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Sammanfattning 
 
Referentiell kommunikation innebär att kunna delge andra information så att de förstår, samt 
att själv förstå när man lyssnar och även att vara medveten om när man själv inte har förstått 
(Sonnenschein & Whitehurst, 1984). Genom en referentiell kommunikationsuppgift har 
lyssnaregenskaper inom referentiell kommunikation undersökts hos ungdomar med lindrig till 
måttlig utvecklingsstörning, samt en mentalt åldersmatchad kontrollgrupp. Snabb benämning 
(Rapid Automatized Naming) av enstaviga och flerstaviga ord har också testats, och huruvida 
samband mellan resultat i kommunikationsuppgiften och snabb benämning föreligger. För att 
mäta referentiella lyssnarförmågor har olika typer av efterfrågningar studerats, det vill säga 
hur individen uttrycker sig för att efterfråga mer information. Resultatet visar att 
kontrollgruppen producerar signifikant fler av efterfrågningstyperna begäran av utökad 
information och kontrollfrågor. Båda grupperna var mycket heterogena i 
kommunikationsuppgiften vad gäller antalet efterfrågningar hos varje individ. I målgruppen 
återfanns ett signifikant samband mellan efterfrågningstypen aningen-eller-frågor och 
långsam benämningshastighet av enstaviga ord. En klinisk implikation av resultatet i studien 
är att en del individer i målgruppen skulle kunna gynnas av träning i referentiell 
kommunikation. 
 
 
 
Nyckelord: Referentiell kommunikation, Rapid Automatized Naming, efterfrågan av 
förtydligande, lindrig utvecklingsstörning, måttlig utvecklingsstörning, kommunikations-
sammanbrott 
 
 
Key words: referential communication, Rapid Automatized Naming, request for clarification, 
mild mental retardation, moderate mental retardation, communication breakdown. 
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1 INLEDNING 

Referentiell kommunikation innebär att kunna delge andra information så att de förstår, samt 

att själv förstå när man lyssnar och även att vara medveten om när man själv inte har förstått 

(Sonnenschein & Whitehurst, 1984). Sedan 1980-talet har flertalet studier som undersöker 

referentiell kommunikationsförmåga presenterats. Grupperna som testats har varit många; 

däribland barn med autism, barn med språkstörning och barn med cochleaimplantat. En 

population som det till vår vetskap inte har skrivits särskilt mycket om är ungdomar med 

utvecklingsstörning, varpå denna studie på ungdomar med lindrig till måttlig 

utvecklingsstörning genomförs. Referentiell kommunikation är särskilt intressant ur en 

logopedisk synvinkel eftersom det är av stor betydelse för att ett meningsfullt samtal ska 

kunna föras. Vanligt förekommande referentiella kommunikationsförmågor är bland annat att 

kunna ge och ta emot direktiv, förklara, beskriva händelser samt att kunna ställa specifika 

frågor för att tydliggöra eventuella missförstånd (Bunce, 1991). I flertalet studier har det 

påvisats att träning av den referentiella kommunikationsförmågan har goda resultat (Ezell & 

Goldstein, 1991; Dollaghan & Kaston, 1986). Om brister i referentiell kommunikations-

förmåga hos ungdomar med utvecklingsstörning kan upptäckas tidigt, bör det finnas goda 

förutsättningar för att träna upp denna förmåga, vilket vore av stor nytta för individen i såväl 

skolvärlden som i vuxenlivet. 

 

 

2 BAKGRUND 

2.1 DIAGNOSEN UTVECKLINGSSTÖRNING 
 
Gruppen med diagnosen ”utvecklingsstörning” är mycket heterogen, både vad gäller etiologi 

och symtom. Även klassifikationerna är många och varierande, varav några presenteras här. 

 

Den fjärde upplagan av manualen Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM-IV, 2000) klassificerar utvecklingsstörning efter två kriterier; nämligen att individen 

har (A) en IQ-nivå väl under medel, samt (B) stora begränsningar inom minst två adaptiva 

förmågor (t.ex. kommunikation, självvård, vardagliga aktiviteter och sociala förmågor). Dessa 

begränsningar ska dessutom ha uppstått innan 18 års ålder. Vidare delar DSM-IV in 

diagnosen utvecklingsstörning i de fyra IQ-baserade underkategorierna lindrig, måttlig, svår 

och djupgående.  
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En annan syn på diagnosen presenteras i Socialstyrelsens översättning av International 

Classification of Diseases (ICD-10), där utvecklingsstörning beskrivs som en ren effekt av 

nedsatt intelligensnivå (Socialstyrelsen, 1997). Kritik mot detta klassifikationssystem 

framläggs av American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAID, 

2010) som menar att beskrivningen av diagnosen i ICD-10 är stigmatiserande då de endast ser 

till IQ-nivå och förbiser adaptiva förmågor och erfarenheter. Vidare anser AAID (2010) att 

begreppet ”mental ålder” har liten klinisk relevans. 

 

Att se till individens uppmärksamhetsförmåga är ett annat sätt att se på begreppet intelligens. 

Kylén (1986) delar in uppmärksamhetsförmåga i fyra abstraktionsnivåer, där nivå fyra anses 

vara normalbegåvat. Abstraktionsnivåerna ökar under individens begåvningsutveckling och 

bidrar till djupare insikt om rum, tid, kvalitet, kvantitet och orsak, samt ökar förståelsen för 

tankeoperationer och symbolfunktion. Kylén (1986) har vidare valt att dela in abstraktions-

nivåerna i A-, B- och C-stadier, där den första abstraktionsnivån motsvarar stadie A, och så 

vidare. Kyléns stadier A-C motsvaras i sin tur av termerna gravt intellektuellt funktionshinder, 

måttligt intellektuellt funktionshinder samt lindrigt intellektuellt funktionshinder (Dolfe, 

2006). 

 

Som kan konstateras, så finns det flertalet olika definitioner på diagnosen utvecklingsstörning 

och det framgår att olika klassifikationssystem belyser olika egenskaper hos individen. 

Hädanefter kommer begreppen lindrig, måttlig och grav utvecklingsstörning att användas. 

Hänsyn kommer även att tas till livserfarenhet och adaptiva förmågor, såsom kommunikation.  

 

2.2 KOMMUNIKATION HOS INDIVIDER MED UTVECKLINGSSTÖRNING 
 
Som tidigare presenterats är kommunikation en adaptiv förmåga som kan vara påverkad vid 

utvecklingsstörning. Kommunikation innebär att dela en handling eller en erfarenhet; 

någonting man gör gemensamt. Ofta beskrivs kommunikation som överförandet av ett 

budskap från en individ till en annan. Kommunikationen fyller olika samspelsfunktioner; till 

exempel att uttrycka grundläggande behov och önskemål, att informera, att småprata och att 

vara artig (Heister Trygg, 2008). Den generella kommunikationsutvecklingen består i att barn 

före skolålder lär sig att kommunicera och att barn i skolålder lär sig saker genom att 

kommunicera. Detta är inte en linjär process, i synnerhet inte för barn med utvecklings-
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svårigheter, som både har en utvecklingsförsening och en atypisk utveckling (Alant, Uys, & 

Tönsing, 2009). 

 

Ett begåvningshandikapp medför ofta att individen saknar en eller flera av de förutsättningar 

som krävs för att utveckla en god kommunikation (Carlsson, 2004). Graden av 

utvecklingsstörning spelar in på hur stora förutsättningar för kommunikation en individ har 

(Alant, Uys, & Tönsing, 2009). Nedan beskrivs kommunikation inom Kyléns kategorisering 

av utvecklingsstörningar. 

 

Som konstaterats befinner sig personer med grav utvecklingsstörning på Kyléns nivå A. På 

denna nivå kommunicerar personen utan tal eller andra symboler och använder sig i stället av 

ansiktsmimik eller annat kroppsspråk. Dessa individer kan förmedla känslor även om de inte 

uttrycker sig med ord (Dolfe, 2006). 

 

Kommunikation hos personer med måttlig utvecklingsstörning (Kyléns nivå B) kännetecknas 

av att personen kan plocka fram minnen av tidigare upplevelser. Individen förstår att ord och 

bilder förställer något verkligt och att föremål kan se olika ut, trots en gemensam benämning. 

Personen kommunicerar med konkreta budskap genom tecken och/eller med ett verbalt språk. 

En person med dessa kognitiva förutsättningar kan på uppmaning lägga upp ett mindre antal 

föremål och jämföra olika saker med varandra för att para ihop dem utifrån sina egenskaper 

(Dolfe, 2006). 

