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Imitation as Intervention 

An Interventional Study on how Intensive Imitation Affects Interaction and 

Communication in a Girl with Rett Syndrome 

 

Abstract 

Rett syndrome is a congenital neurological syndrome, which in the classic phenotype only affects 

girls. The symptoms include lack of speech, stereotypic movements of hands, dyspraxia and 

mental retardation, and these symptoms lead to communicative impairments.  

 

The purpose of this study was to examine whether the intervention method Intensive Imitation 

affected interaction/communication and initiative in a girl with Rett syndrome. 

  

The design of the study was a Single Subject Experimental Design with a three-week long 

intervention period where the girl participated daily in 30- minute sessions of Intensive Imitation 

together with the test conductor. Interaction, communication and initiatives were observed and 

analyzed before (Baseline A), during and after (Baseline B) the intervention period. 

  

The results showed that the girl’s total amount of communicative contributions increased 

between Baseline A and Baseline B, especially regarding the amount of produced vocalizations. 

However, there were some variations in the amount of contributions during the entire period. 

The girl increased her eye gazing towards her communicative partner, especially during the 

intervention sessions. There were no increase in the amount of communicative initiatives 

between Baseline A and Baseline B. However, the amount of initiatives increased between the 

first and the last observation. 

  

Intensive Imitation had a positive effect on eye gazing, vocalizations and communicative 

contributions, but this study cannot show any stable improvement regarding the girl’s 

communication and interaction. 

  

Keywords: Rett syndrome, imitation, Intensive Imitation, intervention, interaction 



   

    

Sammanfattning 

Rett syndrom är ett medfött neurologiskt syndrom som i den klassiska varianten enbart drabbar 

flickor. Till symtombilden hör avsaknad av tal, handstereotypier, dyspraxi och 

utvecklingsstörning som tillsammans innebär kommunikativa begränsningar för individen.  

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om behandlingsmetoden Intensiv Imitation 

påverkade samspel/kommunikation och initiativförmåga hos en flicka med Rett syndrom. 

 

Studien utformades som en Single Subject Design och innehöll en tre veckor lång 

interventionsperiod där den deltagande flickan dagligen deltog i 30-minuterssessioner med 

Intensiv Imitation tillsammans med en testledare. Mätningar av samspel, kommunikation och 

initiativförmåga utfördes före (Baseline A), under och efter (Baseline B) interventionsperioden. 

 

Resultaten visade att flickans totala antal kommunikativa bidrag ökade mellan Baseline A och 

Baseline B, i synnerhet vad gällde antalet producerade ljud. Andelen ögonkontakt flickan sökte 

med sin samtalspartner var högre vid behandlingssessionerna än vid de vardagliga pedagogiska 

situationerna. Antalen initiativ ökade inte mellan Baseline A och Baseline B, men däremot 

uppvisades relativt stora variationer mellan den första och den sista observationen. 

 

Den Intensiva Imitationen har således haft en positiv påverkan på vissa kommunikativa 

beteenden hos den deltagande flickan, men studien har inte kunnat påvisa någon stabil förändring 

vad gäller hennes samspel/kommunikation och initiativförmåga. 

 

Nyckelord: Rett syndrom, imitation, Intensiv Imitation, intervention, samspel
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Förord 

Under studiens gång har många olika personer bidragit med sina kunskaper och hjälpt oss framåt 

i arbetet. Vi är väldigt tacksamma för detta, studien hade aldrig varit möjlig utan er! 

 

Vi vill börja med att tacka våra handledare, Mikael Heimann och Helena Wandin, för ert stora 

engagemang och för att ni har delat med er av era omfattande kunskaper inom de berörda 

områdena genom att diskutera idéer, bidra med nya infallsvinklar och svara på alla våra frågor. 

 

Vi vill också rikta ett stort tack till den deltagande flickan med familj och ett hjärtligt tack till 

flickans skola för vänligt mottagande och er hjälpsamhet under studiens gång. 

 

Ett särskilt tack till flickans lärare för ditt ovärderliga engagemang och den tid du har avsatt för 

vår studies skull. 

 

Vi vill även tacka personalen på Rett Center, i synnerhet Ingegerd Witt Engerström, för att ni har 

delat med er av era värdefulla kunskaper om Rett syndrom och för ert fina bemötande under vår 

tid hos er i Östersund. 

 

Tack även till Birgitta Spjut Jansson för värdefulla synpunkter och för lån av material. 

