .181 

5 .349 .102 -.382 .087 

6 .218 .318 -.154 .505 

7 .344 .108 -.197 .393 

 

5.5 Ordförrådets betydelse för reaktion på utbytt referent 

I den andra omgången i den referentiella kommunikationsuppgiften där försökspersonen är 

lyssnare har testledaren bytt ut en referent som försökspersonen inte har, för att skapa ett 

kommunikationssammanbrott. För att undersöka om prestationen i ordförrådsdelen hade 

betydelse för hur försökspersonen reagerade vid kommunikationssammanbrottet (den utbytta 

referenten) gjordes ett oberoende t-test. Medelpoäng på ordförrådsdelen ur WISC-IV räknades 

ut för personer som reagerat likadant, och jämfördes med medelpoängen för resterande typer 

av reaktioner. Detta gjordes på alla typer av reaktioner i varje grupp. Medelpoäng för de som 

hade reagerat enligt reaktion 1 ställdes mot medelpoäng för de som hade reagerat enligt 

resterande, reaktion 2-5. I målgruppen påträffades signifikant lägre ordförråd mellan de som 

hade reagerat enligt typ 1 (lägger en annan bild utan att efterfråga förtydligande) och de som 

hade reagerat enligt de andra sätten (reaktion 2-5). t (21)=2.50, p<.05. I kontrollgruppen 

förekom ingen signifikans.  
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Antal samt korrelation mellan olika typer av efterfrågan om förtydligande 

Då inga signifikanta resultat återfanns på fördelningen av antal olika typer av efterfrågan om 

förtydligande mellan grupperna, kan ingen vidare diskussion kring detta föras. Dock anser 

författarna att fördelningen i figur 2 är intressant. Inom de båda grupperna återfanns 

signifikanta korrelationer mellan olika typer av efterfrågan om förtydligande (tabell 1). I 

kontrollgruppen återfanns flest signifikanta korrelationer. Mönstret för vilka efterfrågningar 

som korrelerar med varandra skiljer sig åt mellan grupperna, och detta tyder på att grupperna 

löser uppgiften på olika sätt. Fler olika typer av efterfrågningar som korrelerar med varandra, 

som återfinns i kontrollgruppen, skulle kunna tyda på att personen är bättre på att anpassa och 

variera frågor till kontexten, och att detta i sin tur skulle kunna bidra till att man är bättre på 

att kommunicera. Dock kan ingen slutsats kring kommunikationsförmågan dras utifrån 

resultat i denna studie då endast analys av vilka typer av kommunikationsstrategier som 

används och inte analys av hur kommunikationsförmågan ser ut. 

6.1.2 Ordförrådsprestation 

Ingen signifikant skillnad i prestation på ordförrådsdelen hittades. Ingen av grupperna har 

större ordförråd än den andra. Personerna i målgruppen har en högre kronologisk ålder och 

har därmed mer livserfarenhet än personerna i kontrollgruppen. Ordförrådsutvecklingen hos 

barn med utvecklingsstörning går långsammare än hos barn i samma kronologiska ålder 

(Barret & Diniz, 1997; Owens, 1997) vilket förklarar varför dessa två grupper med matchande 

mental ålder skulle kunna ha samma storlek på ordförrådet. Fazio et al. (1993) skriver att 

ordförrådet kan skilja sig mellan dessa typer av grupper, men då ingen undersökning om 

utformning av ordförråd hos personerna ser ut, kan inga slutsatser kring detta dras.  

6.1.3 Ordförrådets betydelse för typ av efterfrågan samt reaktion på utbytt referent 

Tendens till signifikant negativ korrelation mellan typ 5 (begäran om utökad information) och 

poäng i ordförrådstestet för kontrollgruppen återfanns i denna analys. Vad detta resultat visar 

på är problematiskt att spekulera i då det inte fanns någon skillnad i ordförrådsprestation 

mellan de båda grupperna. I målgruppen påträffades signifikant skillnad i ordförråd mellan de 

som reagerade enligt typ 1 (lägger en annan bild utan att efterfråga förtydligande) och de som 

reagerade enligt resterande reaktioner. Detta resultat påvisar att personer som i större mån 

väljer fel referent vid kommunikationssammanbrott har ett mindre ordförråd än de som inte 
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reagerade enligt reaktion 1. Det tyder på att ordförråd har något att göra med denna typ av 

reaktion. Ordförrådet påverkar inte hur personerna i kontrollgruppen reagerade vid 

kommunikationssammanbrottet. Vokabulär hos barn med utvecklingsstörning kan skilja sig 

från barn i matchad mental ålder (Barret & Diniz, 1997), och ett annorlunda ordförråd skulle 

kunna bidra till föreliggande resultat. Personer med utvecklingsstörning skiljer sig från andra 

personer i förmågan att mentalisera (Sturm 2009). Båda dessa faktorer skulle kunna påverka 

varför personerna i målgruppen i större grad än kontrollgruppen väljer fel referent. 