 

Personer med lindrig utvecklingsstörning (Kyléns nivå C), har ett IQ som ligger 

förhållandevis nära nivån för normalbegåvning. Personer med lindrig utvecklingsstörning kan 

ha svårigheter med abstrakt tänkande och att förstå komplexa situationer (Dolfe, 2006). De 

flesta med lindrig utvecklingsstörning har ett tillräckligt avancerat uttal och grammatisk 

förmåga för att göra sig förstådda, vilket har en positiv inverkan på kommunikationen. Något 

som emellertid kan ha en negativ inverkan på kommunikationen är om en individ har 

svårigheter att sätta sig in i någon annans situation, vilket kan förekomma hos individer med 

utvecklingsstörning (Carlsson, 2004). Denna förmåga att se saker ur andra människors 

perspektiv, samt att förstå att andra människor har ett eget tanke- och känsloliv omnämns i 

litteratur som mentaliseringsförmåga; även kallad theory of mind (Södermalm & Nordlund, 

2005). Bristande mentaliseringsförmåga är karaktäristiskt för barn med pragmatiska 

svårigheter (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2003). 
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2.3 GRICE MAXIMER 
 

En teori inom pragmatisk kommunikationsteori är Grices maximer (Grice, 1989). Tidigare 

modeller inom området var starkt talarcentrerade och när Grice framlade sin lyssnarcentrerade 

teori var denna den första inom området. Enligt Grice måste talare och lyssnare vara eniga om 

samarbetsprincipen (the cooperative principle) för att kommunikationen ska fungera optimalt; 

en princip som Grice ansåg vara underförstådd mellan pragmatiskt kompetenta 

samtalspartners. Samarbetsprincipen innefattar fyra kategorier med tillhörande maxim: 

kvantitet (ge lagom mycket information), kvalitet (tala sanning, var ärlig), relation (tala endast 

om det som är relevant) och uppförande (var tydlig och enkel) (Siobhan, 2005). En grov 

förenkling av principen gör författaren själv: 

 
Make your conversational contribution such as is required, at the stage at which it 

occurs, by the accepted purpose or the direction of the talk exchange in which you 

are engaged. 

 (Grice, 1989, s. 26) 

 

När alla fyra maximer uppfylls kan ett informationsutbyte utföras oproblematiskt (Grice, 

1989). Eftersom en fungerande referentiell kommunikation bygger på att talaren och 

lyssnaren förstår varandra, finns det anledning att ha Grice maximer i åtanke då studier av 

referentiell karaktär genomförs.  

 

2.4 REFERENTIELL KOMMUNIKATION 
 
Att behärska semantik, grammatik och fonologi är av stor betydelse för att på ett effektivt sätt 

framföra ett budskap och föra kommunikation. Dessa förmågor är emellertid inte de enda 

avgörande förmågorna i barnets utveckling mot att bli en effektiv kommunikatör. Bishop och 

Adams (1991) hänvisar, liksom många andra författare (Sandgren, Ibertsson, Andersson, 

Hansson & Sahlén, 2010; Reuterskiöld, Nettelbladt & Sahlén, 2001) till Glucksbergs och 

Krauss artikel What do people say after they have learned how to talk? från 1967. Glucksberg 

och Krauss upptäckte att en betydande del av kommunikationsinlärningen går ut på att kunna 

välja vad man ska säga i en given situation. Eftersom det i tal ofta refereras till objekt, 

personer eller händelser behöver barnet, för att kommunikationen ska fungera felfritt, kunna 

identifiera vilka referenser som måste tydliggöras utifrån vad lyssnaren redan vet (Bishop & 

Adams, 1991). Referentiell kommunikation innebär således att kunna delge andra information 
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så att de förstår, samt att själv förstå när man lyssnar och även att vara medveten om när man 

själv inte har förstått (Sonnenschein & Whitehurst, 1984). 

 

Hjelmquist, Dahlgren, Sandberg och Hedelin (1994) beskriver referentiell kommunikations-

förmåga som en metalingvistisk förmåga att kunna göra skillnad mellan form (det vill säga 

det referentiella uttrycket) och innehåll (det vill säga referensen). Vidare måste individen 

kunna skifta uppmärksamheten mellan dessa två former. Om talaren inte lyckas beskriva det 

karaktäristiska hos ett objekt för att en lyssnare ska kunna identifiera objektet, så kommer 

kommunikationen att misslyckas (Hjelmquist et al, 1994). 

 

2.4.1 Utveckling och kritiska förmågor inom referentiell kommunikation 
 

Bunce (1991) beskriver kritiska förmågor för referentiell kommunikation hos lyssnare och 

talare. För talaren är förmågan att göra jämförelser mellan referenser och förse den 

nödvändiga informationen om kontrast viktig. En viktig förmåga hos lyssnaren är att uppfatta 

om talaren har gett tillräcklig information. I de fall då informationen från talaren är bristfällig 

är det lyssnarens uppgift att uppmärksamma talaren på detta (Bunce, 1991).  

 

År 1995 testade Lloyd normalutvecklade sexåringar och nioåringar i en referentiell 

kommunikationsuppgift. Han kunde konstatera att samtliga barn hade kommit längre i sin roll 

som talare än som lyssnare. Trots att barnen var mer adekvata talare än lyssnare så ansåg 

Lloyd att de hade kommit en god bit på väg att även bli adekvata lyssnare. Detta fynd 

tillskriver han den så kallade knock-on-effekten, det vill säga att utvecklandet av en förmåga 

gynnar utvecklandet av en annan. Detta innebär att ju mer bekväm man känner sig som talare 

i att skapa ett noggrant budskap, desto större sannolikhet att som lyssnare känna sig bekväm 

nog att ställa frågor till talaren då man är osäker (Lloyd, 1995). 

 

Flera studier har funnit att typiskt utvecklade barn vid tio års ålder har väl utvecklade 

referentiella kommunikationsförmågor. Hedelin och Hjelmquist (1998) fann, liksom Bishop 

och Adams (1991), att förmågan att fullgöra en referentiell kommunikationsuppgift utvecklas 

i förskoleåldern, är avancerad vid sex års ålder och förfinad vid 9-10 års ålder. Liknande 

resultat fann Lloyd (1995), då han kom fram till att den större delen av sexåringarna inte är 

adekvata talare, medan nioåringarna betydligt mer självständigt kan hantera en situation då ett 

budskap refererar till mer än en referens.   
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2.4.2 Tidigare studier av referentiell kommunikation hos olika grupper 
 

Studier på referentiell kommunikation hos barn och vuxna har bedrivits sedan början av 1980-

talet. Målgruppen har varierat från barn med inlärningssvårigheter (Donahue, Pearl & Bryan, 

1980; Donahue, 1984) till vuxna med inlärningssvårigheter (Abbeduto & Rosenberg, 1980), 

barn med språkstörning (Meline, 1986; Reuterskiöld, Nettelbladt & Sahlén, 2001), barn som 

använder bliss (Hjelmquist, Dahlgren Sandberg & Hedelin, 1994), barn med autism (Dahlgren 

& Dahlgren Sandberg, 2008) och nyligen barn med cochleaimplantat (Ibertsson, Hansson, 

Mäki-Torkko, Willestedt Svensson & Sahlén, 2009; Sandgren, Ibertsson, Andersson, Hansson 

& Sahlén, 2010). Samtliga studier har baserats på samtal mellan personer ur de olika 

målgrupperna och en samtalspartner som tillsammans försöker lösa en uppgift av referentiell 

karaktär. 

 

Donahue, Pearl och Bryan (1980) ställde sina resultat mot Grices maximer och fann att barn 

med inlärningssvårigheter hade svårt att förstå dessa samtalsregler för reparation vid 

kommunikationssammanbrott. I en referentiell kommunikationsuppgift där den givna 

informationen var fullständig fann författarna ingen skillnad mellan antalet rätt hos 

målgruppen och kontrollgruppen. Däremot påvisades det att det var mindre troligt att barn 

med inlärningssvårigheter skulle begära extra information för att reparera ett ofullständigt 

informationsutbyte, vilket resulterade i att de gjorde fler felval än vad kontrollgruppen gjorde. 

Resultatet ansågs dock inte bero endast på bristande språklig förståelse och uttrycksförmåga 

hos målgruppen, utan antogs även bero på nedsatt förståelse inför vad som förväntas av dem 

som lyssnare. Enligt Donahue et al (1980) är det varje samtalsdeltagares plikt att informera 

sin partner om att ett kommunikationssammanbrott har skett, vilket kan göras genom att ställa 

frågor och begära mer information. Fenomenet sågs således som ett pragmatiskt problem 

snarare än ett språkförståelsemässigt. En annan förklaring som framlades var att barn med 

inlärningssvårigheter har blivit förstärkta i sin lägre sociala status och därför inte tror att det är 

möjligt för vuxna att bryta mot Grice maximer att samtala informativt, ärligt, relevant och 

tydligt (Donahue, Pearl & Bryan, 1980). Van der Meij (1988), fann i sin studie att typiskt 

utvecklade barn var mindre benägna att signalera oförståelse i budskap från vuxna jämfört 

med budskap från jämnåriga, på grund av de vuxnas högre sociala status. Abbeduto, Short–

Meyerson, Benson och Dolish (1997) finner, till motsats från van der Meijs resultat, att 
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talarens identitet inte har någon betydelse för i vilken grad barnen och ungdomarna signalerar 

oförståelse. 

 
2.4.3 Betydelsen av referentiell kommunikation 
 

Förmågan att ge och förstå specifik information är inte bara centralt för kommunikation i 

allmänhet, utan även i en undervisningssituation i klassrummet (Bunce, 1991). I 

undervisningssituationer gäller det för barnet att självständigt kunna avkoda och tolka ett 

budskap (Lloyd, 1995). Barn som har svårigheter med förmåga till referentiell 

kommunikation missgynnas i klassrummet, och det är här som logopedisk kompetens är 

viktig för att hjälpa barnet (Bunce, 1991). Förmågan att kunna upptäcka missuppfattningar 

och att efterfråga förtydligande är referentiella förmågor som är av stor betydelse även för 

vuxna. Fujiki och Brinton (1993) fann att såväl barn som vuxna med lindrig till måttlig 

utvecklingsstörning klarar sig bättre i akademiska och arbetsrelaterade situationer om de har 

väl utvecklade referentiella kommunikationsförmågor. I studien presenterades flertalet 

arrangerade kommunikationssammanbrott, vilka i varierande grad påvisade att 

försökspersonerna (vuxna med lindrig till måttlig utvecklingsstörning) i flera fall inte 

efterfrågade förtydligande då det egentligen hade krävts för att lösa kommunikations-

sammanbrottet (Fujiki & Brinton, 1993). Hos personer med utvecklingsstörning är det i 

ungdomsåren vanligt med utvecklande av kompensatoriska strategier för att hantera 

förståelseproblem. Att låtsats förstå eller att vägra svara är exempel på kompensatoriska 

strategier (Ezell & Goldstein, 1991). Ezell och Goldstein (1991) påvisade att träning av den 

referentiella kommunikationsförmågan hos barn med lindrig till måttlig utvecklingsstörning 

hade god effekt, och hänvisar även till andra studier med liknande resultat, till exempel 

Dollaghan och Kaston (1986).  