 

Tack till Dr. Jacqueline Nadel som tog sig tid att svara på våra frågor och delade med sig av nya 

forskningsresultat.  

 

Tack till Katarina Forssén på Pearson Assessment för hjälp med testmaterial. 

 

Ett varmt tack till alla personer i vår närhet som försåg oss med husrum under våra 

interventionsveckor! 

 

Slutligen ett stort tack till varandra för att gott samarbete, många skratt och en minnesvärd 

Vinter-Vår- 2011 tillsammans! 

 

Martina Gerdin och Emmy Hadvall 

Linköping maj 2011 
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Inledning 

Rett syndrom är ett komplext neurologiskt syndrom som kännetecknas av en tillbakagång i 

utvecklingen vid 1-2 års ålder som bland annat leder till förlust av tal och begränsade 

ändamålsenliga handrörelser. Just dessa symtom utgör en stor kommunikativ begränsning för 

individen. Tidigare forskning har undersökt hur imitation som behandlingsmetod kan förändra 

samspelet hos personer med autism i kombination med avsaknad av tal. Denna forskning 

indikerar att bland annat socialt intresse och initiativförmåga kan förbättras efter en period med 

behandlingsmetoden Intensiv Imitation. Vissa av symtomen vid Rett syndrom påminner om 

symtomen vid autism, varför det ansågs intressant att undersöka om Intensiv Imitation hade 

liknande inverkan på ett barn med Rett syndrom. 

 

Bakgrund 

Rett syndrom 

Rett syndrom (RS) är ett utvecklingsneurologiskt syndrom som nästan uteslutande drabbar flickor 

(Larsson, Lindström & Witt Engerström, 2005; Kerr & Witt Engerström, 2001). Diagnosen 

beskrevs första gången av läkaren Andreas Rett i Österrike 1966 (Rett, 1966) och räknas idag som 

den näst vanligaste orsaken till svår utvecklingsstörning hos flickor, där Downs syndrom är den 

vanligaste (Hagberg, 1995). Rett syndrom är en komplex störning som inbegriper flera olika 

funktionshinder (Larsson & Witt Engerström, 2001). En indelning i fyra olika stadier utformades 

av Hagberg och Witt Engerström (1986). De första 6-18 månaderna följer barnet den typiska 

utvecklingen, varpå en stagnation i utvecklingen inträffar (stadium I). Därefter inleds en 

regressionsfas där barnet förlorar flertalet funktioner, däribland tal, förmåga till kontakt med 

omgivningen och ändamålsenlig användning av händer (stadium II). Stadium III karaktäriseras av 

en viss återhämtning och stabilisering av funktioner. Barnen blir mer kontaktbara men har 

fortfarande en kvarstående nedsättning av funktioner. Vissa, men inte alla, når även stadium IV, i 

vilket barnen förlorar gångförmågan men kan få en något förbättrad förmåga till kontakt med 

omgivningen (Hagberg & Witt Engerström, 1986). En schematisk översikt av symtomen relaterat 

till ålder visas i Figur 1 (Ellaway & Christodoulou, 1999). Förloppet ser emellertid inte likadant ut 

hos alla då den individuella variationen är stor. Gemensamma symtom för de flesta är dock 

omfattande dyspraxi, handstereotypier, utvecklingsstörning samt minskad tillväxt av hjärnan och 

därmed också av huvudet (Hagberg, Hanefeld, Percy & Skjeldal, 2001). Lindberg (2004) 

undersökte i sin studie från 1985 totalt 39 flickor med Rett syndrom och fann då att samtliga 

hade en utvecklingsneurologisk nivå på yngre än 2 år. 
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Figur 1. Schematisk översikt av stadierna vid Rett syndrom och dess symtom relaterat till ålder ( Ellaway & 

Christodoulou, 1999). Används med tillstånd av författarna samt Journal of Paediatrics and Child Health.  

 

Rett syndrom är en diagnos som ställs efter klinisk utredning. Studier har visat samband mellan 

Rett syndrom och en mutation i MECP2- genen i X-kromosomen. Emellertid uppträder denna 

mutation endast hos cirka 85 % av de med diagnostiserad Rett syndrom, varför det inte kan 

benämnas som ett genetiskt syndrom (Dragich, Houwink-Manville & Schanen, 2000; Shahbazian 

& Zoghbi, 2001). Prevalensen uppskattas till 1 på 10 000 flickor (Kerr & Witt Engerström, 2001). 