Målgruppen har i och med denna bristande förmåga svårare att förstå att testledaren skulle 

kunna referera till en annan referent. Utifrån Grices maximer skulle det vara naturligt att 

personen väljer fel bild. Personerna utgår ifrån att testledaren inte ljuger och väljer därför den 

referenten som passar bäst in på beskrivningen. Abbedutos et al. (1991) studie visade att barn 

med utvecklingsstörning inte efterfrågade förtydligande när kontexten ej var tillräckligt 

informativ, till skillnad från barn utan utvecklingsstörning (Abbeduto et al., 1991). Paralleller 

kan dras till att informationen som testledaren angav i vår studie inte var informativ nog, det 

vill säga att beskrivningen av referenten, i detta fall ansiktet, inte var tillräcklig för att kunna 

plocka ut den beskrivna referenten. 

6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Testsituation 

De resultat som påvisats i föreliggande studie har påverkats av oss som testledare. Vid analys 

upptäcktes att testledare delgivit olika mycket information om referenterna (ansiktena) till 

försökspersonen under andra omgången av den referentiella kommunikationsuppgiften. 

Fördelning av personer i respektive grupp har varierat i antal mellan testledare. Detta kan ha 

påverkat försökspersonens behov av efterfrågan om förtydligande för att kunna urskilja rätt 

referent. Beskrivningarna av referenterna som har utförts har inte skiljt sig åt mellan 

testledare, och därför kan inte typer av efterfrågningar om förtydligande från försöksperson ha 

påverkats. Personerna i målgruppen kan ha hjälpts av att inte få för mycket information kring 

referenten på en gång, då detta kan resultera i förvirring. Den beräknade tidsåtgången var 40 

minuter per tillfälle. Cirka 20 minuter gick åt för Ravens färgade progressiva Matriser och 

ordförrådstest, samt cirka tjugo minuter för den referentiella kommunikationsuppgiften. 

6.2.2 Försökspersoner; urval och bortfall 

Då rekryteringen av försökspersoner och godkännande från skolor till en början gick trögt, 

utökades ålderskriterierna för målgruppen från 13-16 år till 12-18 år. Detta resulterade i att 

även ålderskriterierna för kontrollgruppen utökades från sex till åtta år till fyra till nio år. I 
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studien föredrogs fler försökspersoner framför deltagare inom ett specifikt åldersspann. Det 

var den mentala åldern som var av intresse och därför ansågs det att denna utökning av 

åldersspann kunde göras.  Åldersvariansen i målgruppen är stor, men inga skillnader i resultat 

på grund av detta har kunnat återfinnas. Lärarna lämnade ut informationsbrev och 

medgivandeformulär till lämpliga kandidater. Vid insamling av medgivandeformulär 

upptäcktes att några av försökspersonerna hade tilläggsdiagnoser. Trots detta beslöt testledare 

att genomföra testningen. I analysen kunde inte några skillnader i resultat mellan 

försökspersonerna med tilläggsdiagnos och försökspersoner utan dokumenterad 

tilläggsdiagnos inom målgruppen upptäckas. Testledare ansåg att försökspersonerna med 

tilläggsdiagnoser inte skulle påverka resultatet, och beslöt därför att försökspersonerna skulle 

inkluderas i studien. 