 
 

2.5 EFTERFRÅGAN AV FÖRTYDLIGANDE 
 

Då en lyssnare upptäcker ett sammanbrott i kommunikationen så finns det olika strategier för 

att reparera missförståndet. Förmågan att upptäcka bristfälliga budskap och då efterfråga 

förtydligande är för både barn och vuxna i många sammanhang ytterst viktig (Fujiki & 

Brinton, 1993). Att efterfråga förtydligande fyller två funktioner; dels att signalera till talaren 
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att dennes uttalande har missförståtts eller på något sätt är olämpligt, dels att talaren ombeds 

göra en reparation (Saxton, Houston-Price & Dawson, 2005). 

 

I flera studier har antal och typer av efterfrågan av förtydligande använts som ett mått på 

individens kommunikationsförmågor (Sandgren, Ibertsson, Andersson, Hansson & Sahlén, 

2010; Donahue, 1984; Brinton & Fujiki, 1996; Abbeduto, Short–Meyerson, Benson, & 

Dolish, 1997). Tidigare experimentella studier som tittat på efterfrågan av förtydligande hos 

ungdomar med lindrig till måttlig utvecklingsstörning visar på att de som grupp överlag ofta 

misslyckas med att uttrycka att de inte förstått ett budskap (Ezell & Goldstein, 1991; Fujiki & 

Brinton, 1993). Resultat från studier visar även på att inomgruppsvariationen är stor; personer 

med utvecklingsstörning som har goda språkliga förutsättningar varierar i vilken utsträckning 

de efterfrågar förtydliganden (Ezell & Goldstein 1991; Fujiki & Brinton 1993). Abbeduto et 

al fann i sin studie från 1997 att gruppen ungdomar med utvecklingsstörning inte skiljde sig 

från kontrollgruppen i avseendet att uttrycka att de inte förstått ett budskap (eng: 

noncomprehension monitoring). Däremot skiljde sig kontroll- och målgrupperna i frågan om 

hur de signalerar att de inte förstått ett budskap. Som svar på ett inadekvat budskap uttryckte 

kontrollgruppen sig oftare: ”det finns ingen blå väg”, medan målgruppen uttryckte sig: 

”vilken blå väg?”. Författarna spekulerar i att personer med utvecklingsstörning själva antar 

att förståelseproblem alltid rotar sig i deras egna svårigheter att förstå, och inte att 

samtalspartnern lämnar otillräcklig information. Abbeduto et al (1997) menar att om detta kan 

verifieras, så borde intervention för personer med utvecklingsstörning fokusera på att lära dem 

att inte lägga skulden på sig själva (Abbeduto et al, 1997). 

 
 

2.6 RAPID AUTOMATIZED NAMING 
 

Flertalet förmågor hos en individ påverkar hur effektivt kommunikationen fungerar. En 

förmåga som kan tänkas ha påverkan i dessa sammanhang är snabb benämning, så kallad 

Rapid Automatized Naming (RAN). RAN är en testmetod som har använts och utvecklats 

sedan 1950-talet och förekommer i flertalet olika varianter. Gemensamt för samtliga är att de 

kombinerar testning av den språkliga och exekutiva domänen och relaterar dessa till 

tidsaspekten. Testet är relativt enkelt i sitt utförande och går ut på att testpersonen får se ett 

givet antal bilder eller symboler som snabbt skall benämnas. Traditionellt har RAN använts 

för att mäta återhämtningsgraden hos strokepatienter och inom dyslexiforskning för att 
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predicera vilka elever som riskerar att drabbas av läs- och skrivsvårigheter (Denckla & 

Cutting, 1999). 

 

Enligt Denckla och Cutting (1999) har olika forskare förespråkat olika presentationssätt, d.v.s. 

om samtliga bilder skall presenteras på en gång och därefter skall benämnas i ordning, eller 

om de ska presenteras var för sig. Kritik har framlagts att när samtliga bilder presenteras på en 

gång så är det inte bara identifiering och framplockning av rätt ord som påverkar resultatet, 

utan även förmåga till sekvensering, avskanningsförmåga och oculomotoriska krav. Övriga 

förmågor som har visat sig vara avgörande för resultatet på RAN är artikulation och 

processningsförmåga, så kallad ”speed of processing” (Denckla & Cutting, 1999). 

 

 

3 SYFTE 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka om, och i så fall hur, ungdomar med 

utvecklingsstörning skiljer sig gentemot en mental åldersmatchad kontrollgrupp i en 

referentiell kommunikationsuppgift gällande antal efterfrågningar av förtydligande, samt hur 

de reagerar på inadekvata budskap. Vi vill även ta reda på om det kan finnas något samband 

mellan hur varje individ presterar i den referentiella kommunikationsuppgiften och förmågan 

till snabb benämning (Rapid Automatized Naming, RAN). 

3.1 FRÅGESTÄLLNING 
 

Med utgångspunkt från ovanstående syfte resulterar detta i två frågeställningar: 

 

• Finns det något samband mellan Rapid Automatized Naming (RAN) och antalet och 

typer av efterfrågningar i en referentiell kommunikationsuppgift hos ungdomar med 

lindrig till måttlig utvecklingsstörning, jämfört med en mentalt åldersmatchad 

kontrollgrupp?  

 

• Skiljer sig individernas reaktion på inadekvata budskap mellan grupperna (ungdomar 

med lindrig till måttlig utvecklingsstörning och en mentalt åldersmatchad 

kontrollgrupp), och i så fall hur? 
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4 METOD 

4.1 REKRYTERINGSPROCEDUR 
 

Studien inleddes med att rektorer för skolor i flertalet städer i Mellansverige kontaktades. 

Samma procedur användes i rekryterandet av kontrollgrupp som i rekryterandet av målgrupp. 

Rektorerna informerades muntligt om studiens syfte, upplägg, etiska överväganden etc., och 

fick, efter att de gett sitt godkännande, ta del av informationsblad till skolan samt 

informationsblad och godkännandeblankett till föräldrar och barn (se appendix I-III). I vissa 

fall kontaktades lärare för berörda klasser, i andra fall sköttes denna kontakt av skolans rektor. 

Informationsblad till föräldrar innehållande godkännandeblankett skickades av lärare hem till 

berörda barn utifrån inklusions- och exklusionskriterierna (se 4.3 Försökspersoner). Påskrivna 

godkännandeblanketter återinsamlades i skolan och överlämnades vid första testtillfället. 

 

4.2 FÖRSÖKSPERSONER 
 
I studien medverkade, efter bortfall, 23 ungdomar i åldrarna 12:11 till 18:4 med diagnosen 

lindrig till måttlig utvecklingsstörning. Medelåldern var 14:10 (standardavvikelse: 1:5). För 

ungdomarna i målgruppen rådde inklusionskriteriet att deltagaren var diagnostiserad med 

lindrig eller måttlig utvecklingsstörning. Exklusionskriteriena var andra modersmål än 

svenska samt neuropsykiatriska tilläggsdiagnoser (till exempel autism och Aspergers 

syndrom). AD/HD och ADD tilläts emellertid, eftersom dessa diagnoser i lägre grad påverkar 

en individs kommunikationsförmåga än autism och Aspergers syndrom. 

 

Efter bortfall bestod kontrollgruppen av 21 stycken på gruppnivå mentalt åldersmatchade barn 

i åldrarna 4:11 till 9:0. Medelåldern i kontrollgruppen var 7:8 (standardavvikelse: 1:5). För 

kontrollgruppen rådde inklusionskriteriet att barnet har en typisk utveckling, och 

exklusionskriterierna var således atypisk utveckling, samt andra modersmål än svenska. 

 
 
4.2.1 Bortfall 
  
På grund av olika omständigheter ströks ett antal ungdomar i målgruppen. Två ungdomar 

uteslöts eftersom de inte klarade de delar i datorprogrammet som föregick RAN. Ytterligare 

en deltagare uteslöts på grund av att denna inte klarade av att självständigt utföra 

kommunikationsuppgiften. 
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4.3 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Eftersom målgruppen är av en typ som ofta tillfrågas att delta i olika undersökningar, så 

beslutades att godkännande för deltagande skulle komma från fyra nivåer: rektorer, lärare, 

föräldrar och givetvis barnen och ungdomarna själva. För att värna om individens anonymitet 

ersattes efter rekryteringen deltagarnas namn och uppgifter med koder i såväl materialet som i 

den färdiga studien. Samma åtgärder vidtogs i rekryterandet av deltagare till kontrollgruppen 

och i hanterandet av deras personuppgifter. I bemötandet med barn och ungdomarna undveks 

betoning av testning. Uppgifterna lyftes fram som en rolig gemensam aktivitet. 