Till följd av en omognad av det centrala nervsystemet är särskilt hjärnstamsfunktionen väsentligt 

påverkad vid Rett syndrom, vilket leder till bland annat onormala andningsrytmer, dystoni, 

sömnsvårigheter, epilepsiliknande anfall och påverkan på blodtryck/puls. Det parasympatiska 

nervsystemet påverkas och orsakar en obalans i kontrollen av det sympatiska nervsystemet, vilket 

manifesteras i form av svårkontrollerad agitation (Julu et al., 2008).  

 

Dyspraxi utgör ett betydande handikapp för personer med Rett syndrom, och många har till följd 

av detta i princip ingen ändamålsenlig användning av händerna (Julu et al., 2008; Witt 

Engerström, 1990). På grund av dyspraxin är det svårt att utföra en rättvis bedömning av 

individernas kognitiva, kommunikativa och motoriska förmågor (Fontanesi & Haas, 1988; 

Trevarthen & Burford, 2001). Personer med Rett syndrom uppvisar latens vid respons på många 

olika slags stimuli, vilket utgör ett hinder vid bland annat inlärning. Det är viktigt att vara 

medveten om denna svårighet vid interaktion med personer med Rett syndrom eftersom latensen 

lätt kan misstolkas som oförmåga eller ovilja att svara (Lewis & Wilson, 1998). 
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Enligt The Rett Syndrome Diagnostic Criteria Work Group (1988) finns det ett antal 

huvudsakliga diagnoskriterier för att säkerställa diagnosen Rett syndrom. Dessa är: 

1. En normal pre- och perinatal period med betydande normal psykomotorisk utveckling under 

de första 6, ofta 12-18 månaderna av livet. 

2. Normalt huvudomfång vid födseln. Plötsligt minskad tillväxt av huvudet mellan 6 månader 

och 4 års ålder. 

3. Tidig beteendemässig, social och psykomotorisk regression, förlust av förvärvade förmågor 

och begynnande kommunikativ dysfunktion. 

4. Förlust av förvärvade meningsfulla handrörelser mellan 1 och 4 års ålder. 

5. Handstereotypier. 

6. Dyspraxi och ataxi som framträder för första gången mellan 1 och 4 års ålder. 

7. Preliminär diagnos fram till 2-5 års ålder.  

 

Nya kriterier presenterades av Neul och kollegor (2010) i ett försök att förenkla och koncentrera 

kriterierna för att på detta sätt kunna få en mer homogen diagnosgrupp.  

 

Rett syndrom förekommer i en klassisk form och i fem andra varianter av syndromet. Klassisk,  

eller typisk, Rett syndrom innebär att samtliga diagnoskriterier uppfylls (Scala et al., 2005; Evans et  

al., 2005;  Hagberg & Gillberg, 1993; Ariani et al., 2008; Hagberg & Witt Engerström, 1986;  

Zappella, 1992; Renieri et al., 2009).  

 

Kommunikation och social förmåga 

Allan (1991) menar att förmågan till social kontakt hos flickor med Rett syndrom kan beskrivas 

som ”willing sociability”. Flickan är med andra ord socialt intresserad, men saknar adekvata 

förutsättningar för att uttrycka detta, vilket gör det svårt för henne att skapa sociala relationer.  

 

”The girl may be willing, but her disabilities prevent her being able to form relationships alone, 

and each situation will need setting up for her.” (Lewis & Wilson, 1998, s. 17)  

 

Det vanligaste kommunikationssättet för flickor med Rett syndrom är ögonkommunikation i 

form av ögonkontakt eller ögonpekning (Leonard, Fyfe, Leonard & Msall, 2001; Cass et al., 2003; 

Didden et al., 2009). I en svensk studie (Lavås, Slotte, Jochym-Nygren, Van Doorn & Witt 

Engerström, 2006) fick vårdnadshavarna till 125 flickor med Rett syndrom besvara frågor om 

flickans kommunikativa beteende. Dessa flickor använde sig av flera olika sätt för att uttrycka sin 
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vilja, där de vanligaste var kroppsrörelser och ljudproduktion. Över 90 % av flickorna använde 

någon form av kroppsrörelse för att förmedla sin vilja, där ögonrörelser var det vanligaste sättet, 

55 % använde någon form av ljud och 4 % yttrade riktiga ord (Lavås et al., 2006). 