 

Totalt testades 29 personer i målgruppen och 24 personer i kontrollgruppen. Sex personer i 

målgruppen föll bort på grund av olika orsaker. Den referentiella kommunikationsuppgiften 

bedömdes som för avancerad för en försöksperson. Uppgiften var redan påbörjad, och för att 

undvika att behöva avbryta uppgiften och det därmed skulle bli ansiktshotande för 

försökspersonen, så deltog den passiva testledaren i rummet i den resterande delen av 

omgången. Testning på en försöksperson som hade annat modersmål än svenska valdes att 

utföras, men senare beslöt testledare att exkludera resultatet ur studien. På grund av en 

testledares ouppmärksamhet innehöll en försökspersons uppsättning av kort den utbytta 

referenten och därför föll denna försöksperson bort. Två stycken försökspersoner föll bort till 

följd av tekniska och administrativa problem. Ytterligare en försöksperson föll bort då denne 

inte hade möjlighet att medverka vid videoinspelningstillfället. I kontrollgruppen föll tre 

försökspersoner bort. En på grund av att modersmål var annat än svenska, och de två övriga 

på grund av tekniska och administrativa problem. Då det var en relativt stor skillnad i hur 

mycket information om referenterna som angivits av testledare, så ska generella slutsatser 

dras med försiktighet. 

6.2.3 Analys 

Referentiella kommunikationsövningen videodokumenterades för att kunna transkriberas i 

efterhand, och för att kunna analysera ickeverbala reaktioner och beteenden. 

Videodokumenten har transkriberats enskilt av en testledare. Analys av alla transkriptioner för 

att identifiera de olika typerna om förtydligande har gjorts i grupp. Vid tveksamheter har 

diskussioner förts. Detta för att skapa en så objektiv analys som möjligt. Transkriptionerna är 
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inte grundligt gjorda, men då främsta orsaken var att undersöka vilken typ av förtydligande 

som försökspersoner använder, och inte hur deras samtal ser ut, ansågs en ortografisk 

transkription som tillräcklig. Resultaten i ordförrådstestet rättades och kontrollrättades av två 

till tre testledare. Därför borde inte detta resultat ha påverkats av personlig bedömning. En 

interbedömareabilitet hade varit till fördel för ett pålitligare resultat för testning av Ravens 

färgare progressiva Matriser samt ordförrådsdelen av WISC-IV. Det hade även varit positivt 

om testledare innan påbörjad testförfarande kommit överens om hur mycket samt vilken 

information som skulle delgivas i den referentiella kommunikationsuppgiften.  

 

6.2.4 Val av test 

Ravens färgade progressiva Matriser har används för att fastställa försökspersonernas mentala 

ålder. Att endast använda detta test kan ses som ett bristfälligt sätt att mäta mental ålder på, 

men tiden var begränsad, och vidare kompetens hos oss testledare saknas för att kunna 

fastställa mentalålder. Detta är något som bör tas hänsyn till i analys av resultat och resultaten 

bör därför tolkas med försiktighet. Ordförrådsdelen ur WISC-IV har används för att få en 

uppfattning om deltagarnas språkliga förmåga. Avsikten var att undersöka om det kunde 

finnas någon korrelation mellan prestation i ordförrådstest och utförande av den referentiella 

kommunikationsuppgiften. Andra verbala språkliga test diskuterades, men ordförrådsdelen i 

WISC-IV var det test som bäst matchade den förväntade mentala åldern i målgruppen. 

Testningen för samtliga försökspersoner har startat vid nivån sex till åtta år. Detta trots att ett 

fåtal personer i kontrollgruppen har varit under sex år. Tidsbrist resulterade i att typer av svar 

på ordförrådsdelen i WISC-IV inte utnyttjades vilket hade varit intressant att analysera. 

 

6.2.5 Etiska överväganden 

I andra omgången arrangerades ett kommunikationssammanbrott genom att byta ut en referent 

hos instruktören, en referent som försökspersonen inte hade. Detta gjordes för att undersöka 

hur personen reagerade på otillräcklig information. Att medvetet har vilselett deltagarna kan 

ses som oetiskt, och mycket diskussion har förekommit kring detta. 

6.3 Allmän diskussion 

Aktiviteten i denna typ av referentiell kommunikationsuppgift kan inte direktöversättas till 

spontana konversationer. Däremot är problemlösningsuppgifter mycket vanliga i 

utbildningssyfte (Ibertsson et al., 2009)och skulle därför kunna återfinnas i 

klassrumsinteraktioner, där lärare ger instruktioner och elever svarar med olika typer av 
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efterfrågan om förtydligande.  Då man ger instruktioner till personer med utvecklingsstörning 

är det bra att vara medveten om att deras mentaliseringsförmåga samt deras förmåga att kunna 

medverka i referentiell kommunikationsuppgift kan vara begränsad. 