 

4.4 UNDERSÖKNINGSMATERIAL OCH PROCEDUR 
	  

4.4.1 Ravens färgade matriser 
 

Ravens färgade matriser är ett icke-verbalt intelligenstest, normerat för personer mellan fem 

och elva år, men är även tänkt att kunna användas för äldre personer och personer med 

mentala eller fysiska funktionshinder. Testet består av 36 bilder jämnt fördelat över tre block. 

Uppgiften består i att utifrån sex alternativ välja ut den bit som bäst passar in i ett 

ofullständigt ”pussel”. Det är tänkt att en normalutvecklad elvaåring ska klara av testet utifrån 

de främsta kognitiva processerna vid denna ålder. Av testningen erhålls en råpoäng, som 

sedan räknas om till mental ålder enligt testets normering.  

 
 
4.4.2  Referentiell kommunikationsuppgift 
  
Den referentiella kommunikationsuppgiften presenteras för försökspersonen som ett 

gemensamt spel. Hela spelomgången videofilmas för senare transkription och analys. 

Uppgiften går ut på att en instruktör beskriver bilder för en lyssnare, och lyssnarens uppgift är 

att utifrån de givna referenserna välja ut rätt bild och placera denna i rätt ruta. Bilderna är 

hämtade från ett välkänt sällskapsspel, Vem där?©, och föreställer ansikten. Dessa ansikten 

skiljer sig från varandra i olika dimensioner, såsom hudfärg, hår och ögon.  

 

Under spelets gång sitter lyssnaren och instruktören vid ett bord mitt emot varandra, med en 

30 cm hög skärm mellan sig, för att de inte ska kunna se varandras bilder. Instruktören har en 
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bricka med bilder numrerade vid siffrorna 1-16 i en förutbestämd ordning, och lyssnaren har 

en tom, likadan bricka numrerad från 1-16, och en uppsättning av 23 bilder att välja mellan. 

Kommunikationsuppgiften görs i två omgångar, där försökspersonen i första omgången agerar 

instruktör och i andra omgången lyssnare. Efter första omgången jämförs resultatet, det vill 

säga om lyssnaren utifrån instruktörens beskrivning lagt rätt bild vid rätt siffra. 

 

I andra omgången agerar testledaren instruktör och försökspersonen lyssnare. Bilderna är 

denna gång placerade i en annorlunda ordning, även den förutbestämd. I en ruta hos 

instruktören placeras en bild som försökspersonen inte tidigare sett och inte heller har i sin 

uppsättning bilder. Detta utgör ett arrangerat kommunikationssammanbrott. Efter att denna 

bild presenterats fortlöper uppgiften som tidigare, och när omgången är klar jämförs återigen 

resultatet. Detta upplägg av kommunikationsuppgiften är baserat på det som Ibertsson, 

Hansson, Mäki-Torkko, Willestedt Svensson och Sahlén (2009) använde sig av i en studie av 

barn med cochleaimplantat. I deras studie användes efterfrågan av förtydligande för att titta på 

referentiella kommunikativa förmågor. 

 
 
4.4.3 Rapid Automatized Naming 
 
Testningen av RAN genomfördes på en medtagen dator. Datorprogrammet bestod av olika 

delmoment, och för att nå fram till det moment som testade RAN var deltagarna tvungna att 

klara av ett minnestest på tidigare delar. Testningen av RAN bestod av tre omgångar med 

enstaviga ord och tre omgångar med flerstaviga ord (se figur 1), som vardera innehöll nio 

bilder i varierande ordning. Samtliga nio bilder presenterades på en gång. För att kontrollera 

att orden fanns i barnets aktiva ordförråd, inleddes testningen med en övningsomgång av 

såväl enstaviga som flerstaviga ord, där barnet fick benämna bilderna. Orden som användes 

vid testning av enstaviga ord var tid, tält, träd, bröd, glas, tåg, kam, kjol och stol. Vid testning 

av flerstaviga ord användes skottkärra, helikopter, bikini, gorilla, telefon, elefant, potatis, 

paraply och ananas.   
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Figur 1: Översikt över testning med Rapid Automatized Naming 

 
4.4.4 Testprocedur 
 

All testning skedde i ett avskilt rum i respektive barns skola under skoltid. Vid första tillfället 

genomfördes Ravens färgade matriser och den referentiella kommunikationsuppgiften. Vid 

detta tillfälle genomfördes även WISC-IV, som material till en annan studie. Det andra 

tillfället hölls i de flesta fall senare samma vecka, då det genomfördes testning med RAN, 

vilket var en del i en större testning av minnesstrategier för en annan studie. 

 

Vid den referentiella kommunikationsuppgiften användes videoinspelning för senare 

transkription och analys. Testproceduren var densamma för såväl målgrupp som för 

kontrollgrupp, men på grund av tekniska omständigheter och anpassning efter elevernas 

scheman så justerades i ett fåtal fall ordningen i vilken testen gjordes. Tidsåtgången för 

vardera testtillfälle uppskattades till 40 minuter, men individuella skillnader förekom. 

 

4.5 ANALYSMETOD 
 
4.5.1 Transkription av referentiell kommunikationsuppgift 
 
För att närmre studera försökspersonernas förmåga till referentiell kommunikation har 

samtliga konversationer i såväl målgrupp som kontrollgrupp transkriberats ortografiskt. 
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Eftersom fokus i föreliggande studie är lyssnarförmågor, så har endast den andra 

spelomgången, där det arrangerade kommunikationssammanbrottet uppstår, transkriberats.  

 

Genom att transkribera kommunikationsuppgiften ges möjligheten att dels titta närmre på hur 

försökspersonerna reagerar då testledaren beskriver en bild som de saknar och dels kunnat 

kvantifiera våra data om efterfrågningar av förtydligande. För att kunna kvantifiera och 

analysera hur försökspersonen reagerar på den okända bilden som beskrivs vid bild nummer 

nio, gjordes kategoriseringar av svaren utifrån försökspersonernas reaktioner. I 

transkriptionerna noterades även antalet och typer av efterfrågningar av förtydligande som 

försökspersonen gjorde. De olika typerna av efterfrågningar av förtydligande baseras på 

Ibertsson et. al (2009) och presenteras i tabell 1. Transkriptionerna genomfördes av fyra 

personer, däribland undertecknade. Personen som utfört de enskilda transkriptionerna 

markerade intill texten vilka typer av efterfrågningar denne fann i texten. Alla transkriptioner 

kontrollerades och rättades sedan gemensamt mellan de fyra transkriberarna. 

 

 

EFTERFRÅGAN AV FÖRTYDLIGANDE 

Typ av efterfrågan Förklaring Konkret exempel 
Icke-specifik Påvisar att yttrandet inte har 

uppfattats i sin helhet 
 Va? Vad sade du? 
 

Konkret efterfrågan av upprepning Begär upprepning av en specifik del 
av yttrandet 

 Kan du säga det där om håret igen? 

Bekräftelse av ny information Efterfrågar en specifik referent med 
en specifik fråga 

 Har hon bruna ögon? 

Bekräftelse av redan given information Bekräftar att tidigare uppfattad 
information är korrekt 

 Sa du att hon har bruna ögon? 

Begäran av utökad information Efterfrågar en specifik referent med 
en ospecifik fråga  

 Vilken färg har hans ögon? 

Antingen-eller-frågor Ger två eller fler valmöjligheter 
angående en specifik referent 

 Har han blå eller bruna ögon? 

Kontrollfrågor Kontrollerar att talare och lyssnare 
delar en förståelse om situationen 

 Är vi på nummer tre? Vad betyder 
basker? 

 

Tabell 1: Efterfrågningstyperna och konkreta exempel på dessa, baserat på Ibertsson et al 
(2009) 
 

 
4.5.2 Statistik analysmetod 
 
Kommunikationsuppgiften bestod, som tidigare nämnts, av två delar; den första där försöks-

personen agerade instruktör och den andra där försökspersonen agerade lyssnare. I resultaten 
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nedan presenteras och analyseras den del då försökspersonen agerar lyssnare. Vid 

sammanställning av transkriptionerna framgick att försökspersonernas prestationer skiljer sig 

från varandra.  Även resultatet på RAN påvisade tydliga skillnader mellan individerna. Dessa 

skillnader tillsammans med det relativt låga deltagarantalet motiverar användandet av icke-

parametrisk statistik.  

 

Utifrån insamlade kvantitativa data har statistiska beräkningar med korrelationsanalyser, Chi2 

och Mann-whitney U-test utförts i programmet Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS).  

 
 
5 RESULTAT 

 

5.1 RAVENS FÄRGADE MATRISER 
 
Ravens färgade matriser användes för att räkna ut mental ålder, se tabell 2. 
 
 

MENTAL ÅLDER 
 Antal Min Max Medel Sd 
Målgrupp 23 5 10:9 8:6 1:7 
Kontrollgrupp 21 5:9 11:0 8:7 1:8 
 
Tabell 2: Mental åldersfördelning i grupperna 
 
 

5.2 REFERENTIELL KOMMUNIKATION: TOTALT ANTAL EFTERFRÅGNINGAR 
 
Det totala antalet efterfrågningar av förtydligande uppgår i målgruppen till 214 och i 

kontrollgruppen till 338. För att titta på om en signifikant skillnad i produktion av antalet 

efterfrågningar av förtydligande föreligger, genomfördes ett Mann-Whitney U-test. 