 

I en studie av Dahlgren Sandberg, Ehlers, Hagberg och Gillberg (2000) undersöktes 

kommunikativa funktioner hos åtta personer med Rett syndrom. I relation till deltagarnas relativt 

tidiga utvecklingsnivå uppvisade de resultat som var lägre än förväntat avseende kommunikativt 

beteende, i synnerhet gällande delad uppmärksamhet och initiativtagande. Även Fabio, 

Giannatiempo, Antonietti och Budden (2009) menar att personer med Rett syndrom uppvisar 

begränsningar i delad uppmärksamhet. Dahlgren Sandberg och kollegor (2000) anser att det i 

interventionssammanhang med personer med Rett syndrom är viktigt att fokusera på delad 

uppmärksamhet och initiativtagande. 

 

Merker, Bergström-Isacsson och Witt Engerström (2001) visade att barn och vuxna med Rett 

syndrom uppvisar ett särskilt intresse för musik i olika former och att det finns många fördelar 

med att använda sig av musik i samspel och vid aktiviteter med personer med Rett syndrom. I en 

studie av Elefant och Wigram (2004) undersöktes inlärningsförmåga i samband med musik hos 

personer med Rett syndrom och de drog slutsatsen att musikterapi kan vara ett sätt att träna 

inlärningsförmåga och kommunikation hos dessa personer. 

 

Rett syndrom och autism 

I DSM-IV återfinns Rett syndrom tillsammans med autismspektrumstörningar under 

klassificeringen Genomgripande störningar i utvecklingen (American Psychiatric Association, 1998). 

Autistiska symtom förekommer hos barn med Rett syndrom, men inte hos alla (Gillberg & 

Billstedt, 2000; Wing, 2005). Autistiska drag hos barn med Rett syndrom är framförallt 

framträdande under första och andra stadiet, för att senare avta (Gillberg, 1986). Enligt Wulffaert, 

Van Berckelaer-Onnes och Scholte (2009) förväntas autism samexistera med Rett syndrom i 

liknande grad som autism förekommer hos personer som befinner sig på motsvarande kognitiva 

utvecklingsnivå.  

 

Imitation 

Människan föds med social kompetens och även det lilla spädbarnet uppvisar sociala beteenden. 

Denna sociala kompetens ger barnet möjlighet att upptäcka sin omgivning och interagera med 

den. Imitation kan ses som en viktig social grund för spädbarnet som ger det möjlighet att delta i 
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samspelet med sina föräldrar från tidig ålder (Heimann, 1999). Imitation är en basal förmåga och 

ett sätt för det lilla barnet att lära sig av sin omgivning genom att observera den. Förmågan 

innebär att barnet utför en viljemässig handling i syfte att efterlikna en handling som en annan 

person gör (von Tetzchner, 2005). Även om ett nyfött spädbarn uppvisar imitativt beteende är 

det en förmåga som varierar med åldern under spädbarnstiden, något som Heimann (1999) 

menar kan bero på faktorer som intresse och motivation. Studier har visat på ett samband mellan 

imitation och minne där nyfödda spädbarn som observerar en handling även har kunnat härma 

handlingen i upp till ett dygn efteråt (Heimann, 1999). Denna slags imitation brukar benämnas 

fördröjd imitation, att jämföras med den omedelbara imitationen (von Tetzchner, 2005). 

Förmågan att härma vad man ser är medfödd, dock måste det röra sig om handlingar som 

spädbarnet redan behärskar (Meltzoff & Moore, 1989). På så sätt handlar imitation i 

spädbarnsåldern inte om inlärning av nya färdigheter, utan snarare om att skapa en förståelse för 

användningen av olika handlingar. Hos äldre barn ses imitation ofta i form av låtsaslekar som 

involverar vad vuxna gör (von Tetzchner, 2005).  

 

Imitation och språk samspelar med varandra på flera olika sätt (Nadel & Butterworth, 1999). 

Imitation är ett sätt att tillägna sig en social förståelse genom att observera, lyssna och lära sig av 

andra, men är även ett sätt att lära sig adekvata reaktioner på och av sin omgivning. Genom 

denna observation av omgivningen skapar sig barnet inre representationer och använder dessa i 

sitt eget handlande (Nadel & Butterworth, 1999).  

 

Field (1977) undersökte effekten av olika interaktionssätt mellan mödrar och deras nyfödda barn. 