6.4 Uppslag till framtida studier 

För framtida studier vore det intressant att studera hur personerna i de olika grupperna agerar i 

rollen som instruktör. Vidare skulle man kunna studera olika typer av svar som ges på 

ordförrådstestet i respektive grupp, och om de kan detta kopplas till typ av efterfrågan. En 

grundlig samtalsanalys (Conversation Analysis) skulle kunna göras där man djupare 

analyserar hur konversationen ser ut. 

7. Slutsats 

Studien visade att personer med utvecklingsstörning kan skilja sig i användandet av olika 

typer av efterfrågningar från en mentalt åldersmatchad grupp. Inga signifikanta resultat för att 

totalt antal efterfrågningar skiljer sig mellan grupperna är funna. Resultaten visar att vissa 

typer av efterfrågningar korrelerar signifikant med varandra i högre grad inom 

kontrollgruppen än inom målgruppen. Detta visar att grupperna löser uppgiften på olika sätt. 

Prestation på ordförrådstestet skiljer sig inte signifikant mellan grupperna. I jämförelse mellan 

medelpoäng på ordförrådstestet och typ av reaktion, som visar ordförrådets betydelse för hur 

personerna reagerar på den utbytta referenten, återfanns ett signifikant resultat i målgruppen. 

Tendens till signifikant korrelation påträffades mellan en typ av efterfrågan om förtydligande 

och resultat på ordförrådstestet inom kontrollgruppen. I övrigt har inga signifikanta 

korrelationer identifieras som skulle kunna tolkas som ett mönster i användandet av 

efterfrågningar och ordförråd hos försökspersonerna.  
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Bilaga 1 

 

Information till rektorer och lärare 

Vi är åtta studenter på logopedprogrammet, termin 6 vid Linköpings Universitet. Under våren ska vi 

skriva vår kandidatuppsats under handledning av Henrik Danielsson, doktor i handikappvetenskap, vid 

Linköpings universitet. Vi söker nu deltagare till vår studie. 

Studien har två huvudsyften; dels att undersöka vilka strategier barn med utvecklingsstörning 

använder sig av vid tolkning av bilder med hjälp av arbetsminnet samt hur de hanterar situationer där 

kommunikationen ej är tillräcklig. 

Resultat från undersökningen kan komma att vara användbara för Er som pedagoger i bemötande och 

interaktion med målgruppen. Resultaten kan även hjälpa Er att lägga upp undervisning och hantera 

olika situationer med hjälp av de strategier vi i vår undersökning finner lättast för barnen. 

Vi vill testa barnen med olika test utformade just för ändamålet. Vi söker efter två grupper av barn. 

Dels målgruppen, d.v.s. barn med utvecklingsstörning, samt en kontrollgrupp (som består av barn utan 

funktionsnedsättningar). 

De barn som ska ingå i målgruppen: 

 Diagnostiserad mild till måttlig utvecklingsstörning 

 Ingen annan neuropsykiatrisk diagnos (t.ex. ADHD, autism) 

 Svenska som modersmål 

 Ska ha tal som första kommunikationsmedel 

 Ålder: 13-16 år 

 

De barn som ska ingå i kontrollgruppen: 

 Inga kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

 Svenska som modersmål 

 Ålder: 6-8 år 

 

Vi önskar testa i skolmiljön under ordinarie skoltid eller på fritids. Vi uppskattar att varje barn kan 

testas klart på 2 lektioner à 40 minuter. Har ni andra längder på era lektioner kan vi anpassa oss efter 

det. De 2 lektionerna ska inte vara på samma dag för att undvika att barnet blir trött. Testtillfällena är 

planerade att äga rum i januari och februari 2011. Vi är flexibla och anpassar våra testningar utefter 

era önskemål. 

Testningen kommer att bestå av intelligenstest, test av arbetsminnets kapacitet samt 

kommunikationsstrategier. 

Resultat från undersökningen redovisas bara på gruppnivå. Inga namn på de som är med i 

undersökningen kommer att anges och resultaten redovisas så att ingen kan se vem som har 
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varit med i studien. Videoinspelning/ljudinspelning kommer att ske under en del av testningen 

för att underlätta analys av resultaten. Dessa inspelningar kommer endast att ses av oss 

studenter samt vår handledare. 