Skillnaden mellan grupperna uppvisar tendens till signifikans (p = .077). Variationen är stor 

inom både mål- och kontrollgrupp i fråga om hur många efterfrågningar de producerar 

(målgrupp: min = 0, max = 32 medelvärde = 9,3, Sd=9.50; kontrollgrupp: min = 0, max = 39, 

medelvärde = 16, Sd = 12,76).   
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5.3 REFERENTIELL KOMMUNIKATION: FÖRDELNING AV OLIKA TYPER AV 
EFTERFRÅGNINGAR INOM OCH MELLAN GRUPPERNA 

 
För att åskådliggöra fördelningen av efterfrågningarna inom varje grupp presenteras resultatet 

i figur 1.1 och 1.2. Som kan utläsas av dessa cirkeldiagram, är den i särklass vanligaste 

efterfrågningstypen i både mål- och kontrollgrupp bekräftelse av ny information (t.e.x. ”har 

hon bruna ögon?”). I denna typ av efterfrågan är medelvärdet av antalet efterfrågningar för 

målgruppen 6,61 och för kontrollgruppen 10,14. Hos både mål- och kontrollgrupp är 

standardavvikelsen stor i förhållande till hur stort medelvärdet är (standardavvikelse 

målgrupp: 8,77; standardavvikelse kontrollgrupp: 8,96, se tabell 3). 

 

För att ta reda på om kontroll- och målgrupp skiljde sig i användandet av olika typer av 

efterfrågningar genomfördes ett Mann-Whitney U-test. Resultatet för dessa uträkningar kan 

avläsas i tabell 3. Vi kan av denna tabell utläsa att två av efterfrågningstyperna skiljer sig 

signifikant i antal mellan grupperna; nämligen begäran av utökad information (p = .026) och 

kontrollfrågor (p = .017). Dessa två resultat är skuggade i tabell 3. Ytterligare ett resultat 

uppvisar  tendens till signifikans: bekräftelse av redan given information (p = .070). I samtliga 

tre fall producerar kontrollgruppen fler efterfrågningar än målgruppen.  

 Figur 2.1: Fördelning av olika typer 

av efterfrågningar inom målgruppen 

 

Figur 2.2: Fördelning av olika typer av 

efterfrågningar inom kontrollgruppen 
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Tabell 3: Skillnader mellan grupperna i typer av efterfrågningar 

 

5.4 REFERENTIELL KOMMUNIKATION: KORRELATIONER MELLAN OLIKA TYPER AV 
EFTERFRÅGNINGAR INOM GRUPPERNA 

 
För att undersöka eventuella samband och samförekomst mellan de olika typerna av 

efterfrågningar inom varje grupp gjordes uträkningar med hjälp av Spearmans 

korrelationskoefficient. Samtliga olika typer av efterfrågningar (se tabell 1 under 4.6.1) 

ställdes mot varandra, vilket resulterade i 21 stycken beräkningar för respektive grupp. De 

flesta av dessa resultat var påfallande icke-signifikantaa. Nedan redovisas de variabler som 

uppvisade statistisk signifikans i korrelation med varandra (se tabell 4). Som framgår ur 

tabellen påträffades två signifikanta korrelationer i målgruppen och sex korrelationer i 

kontrollgruppen, dock var ingen av dessa korrelationer gemensam mellan grupperna. 

Resultaten är statistiskt säkerställda på .05 alfanivå, men som kan utläsas är två resultat i 

kontrollgruppen signifikanta även på .01 alfanivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKILJER SIG GRUPPERNA I TYPER AV EFTEFRÅGNINGAR? 
TYP AV EFTERFRÅGAN  MÅLGRUPP KONTROLLGRUPP 
 Signifikans Medelvärde Sd Medelvärde Sd 
Icke-specifik .948 0.04 0.209 0.05 0.218 
Konkret efterfrågan av upprepning .953 0.17 0.491 0.14 0.359 
Bekräftelse av ny information .162 6.61 8.768 10.14 8.957 
Bekräftelse av redan given information .070 1.17 1.969 2.33 2.633 
Begäran av utökad information .026* 0.65 1.526 1.90 2.844 
Antingen-eller-frågor .564 0.43 0.843 0.29 0.644 
Kontrollfrågor .017* 0.22 0.518 1.24 1.814 

*signifikant på .05 alfanivå 
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Tabell 4: Korrelationsanalys mellan olika typer av efterfrågningar inom varje grupp 

 

5.5 REAKTION PÅ DET ARRANGERADE KOMMUNIKATIONSSAMMANBROTTET 
 
Efter analys av transkriptionerna kunde samtliga försökspersoners reaktioner på bild nummer 

nio sammanställas till fem olika kategorier, vilka framgår i figur 3.1 och 3.2. I dessa 

cirkeldiagram redovisas även fördelningen mellan dessa kategorier hos aktuella 

försökspersoner. Som kan avläsas ur den angivna procenten varierade fördelningen mellan 

grupperna, men när denna skillnad testades i ett Chi2-test var den inte signifikant. 

Cirkeldiagrammen visar emellertid att fler försökspersoner i målgruppen lägger en annan bild 

utan att ifrågasätta, medan fler försökspersoner i kontrollgruppen begär förtydligande och 

sedan konstaterar att de inte har bild nummer nio (sex personer i målgrupp; tre personer i 

kontrollgrupp). Två av de tre personer i kontrollgruppen som lade en annan bild utan att 

ifrågasätta var också bland de yngre i gruppen (kronologisk ålder 4:11 respektive 6:7). I 

målgruppen finner vi inga tydliga samband mellan varken kronologisk eller mental ålder och 

val av fel bild. Korrelation med Spearmans korrelationskoefficient mellan mental ålder och 

reaktion på bild nummer nio var inte heller signifikant; vare sig i mål- eller kontrollgruppen.  

KORRELATIONSANALYS: TYPER AV EFTERFRÅGNINGAR 
TYP AV EFTERFRÅGAN MÅLGRUPP KONTROLLGRUPP 
 Korrelation   Signifikans Korrelation   Signifikans 
Konkret efterfrågan av upprepning  + 
Antingen-eller-frågor 0.014 .949 0.492* .023 
Bekräftelse av ny information  + 
Bekräftelse av redan given information 0.193 .378 0.659** .001 
Bekräftelse av ny information  + Begäran 
av utökad information 0.323 .132 0.622** .003 
Bekräftelse av redan given information  + 
Begäran av utökad information -0.322 .134 0.460* .036 
Bekräftelse av redan given information  + 
Kontrollfrågor 0.451* .031 0.153 .508 
Begäran av utökad information  + 
Antingen-eller-frågor 0.500* .015 0.180 .436 
Begäran av utökad information  + 
Kontrollfrågor 0.170 .438 0.506* .019 
Antingen-eller-frågor + Kontrollfrågor -0.054 .805 0.491* .024 

*signifikant på .05 alfanivå **signifikant på .01 alfanivå 
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5.6 RAPID AUTOMATIZED NAMING 
 
På testet Rapid Automatized Naming genomgick varje försöksperson tre tester på två olika 

nivåer: enstaviga ord och flerstaviga ord. Medelvärdet för varje individ på enstaviga 

respektive flerstaviga ord beräknades. På detta gjordes en beräkning på gruppens 

genomsnittliga medelvärde för enstaviga respektive flerstaviga ord. Ett Mann-Whitney-U-test 

mellan grupperna på dels enstaviga ord, dels flerstaviga ord, visar att ingen skillnad i snabb 

benämning föreligger mellan grupperna. Korrelationen mellan enstaviga- och flerstaviga ord 

är i målgruppen signifikant (Spearmans rho= .767, p = .000). Liknande korrelation påträffas i 

kontrollgruppen (Spearmans rho= .649 p = .001).  

 

5.7 KORRELATION MELLAN EFTERFRÅGNINGAR OCH RAPID AUTOMATIZED 
NAMING 

 
För att undersöka eventuell korrelation mellan de olika typerna av efterfrågningar av 

förtydligande och det genomsnittliga medelvärdet vid testning av enstaviga ord och 

flerstaviga ord, genomfördes uträkningar med Spearmans korrelationskoefficient (se tabell 5). 

En signifikant korrelation upptäcktes i målgruppen mellan det genomsnittliga resultatet på 

enstaviga ord och förekomsten av antingen-eller-frågor (p = .017). Utöver detta signifikanta 
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resultat påvisades även i målgruppen tendens till negativ signifikant korrelation mellan det 

genomsnittliga resultatet på enstaviga ord och förekomsten av kontrollfrågor (p = .063), det 

vill säga ju längre tid de tar på sig i enstaviga ord, desto färre kontrollfrågor ställer de i 

kommunikationsuppgiften. Övriga resultat var icke-signifikanta. 

 

KORRELATIONSANALYS: TYP AV EFTERFRÅGAN OCH RAN-RESULTAT 
MÅLGRUPP KONTROLLGRUPP TYP AV EFTERFRÅGAN STÄLLT 

MOT RAN 1 ELLER RAN 2 Korrelation Signifikans Korrelation Signifikans 
Icke-specifik  +   RAN 1 0.064 .771 -0.043 .861 
Icke-specifik  + RAN 2 0.129 .559 0.099 .677 

Konkret efterfrågan av 
upprepning  + RAN 1 0.232 .286 -0.250 .301 

Konkret efterfrågan av 
upprepning  + 

 
RAN 2 

 
-0.041 

 
.854 0.085 .722 

Bekräftelse av ny 
information  + RAN 1 0.032 .886 -0.014 .954 

Bekräftelse av ny 
information  +      

 
RAN 2 

 
-0.093 

 
.672 -0.057 .812 

Bekräftelse av redan 
given information  + 

 
RAN 1 

-0.033 .881 
0.203 .405 

Bekräftelse av redan 
given information  +   RAN 2 0.214 .328 0.243 .301 

Begäran av utökad 
information  + 

 
RAN 1 

 
0.047 

 
.832 0.072 .770 

Begäran av utökad 
information  + RAN 2 -0.184 .401 -0.072 .762 

Antingen-eller-frågor  + RAN 1 0.493* .017* -0.017 .946 
Antingen-eller-frågor  + RAN 2 0.235 .281 0.123 .606 

Kontrollfrågor  + RAN 1 -0.394 .063 -0.021 .932 
Kontrollfrågor  + RAN 2 -0.168 .444 0.057 .810 

Totalt antal 
eftefrågningar  +  RAN 1 0.032 .884 0.053 .830 

Totalt antal 
eftefrågningar  + RAN 2 -0.085 .701 -0.056 .813 

* Signifikant på .05 alfanivå 

 

Tabell 5: Korrelationsanalys mellan olika typer av efterfrågningar och enstaviga ord (RAN 1) 

respektive flerstaviga ord (RAN 2).  
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6 DISKUSSION 

6.1 RESULTATDISKUSSION 
 
6.1.1 Referentiell kommunikation: totalt antal efterfrågningar om förtydligande 
 

Vad gäller totalt antal efterfrågningar i grupperna, producerade kontrollgruppen fler 

efterfrågningar än målgruppen. Denna skillnad är emellertid inte statistisk signifikant. 

Dessutom varierar antalet efterfrågningar mellan försökspersonerna mycket inom de båda 

grupperna. Testledarens sätt att beskriva bilderna har också påverkat hur många 

efterfrågningar försökspersonen gör, till exempel är en person som får alla aktuella referenter 

beskrivna för sig i mindre behov att ställa frågor för att hitta rätt bild. Dessa faktorer 

sammantaget gör att vi i denna studie inte med säkerhet kan uttala oss om det totala antalet 

efterfrågningar skiljer sig mellan grupperna. Ezell och Goldstein (1991) samt Fujiki och 

Brinton (1993) kommer båda fram till att ungdomar med lindrig till måttlig 

utvecklingsstörning överlag misslyckas med att uttrycka att de inte förstått ett budskap. Vi 

kan i vår studie se tendenser (skillnad i antal efterfrågningar mellan grupperna) som kan 

stödja detta resultat, men med ovannämnda bias, kan detta ej säkert bekräftas. Ezell och 

Goldstein (1991) samt Fujiki och Brinton (1993) påtalar också att inomgruppsvariationen för 

ungdomar med lindrig till måttlig utvecklingsstörning är stor. Inomgruppsvariationen är stor 

även i föreliggande studie i både mål- och kontrollgrupp, där vissa försökspersoner ställde 

många frågor, medan andra ställde mycket få frågor. 

 
 
6.1.2 Referentiell kommunikation: fördelning av olika typer av efterfrågningar inom 
och mellan grupperna 
 

Abbeduto, Short–Meyerson, Benson och Dolish (1997) kommer i sin studie fram till att 

ungdomar med utvecklingsstörning gentemot en mental åldersmatchad kontrollgrupp inte 

skiljer sig angående om de efterfrågar förtydligande eller inte, utan hur de efterfrågar 

förtydligande. I denna studie återfinns resultat som delvis stödjer deras fynd. Av de sju olika 

typer av efterfrågningar som förekom, fanns det en statistiskt signifikant skillnad mellan 

grupperna vad gäller två typer av efterfrågningar; kontrollfrågor (”Är vi på nummer tre?”, 

”Vad betyder basker?”) samt begäran av utökad information (”Vilken färg har hans ögon?”). I 

båda fallen producerade kontrollgruppen fler av dessa frågetyper än målgruppen.  
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En möjlig förklaring till den ökade andelen kontrollfrågor hos kontrollgruppen är att dessa 

barn lättare identifierar brister i sin egen förståelse. Då detta sker har de både kommunikativa 

medel och självförtroende att uppmärksamma talaren på detta genom att ställa kontrollfrågor. 

På detta sätt höjs det kommunikativa utbytet mellan parterna, och den referentiella 

kommunikationsuppgiften ges större möjlighet att lösas. 

 

Beträffande den högre andelen begäranden av utökad information hos kontrollgruppen är det 

svårt att dra konkreta slutsatser. En möjlig förklaring är att kontrollgruppen i större 

utsträckning prefererar öppna, ospecifika frågor angående en specifik referent för att på ett 

effektivt sätt utvinna mer information. På detta sätt kan frågan ”vad har han för färg på 

ögonen?” generera ett svar med antingen blå, bruna eller gröna ögon, vilket ger fler 

svarsalternativ än en specifik fråga som ”har han blå ögon?” (bekräftelse av ny information). 

Detta mer öppna frågemönster som kontrollgruppen använder sig av, kan tyda på en god 

förmåga att fokusera på flera möjliga bilder samtidigt, istället för att rikta in sig på en bild åt 

gången och efterfråga specifika signalement utifrån den enskilda bilden. Att kunna fokusera 

på flera bilder samtidigt kan anses vara en mer effektiv strategi i val av efterfrågning än att 

fokusera på enskilda bilder. 

 
 
6.1.3 Referentiell kommunikation: korrelation mellan olika typer av efterfrågningar 
inom samma grupp 
 

Statistisk signifikans av samförekomst mellan olika typer av efterfrågningar inom varje grupp 

återfanns mellan ett fåtal efterfrågningar inom båda grupperna. I kontrollgruppen fanns 

emellertid fler efterfrågningar som förekom med varandra än i målgruppen (se tabell 4). Detta 

resultat kan tyda på att kontrollgruppen som grupp är mer konsekvent än målgruppen i vilka 

typer av efterfrågningar de producerar. Med andra ord: kontrollgruppen tycks producera fler 

efterfrågningar totalt, som dessutom är fördelade över fler typer av efterfrågningar än 

målgruppen. Ett intressant fynd här är att de korrelationer som i målgruppen har statistisk 

signifikans, inte har det i kontrollgruppen, samt vice versa. Att mål- och kontrollgruppen 

tycks använda olika typer av efterfrågningar i kombination med varandra, kan liknas med 

resultatet i Abbeduto, Short–Meyerson, Benson och Dolish (1997), det vill säga att mål- och 

kontrollgruppen skiljer sig i vilka efterfrågningar de använder. En anledning till att statistisk 

signifikans återfinns mellan fler typer av efterfrågningar i kontrollgruppen än målgruppen kan 
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vara att kontrollgruppen är mer flexibla i sitt användande av efterfrågningar. Om detta resultat 

kan bekräftas kan det innebära att målgruppen är mer begränsad i situationer då informationen 

inte är tillräcklig, vilket får konsekvenser på hur lyckad kommunikationen blir.  

 
 
6.1.4 Reaktion på det arrangerade kommunikationssammanbrottet 
 

I genomförda uträkningar påträffas inga signifikanta skillnader mellan grupperna i deras 

reaktioner. Likväl kan det observeras att fler ungdomar i målgruppen än i kontrollgruppen 

lägger fel bild utan att fråga (sex personer i målgruppen, respektive tre personer i 

kontrollgruppen). Trots att dessa resultat inte har statistisk signifikans, kan de ändå tolkas som 

att de går i linje med Ezell och Goldsteins (1991) resultat om att ungdomar med 

utvecklingsstörning i mindre grad signalerar att de inte förstått. Vidare verkar både 

kronologisk och mental ålder i målgruppen inte ha något samband med om de lägger fel bild 

utan att ifrågasätta eller om de efterfrågar mer information. Det kan inte uteslutas att Ezell och 

Goldsteins påstående om att träning av den referentiella kommunikationsförmågan kan tränas 

och förbättras i så fall skulle stämma. Eftersom det är okänt huruvida målgruppen har erhållit 

träning i referentiell kommunikationsförmåga, kan Ezell och Goldsteins resultat varken 

bekräftas eller dementeras. De försökspersoner som inte producerar några efterfrågningar alls, 

eller ytterst få, tror vi skulle vara hjälpta av träning inom referentiell kommunikation. 

 

Vad gäller de tre fall i kontrollgruppen då försökspersonen lade en annan bild utan att 

ifrågasätta, rörde det sig om de yngre i gruppen (kronologisk ålder 4:11 respektive 6:7). 

Lloyds fynd (1995) att nioåringar är mer adekvata talare än sexåringar, samt bl.a. Bishop och 

Adams (1991) resultat om att den referentiella kommunikationsförmågan förbättras åren 

mellan ca 6-10 års ålder, finns det därmed ingenting i föreliggande studie som motsäger. 

Stickprovet är dock för litet för att kunna ge fullt stöd för deras påståenden. 

 

Donahue, Pearl och Byans (1980) spekulerar i att barn med inlärningssvårigheter har blivit 

förstärkta i sin lägre sociala status, och därför förutsätter att missförståndet beror på deras 

egen oförmåga att lösa uppgiften korrekt. Huruvida detta går att applicera på den aktuella 

målgruppen går inte att bekräfta; men värt att diskutera är att fler personer i målgruppen, trots 

att de hade en högre kronologisk ålder än kontrollgruppen, lade en bild vid nummer nio utan 

att ifrågasätta (dock utan statistisk signifikans). Detta resultat finner på så sätt stöd i både 

Donahue et als resonemang och i teorierna framlagda av Grice (1975): att den outtalade 
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samtalsregeln att samtala ärligt är viktig för förståelsen, och då denna bryts uppstår förvirring. 