Vi behöver godkännande från tre olika nivåer: 

 Godkännande av rektor 

 Godkännande av lärare/fritidspedagog 

 Godkännande av föräldrar och barn. 

 

Vad enskilda personer gör eller säger kommer vi inte att berätta för någon annan. Deltagande i studien 

kan avbrytas om barnet eller föräldrar så önskar. Vi är noga med att följa våra yrkesetiska principer 

som även gäller oss studenter. 

 

Ring eller e-posta gärna till oss om Ni har några frågor! 

Namn, telefonnummer, email@student.liu.se 

Namn, telefonnummer, email@student.liu.se 
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Bilaga 2 

 

Hej! 

Vi är åtta studenter på logopedprogrammet termin 6 vid Linköpings Universitet som ska 

undersöka kommunikationsförmåga hos barn med utvecklingsstörning och barn utan 

funktionsnedsättningar.  Detta görs under handledning av Henrik Danielsson, doktor i 

handikappvetenskap. Vi undersöker hur en kommunikativ situation ser ut när 

kommunikationen brister mellan en vuxen och ett barn. Vi undersöker även vilka strategier 

barnet har för att minnas. Resultatet av vår undersökning kan användas av lärare och andra 

som pratar med barn för att förbättra sitt kommunikationssätt på ett sätt som är anpassat efter 

barnet. 

Vi söker nu barn till gruppen utan funktionsnedsättningar och vi hoppas Ni vill ge Ert 

godkännande för Ert barns medverkan i undersökningen. 

Undersökningen kommer dels bestå i att man får titta på bilder på en dator. Man ska försöka 

komma ihåg så många man kan. Den andra delen består i en övning där barnet får titta på 

bilder av olika ansikten och ska sedan beskriva dessa för en samtalspartner som ska placera 

sina bilder i samma ordning. Utöver detta kommer vi även utföra standardiserat intelligenstest 

samt test av vokabulär. Vi beräknar att testningen kommer ta ca 2 testtillfällen à 40 minuter 

som kommer att ske på skolan under skoltid. 

Resultat från undersökningen redovisas bara på gruppnivå. Inga namn på de som är med i 

undersökningen kommer att anges och resultaten redovisas så att ingen kan se vem som har 

varit med i studien. Videoinspelning/ljudinspelning kommer att ske under en del av testningen 

för att underlätta analys av resultaten. Dessa inspelningar kommer endast att ses av oss 

studenter samt vår handledare. 

Vad enskilda personer gör eller säger kommer vi inte att berätta för någon annan. Du och Ditt 

barn bestämmer själva om barnet ska vara med eller inte. Deltagande i studien kan avbrytas 

om Ni eller barnet vill, även om Ni tackat ja till att vara med från början. 

Vi tror att barnen kan komma att se situationen som rolig och ett spännande avbrott i 

skolmiljön. Barnet kommer under testningen att få mycket uppmärksamhet och få vara i 

centrum. 

 

Ring eller e-posta gärna till oss om Ni har några frågor! 

Namn, telefonnummer,email@student.liu.se 

Namn, telefonnummer,email@student.liu.se  
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Vill du och ditt barn att barnet ska vara med i undersökningen? 

□ Ja, jag och mitt barn vill att mitt barn ska vara med i undersökningen som logopedstudenterna ska 

utföra. 

 

 

__________________________________ __________________________________ 

Barnets namn Målsmans namn 

 

__________________________________ __________________________________ 

Barnets namn Målsmans namn 

 

□Mitt barn har inga diagnoser 

□Mitt barn har följande diagnos-/er (diagnoser som kan vara relevant för oss att veta om): 

_________________________________________ 
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Bilaga 3 

 

Hej! 

 

Vi är åtta studenter på logopedprogrammet termin 6 vid Linköpings Universitet som ska 

undersöka kommunikationsförmåga hos barn med utvecklingsstörning och barn utan 

funktionsnedsättningar.  Detta görs under handledning av Henrik Danielsson, doktor i 

handikappvetenskap. Vi vill undersöka hur en kommunikativ situation ser ut när 

kommunikationen brister mellan en vuxen och ett barn. Vi undersöker även vilka strategier 

barnet har för att minnas. Resultatet av vår undersökning kan användas av lärare och andra 

som kommunicerar med barn för att förbättra och anpassa sitt kommunikationssätt efter 

barnet. 