Kanske är det så att ungdomarna med utvecklingsstörning är mer benägna till förvirring då 

samtalspartnern bryter mot Grice maximer, men i högre utsträckning väljer att inte ifrågasätta 

på grund av en lägre självbild i kommunikativa situationer.  

 
 
 
6.1.5 Rapid Automatized naming 
 

Inom båda grupperna fanns en korrelation mellan prestationen på enstaviga och flerstaviga 

ord. Detta kan tolkas som att båda grupper var konsekventa i sin framplockningshastighet; det 

vill säga att de som var snabba på enstaviga ord också var snabba på flerstaviga ord och 

samma trend för de som tog längre tid på sig. 

 

 

6.1.6 Korrelation mellan efterfrågningar och Rapid Automatized Naming 
 

Hos målgruppen fanns korrelation med statistisk signifikans mellan resultatet på enstaviga ord 

och förekomsten av antingen-eller-frågor. Detta betyder att de som tar längre tid på sig på 

enstaviga ord, också ställer fler antingen-eller-frågor i kommunikationsuppgiften. Eftersom 

RAN kan anses vara ett mått på processningsförmåga (Denckla & Cutting, 1999), är det 

möjligt att de som uppvisar svårigheter med RAN även har svårt att bearbeta en större mängd 

information; och således oftare hamnar i situationer då de tvingas ställa antingen-eller-frågor. 

Något som emellertid talar emot denna förklaring är att en korrelation mellan antingen-eller-

frågor och flerstaviga ord inte kunde påvisas. Det är möjligt att denna korrelation finns 

eftersom individerna använder detta som en kompensatorisk strategi för att väga upp mot att 

de är långsammare i processningshastighet. Vidare tror vi att dessa individer skulle gynnas av 

att utveckla sin förmåga att använda fler typer av efterfrågan av förtydligande. Detta är dock 

endast spekulationer och för att bekräfta eller dementera denna teori krävs studier med fler 

deltagare. 
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6.2. METODDISKUSSION 
 
6.2.1 Referentiell kommunikationsuppgift 
 

I genomförandet av den referentiella kommunikationsuppgiften kan några felkällor 

identifieras, där den främsta är att testningen genomförts av olika testledare. Eftersom 

samtliga testledare har sin egen personlighet och sitt egna sätt att uttrycka sig på, så kan detta 

ha påverkat deltagarnas resultat. De olika testledarna har dessutom genomfört 

kommunikationsuppgiften på varierande sätt; främst gällande mängden information som ges 

om varje bild. I de fall då testledaren gav många ledtrådar var deltagarna mindre benägna att 

uttrycka efterfrågan av förtydligande eftersom de redan fått den information som krävdes för 

att identifiera bilden. Detta faktum resulterade i att varken den totala tiden eller antalet turer 

kunde analyseras, vilket annars hade varit ett intressant mått. 

 

Utöver påverkan av testledare uppstod även en del tekniska svårigheter med inspelnings-

utrustningen som vid ett fåtal tillfällen påtvingade avbrott i kommunikationsuppgiften. Detta 

antas emellertid inte haft någon nämnvärd påverkan på försökspersonernas resultat med tanke 

på att den totala tiden inte mäts. 

 

Gällande upplägget på kommunikationsuppgiften är detta troligen inte det bästa sättet att 

påvisa referentiell kommunikationsförmåga hos målgruppen. Eftersom det endast fanns ett 

arrangerat kommunikationssammanbrott (bild nummer nio) ger det begränsade möjligheter att 

analysera de enskilda individernas reaktion då information är bristfällig. Under arbetets gång 

har vi funnit tidigare studier på referentiell kommunikation då de arrangerade 

kommunikationssammanbrotten har varit fler till antalet, däribland Fujiki och Brinton (1993), 

som testade vuxna med lindrig till måttlig utvecklingsstörning. I de fall då de aktuella 

försökspersonerna inte ställde följdfrågor utan lade fel bild på nummer nio, vore det intressant 

att undersöka ifall de upprepar detta beteende i liknande situationer. 

 

Trots dessa felkällor har en del signifikanta resultat kunnat påvisas, och en del som uppvisar 

tendens till signifikans. Om felkällorna kunde elimineras är det möjligt att resultaten skulle bli 

mer pålitliga. 
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6.2.2 Rapid Automatized Naming 
 

Testning av RAN ger ett mått som vi anser intressant att undersöka i vår målgrupp. Några 

faktorer som kan ha påverkat deltagarnas resultat har identifierats. Eftersom RAN ingick som 

den sista delen i en större studie för att testa minnesstrategier, hade deltagarna redan suttit en 

relativt lång stund framför datorn utan avbrott. Det är vår subjektiva upplevelse att många 

deltagare i såväl målgrupp som kontrollgrupp tappade koncentrationsförmåga ju längre tiden 

gick. Dessutom kunde RAN-testet inte genomföras om inte försökspersonen klarade tidigare 

moment i dataprogrammet (som inte analyseras i detta arbete). Detta ledde till att två 

försökspersoner i vår målgrupp föll bort. 

 

En annan faktor som bör nämnas är vad den aktuella versionen av RAN faktiskt mäter. Som 

Denckla och Cutting (1999) konstaterade, så finns det olika upplägg för snabbenämningstest 

som har olika påverkan på resultatet. I vårt fall användes metoden då samtliga bilder 

presenteras samtidigt och ska benämnas i tur och ordning, och således spelar även färdigheter 

såsom sekvensering, avskanningsförmåga och oculomotorisk kontroll en stor roll i resultatet 

(Denckla & Cutting, 1999). Fördelen med att presentera alla bilder samtidigt är att effekten av 

testledarens reaktionsförmåga minimeras, då det är testledaren som genom att trycka på 

tangentbordet markerar tiden det tar för försökspersonen att benämna samtliga bilder 

 
 

6.3 UPPSLAG TILL FRAMTIDA STUDIER 
 

Ämnet i denna studie har varit mycket intressant att undersöka, även om en del felkällor har 

påträffats som har påverkat pålitligheten i resultatet. Som förslag till framtida studier 

rekommenderas att ha en tydlig mall för hur den referentiella kommunikationsuppgiften ska 

genomföras, för att garantera att testledarens sätt att ge information i uppgiften inte påverkar 

resultatet. Några exempel är att endast låta en testperson testa samtliga barn; att ha ett färdigt 

manus med vilka attribut som varje bild beskrivs med; samt att bestämma hur många attribut 

som presenteras efter varje uttryckt efterfrågan. För att ge en bredare bild av 

försökspersonernas referentiella kommunikationsförmågor bör fler hinder av varierande typ 

arrangeras i kommunikationen. 
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Inom forskning på individer med utvecklingsstörning förefaller termen comprehension 

monitoring vara en både vanligare och mer precis term än referentiell kommunikation, när 

syftet är att studera hur individen reagerar på olika typer av inadekvata buskap. Då vi inte har 

funnit några studier från 2000-talet inom området comprehension monitoring (Ezell & 

Goldstein 1991; Fujiki & Brinton 1993; Abbeduto, Short–Meyerson, Benson, & Dolish, 

1997), anser vi det vara ett intressant forskningsområde att bygga vidare på. 

 

Vid testning av snabb benämningsförmåga rekommenderar vi att ha ett program som tillåter 

testning av enbart denna förmåga, utan att deltagarna behöver klara en viss nivå på tidigare 

tester av andra förmågor. 

 

 

7 SLUTSATS 

Denna studie har syftat till att undersöka om, och i så fall hur, ungdomar med lindrig till 

måttlig utvecklingsstörning skiljer sig i en referentiell kommunikationsuppgift jämfört med en 

mentalt åldersmatchad kontrollgrupp, samt att korrelera eventuella fynd till resultatet på ett 

snabbenämningstest, Rapid Automatized Naming (RAN). Arbetet har även syftat till att 

undersöka försökspersonernas reaktion vid ett arrangerat kommunikationssammanbrott. 

 

Vad gäller snabb benämning kan det konstateras att de inom målgruppen som var 

jämförelsevis långsamma på benämning av enstaviga ord, i högre grad använder antingen-

eller-frågor i kommunikationsuppgiften. Hos målgruppen kan snabb benämning av enstaviga 

ord även med tendens till signifikans korreleras till förekomsten av kontrollfrågor. 

Samförekomst mellan långsam benämning och ovan nämnda två typer av efterfrågningar kan 

tänkas bero på att individer med nedsatt processningsförmåga oftare hamnar i situationer då 

det krävs efterfrågningar för att lösa kommunikationsuppgiften, och då använder sig av 

antingen-eller-frågor och kontrollfrågor. Om individer med långsam benämningsförmåga, och 

därmed påverkad processningsförmåga, kan få träna sin förmåga att ställa efterfrågningar av 

förtydligande, tror vi att detta kan användas som en mer effektiv kompensatorisk strategi för 

att bättre förstå en talares budskap. 

 

I kommunikationsuppgiften verkar målgruppen producera färre efterfrågningar än 

kontrollgruppen. Gällande de enskilda typerna av efterfrågningar står det klart att målgruppen 

producerar signifikant färre kontrollfrågor och i lägre grad begär utökad information. Då det 
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planerade kommunikationssammanbrottet uppstod tycks målgruppen mer benägen att lägga 

fel bild utan att ställa några frågor, medan kontrollgruppen i högre grad gör efterfrågningar 

och sedan konstaterar att de inte har bilden.  

 

Vidare förefaller målgruppen vara mindre flexibla i sin användning av olika typer av 

efterfrågningar, då informationen inte är tillräcklig; med andra ord tycks de vara mindre 

precisa när det gäller att efterfråga information vid ett kommunikationssammanbrott. Om 

detta resultat kan bekräftas innebär det att de har begränsade möjligheter korrigera när de inte 

förstår. Detta kan i sin tur leda till att de får en nedsatt förståelse i den kommunikativa 

situationen.  

 

7.1 KLINISKA IMPLIKATIONER 
 
Eftersom studier har visat att träning av referentiella kommunikationsförmågor har positiv 

effekt för personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning, är det genom den genomförda 

studien också vår tro att denna grupp kan gynnas av träning inom området referentiell 

kommunikation. Pedagoger inom förskole- och skolverksamheten har här en central roll för 

att uppmärksamma elever som är i behov av träning i referentiella kommunikationsförmågor. 

Om pedagoger såväl som logopeder är medvetna om vikten av lyssnarförmågor, kan det tidigt 

läggas en grund till en miljö där barnen vågar ställa frågor och ges medel att göra det. För 

vidare läsning och tips på träningsuppgifter hänvisas läsare till Bunce (1991) samt Ezell och 

Goldstein (1991). Vidare spekulerar vi i att om individer med lindrig till måttlig utvecklings-

störning i högre grad kan bli mer precisa i sin kommunikation, kan det också tänkas leda till 

en ökad delaktighet i kommunikativa situationer. 

 

 

 



	   29 

REFERENSER 

Abbeduto, L. & Rosenberg, S. (1980). The Communicative competence of mildly retarded 

adults. Applied Psycholinguistics, 1, 405-426. 

 

Abbeduto, L., Short–Meyerson, K., Benson, G. & Dolish, J. (1997). Signaling of 

noncomprehension by children and adolescents with mental retardation: Effects of problem 

type and speaker identity. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 40, 20–32. 

 

Alant, E, Uys, K. & Tönsing, K. (2009). Communication, Language, and Literacy Learning in 

Children with Developmental Disabilities. I J.L. Matson, F. Andrasik, M.L. Matson (Eds.), 

Treating childhood psychopathology and developmental disabilities (ss.373-399). New York: 

Springer. 

 

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorder fourth edition: DSM-IV-TR. Washington, DC: American Psychiatric Publishing. 

 

Bishop, D.V.M. & Adams, C. (1991). What do Referential Communication Tasks measure? A 

Study of Children with Specific Language Impairment’. Applied Psycholinguistics, 12, 199–

215. 

 

Brinton, B. & Fujiki, F. (1996). Responses to requests for clarification by older and young 

adults with mental retardation. Research in Developmental Disabilities, 17, 335–347. 

 

Bunce, B.H. (1991). Referential Communication Skills: Guidelines for Therapy. Language, 

Speech, and Hearing Services in Schools, 22, 296-301. 

 

Carlsson, M. (2004). Kommunikation. I Bakk, A. & Grunewald, K. (Red.), Omsorgsboken 

(4.rev. uppl., ss.27-34). Stockholm: Liber AB. 

 

Dahlgren, S-O. & Dahlgren Sandberg, A. (2008). Referential communication in children with 

autism spectrum disorder. Autism, 12, 335-348. 

 

Denckla, M. B. & Cutting, L. E. (1999). History and Significance of Rapid Automatized 

Naming. Annals of Dyslexia, 49, 29-42. 



	   30 

 

Dolfe, A. (2006). Att möta annorlunda uttryckssätt. Västra Götalandsregionen: 

Handikappförvaltningen.  

 

Dollaghan, C. & Kaston, N. (1986). A comprehension monitoring program for language-

imparied children.  Journal of Speech and Hearing Disorders, 51, 264-271. 

 

Donahue, M. (1984). Learning disabled children’s conversational competence: An attempt to 

activate the inactive listener. Applied Psycholinguistics, 5(1), 21-35. 

 

Donahue, M., Pearl, R. & Bryan, T. (1980). Learning disabled children’s conversational 

competence: responses to inadequate messages. Applied Psycholinguistics, 1(4), 387-403. 

 

Ezell, H. K. & Goldstein, H. (1991). Observational learning of comprehension monitoring 

skills in children who exhibit Mental Retardation. Journal of Speech and Hearing Research, 

34, 141–154. 

 

Fujiki, F.  & Brinton, B. (1993). Comprehension monitoring skills of adults with Mental 

Retardation. Research in Developmental Disabilities, 14, 409-421. 

 

Granlund, M. & Olsson, C. (1987). Talspråksalternativ kommunikation och 

begåvningshandikapp. Stockholm: ALA. 

 

Grice, H. P. (1989). Studies in the way of words. Cambridge: Harvard University Press. 

 

Hedelin, L. & Hjelmquist, E. (1998). Preschool children’s mastery of the form/content 

distinction in communicative tasks. Journal of Psycholinguistic Research, 27 (3), 421–451. 

 

Heister Trygg, B. (2008). Kommunikativ omvårdnad. Malmö: Hjälpmedelsinstitutet. 

 

Hjelmquist, E., Dahlgren Sandberg, A. & Hedelin, L. (1994). Linguistics, AAC and 

metalinguistics in communicatively handicapped adolescents. Augmentative and Alternative 

Communication, 10, 169–183. 

 



	   31 

Ibertsson, T., Hansson, K., Mäki-Torkko, E, Willestedt Svensson, U. & Sahlén, B. (2009). 

Deaf teenagers with cochlear implants in conversation with hearing peers. International 

Journal of Language and Communication Disorders, 44, 319–337. 

 

Kylén, G. (1986). Begåvning och begåvningshandikapp. Stockholm: ALA. 

 

Lloyd, P. (1995). Assessing referential communication skills in the primary school years: A 

comparative study. British Journal of Developmental Psychology, 13, 13-29.  

 

Meline, T.J (1986). Referential communication skills of learning disabled/language impaired 

children. Applied psycholinguistics, 7, 129-140. 

 

Nettelbladt, U. & Reuterskiöld Wagner, C. (2003). När samspelet inte fungerar: pragmatisk 

språkstörning. I L. Bjar & C. Liberg (Red.), Barn utvecklar sitt språk (pp. 173-191). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Reuterskiöld Wagner, C., Nettelbladt, U. & Sahlén, B. (2001). Giving the crucial information: 

performance on a referential communication task in Swedish children with language 

impairment. Inernational Journal of Language and Communication Disorders, 36, 433-445. 

 

Sandgren, O., Ibertsson, T., Andersson, R., Hansson, K. & Sahlén, B. (2010). ’You 

sometimes get more than you ask for’: responses in referential communication between 

children and adolescents with cochlear implant and hearing peers. International Journal of 

Language Communication Disorders. Early Online Article, 1–11. 

 

Saxton, M., Houston-Price, C. & Dawson, N. (2005). The prompt hypothesis: clarification 

requests as corrective input for grammatical errors. Applied Psycholinguistics, 26, 393-414. 

 

Siobhan, C. (2005). Paul Grice: Philosopher and Linguist. Palgrave Macmillan [elektronisk 

resurs] 

 

Socialstyrelsen. (1997). Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem, Svenska ICD-10 

(KSH97). Uppsala: Socialstyrelsen 

 



	   32 

Södermalm, L. & Nordlund, M. (2005). Utvecklingsstörning/funktionshinder. Stockholm: 

Liber. 

 

Tornéus, M. (2000). På tal om språk: en bok om språklig medvetenhet hos barn (2 uppl.) 

Stockholm: Liber AB. 

 

van der Meij, H. (1988). Constraints on question asking. Journal of Educational Psychology, 

80, 401-405. 

 

World Health Organization. (2001).  International Classification of Functioning, Disability 

and Health: ICF. Genève: World Health Organization. 

 



	   33 

APPENDIX 

APPENDIX I: INFORMATIONSBLAD TILL REKTORER OCH LÄRARE 
 
 
 

 
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,	  dvs	  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	  (tex	  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	  
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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	  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!	  
Johanna	  Eriksson:	  070	  -‐	  632	  85	  58	  eller	  joher598@student.liu.se	  
Elin	  Vinblad:	  070	  –	  898	  93	  86	  eller	  elivi040@student.liu.se	  
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APPENDIX II: INFORMATIONSBLAD TILL FÖRÄLDRAR OCH BARN I MÅLGRUPPEN 

 
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!	  

Johanna	  Eriksson,	  070-‐632	  85	  58	  	  joher598@student.liu.se	  

Elin	  Vinblad,	  070-‐898	  93	  86	  	  elivi040@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	  underskrift	   Målsmans	  underskrift	  

	  

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

	  

___________________________________________________________________________	  



	   37 

APPENDIX III: INFORMATIONSBLAD TILL FÖRÄLDRAR OCH BARN I 
KONTROLLGRUPPEN 

 

 
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!	  

Johanna	  Eriksson,	  070-‐632	  85	  58	  	  joher598@student.liu.se	  

Elin	  Vinblad,	  070-‐898	  93	  86	  	  elivi040@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	  underskrift	   Målsmans	  underskrift	  

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