Vi söker nu barn med utvecklingsstörning och hoppas att Ni vill ge Ert godkännande till Ert 

barns medverkan i vår undersökning. 

Undersökningen kommer dels bestå i att man får titta på bilder på en dator. Man ska försöka 

komma ihåg så många man kan. Den andra delen består i en övning där barnet får titta på 

bilder av olika ansikten och ska sedan beskriva dessa för en samtalspartner som ska placera 

sina bilder i samma ordning. Utöver detta kommer vi även utföra standardiserat intelligenstest 

samt test av vokabulär. Vi beräknar att testningen kommer ta ca 2 testtillfällen à 40 minuter 

som kommer att ske på skolan under skoltid. 

Resultat från undersökningen redovisas bara på gruppnivå. Inga namn på de som är med i 

undersökningen kommer att anges och resultaten redovisas så att ingen kan se vem som har 

varit med i studien. Videoinspelning/ljudinspelning kommer att ske under en del av testningen 

för att underlätta analys av resultaten. Dessa inspelningar kommer endast att ses av oss 

studenter samt vår handledare. 

Vad enskilda personer gör eller säger kommer vi inte att berätta för någon annan. Du och Ditt 

barn bestämmer själva om barnet ska vara med eller inte. Deltagande i studien kan avbrytas 

om Ni eller barnet vill, även om Ni tackat ja till att vara med från början. 

Vi tror att barnen kan komma att se situationen som rolig och ett spännande avbrott i 

skolmiljön. Barnet kommer under testningen att få mycket uppmärksamhet och få vara i 

centrum. 

 

Ring eller e-posta gärna till oss om Ni har några frågor! 
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Namn, telefonnummer,email@student.liu.se 

Namn, telefonnummer, email@student.liu.se 

 

Vill du och ditt barn att barnet ska vara med i undersökningen? 

Ja, jag och mitt barn vill att mitt barn ska vara med i undersökningen som logopedstudenterna ska 

utföra. 

 

 

__________________________________ __________________________________ 

Barnets namn Målsmans namn 

 

__________________________________ __________________________________ 

Barnets namn Målsmans namn 

 

Mitt barn har följande diagnos-/er (som kan vara relevant för oss att veta): 

 

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4 

Hej! 

För ett kort tag sedan gav Ni ert medgivande till att Ert barn skulle delta i en studie gällande 

kommunikationsförmåga och minnestrategier. Vi som håller i den här studien är åtta 

logopedstudenter vid Linköpings Universitet. Undersökningen kommer dels bestå i att man får 

titta på bilder på en dator där man ska försöka komma ihåg så många man kan. Den andra delen 

består i en övning där barnet får titta på bilder av olika ansikten och ska sedan beskriva dessa 

för en samtalspartner som ska placera sina bilder i samma ordning. Utöver detta kommer vi 

även utföra standardiserat intelligenstest samt test av vokabulär. 

_____________och _____________heter vi som idag har träffat Ert barn. För att Ni som föräldrar ska få 

en inblick i vad vi gör under träffarna med Ert barn skickar vi med detta brev hem. 

Vid detta första tillfälle genomförde vi två tester med syftet att avgöra gruppens ungefärliga 

kognitiva nivå. Detta är för att få en tydligare överblick över gruppens utgångsläge och för att på 

ett bra sätt kunna matcha kontrollgrupp och målgrupp. 

Vid nästkommande tillfälle kommer vi göra en minnesundersökning där barnet kommer få titta 

på olika bilder som dyker upp på en skärm. Vi kommer också att spela ett spel som påminner om 

”Vem där?” där vi kommer titta på kommunikation och kommunikationsstrategier som barnet 

använder sig av. Denna del kommer vi att filma för att senare kunna titta på hur 

kommunikationen gick till. Videon kommer inte att visas för någon utanför projektet och 

kommer hållas inlåst, precis som alla andra testresultat. 

Efter att testningen har genomförts och resultaten har analyserats så kommer en 

sammanfattning av resultaten att skickas hem till dig via skolan. 

Kontakta oss om det är något Ni undrar över, vill diskutera eller vill avbryta Ert barns 

medverkan i studien. 

 

Vänliga hälsningar 

 

__________________________ 

Tel: 

E-post: 

 

__________________________ 

Tel: 

E-post: 