De tre interaktionssituationerna var a) spontan interaktion där modern ombads att leka med 

barnet som vanligt, b) en situation där modern försökte påkalla barnets uppmärksamhet genom 

att söka ögonkontakt med barnet och c) en situation där modern imiterade allt hennes barn 

gjorde. Under dessa olika situationer mättes andelen tid som barnet hade ögonkontakt med sin 

mor. Resultaten visade att barnen tenderade att titta minst på sin mor när hon aktivt försökte 

fånga barnets uppmärksamhet. Interaktionssituationen som gav mest ögonkontakt från barnet 

var när modern imiterade barnet. Detta resultat gick i linje med tidigare forskning som har visat 

att barn vid en mycket tidig ålder kan identifiera imitation av sitt eget beteende (Gardner & 

Gardner, 1970; Piaget, 1999[1951]). 
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Imitation och autism 

Barn med autism har konstaterats använda sig mindre av imitativt beteende än barn med typisk 

utveckling (Volkmar, Lord, Bailey, Schultz & Klin, 2004). Det finns olika sätt att förklara detta, 

där de vanligaste förklaringarna inbegriper antingen en nedsättning av själva imitationsförmågan 

eller svårigheter med att förstå sociala situationer (Heimann, Laberg & Nordøen, 2006).  

 

Tidigare studier har undersökt effekten av imitation hos framför allt barn med autism (Dawson & 

Adams, 1984; Nadel et al., 2000; Escalona, Field, Nadel & Lundy, 2002). Resultaten visade att 

barnen uppvisade mer socialt beteende i samband med, och efter, situationer där en vuxen 

imiterade barnets beteende. Field, Field, Sanders och Nadel (2001) genomförde en studie med 20 

barn med autism, där hälften av barnen fick interagera med en vuxen som imiterade barnet och 

hälften fick agera med en vuxen som istället gav bruklig respons på barnets beteenden. Båda 

genomfördes i leksituationer. Barnen som blev imiterade uppvisade ett minskat antal stereotypier 

och även minskad inaktivitet, och bland dessa barn ökade istället andelen ögonkontakt, 

ljudproduktion och skratt riktat mot den vuxne. Det fanns även skillnader i form av att barnen 

som blev imiterade blev mer benägna att röra vid den vuxne och att sitta nära denne (Field et al., 

2001; Escalona et al., 2002).  

 

En anledning till att imitation har positiv påverkan på barn med autism kan vara att barnet 

identifierar imitationen som ett utbyte mellan två personer och att detta ger en känsla av 

samhörighet och förståelse personerna emellan (Dawson & Adams, 1984). Därför kan imitation 

ha en positiv påverkan på barn med en tidig utvecklingsnivå (Dawson & Adams, 1984; Nadel & 

Pezé, 1993). Nadel och kollegor (2000) menar att barn med autism utvecklar sociala 

förväntningar när det egna beteendet imiteras av en annan person och att detta är en anledning 

till den ökade frekvensen av beröring och närkontakt mellan barnet och den vuxne. När J. Nadel 

(personlig kommunikation, 2 maj, 2011) undersökte imitativt beteende hos barn med autism 

kunde hon visa att de barn som identifierade att de blev imiterade också var de barn som 

uppvisade störst positiva förändringar i det sociala samspelet. J. Nadel (personlig kommunikation, 

2 maj, 2011) kunde även påvisa en stark korrelation mellan ökning av positivt socialt beteende 

och barnets egen igenkänning av imitationen. 

 

Intensiv Imitation 

Intensiv Imitation som interventionsmetod har sitt ursprung i både Still Face-metoden (Nadel et 

al., 2000) och i metoden Intensive Interaction (Caldwell, 2006). Still Face- metoden innebär att en 
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vuxen person växlar mellan att sitta tyst med ett ”still-face” och att imitera barnet med autism. 

Sessionen avslutas med fri lek mellan barnet och den vuxne. Nadel och kollegor (2000) visade att 

då den vuxne imiterar allt barnet gör under en leksituation ökade barnets sociala intresse för den 

vuxne även under den följande Still Face- fasen och under den efterföljande fria leksituationen.  

 

Enligt Caldwell (2006) utvecklades Intensive Interaction i England på 80-talet och har sedan dess 

vidareutvecklats av bland andra Caldwell (2006) och Nind och Hewett (1994). Intensive 

Interaction är en behandlingsmetod för barn och vuxna med stora inlärningssvårigheter, 

kommunikativa begränsningar och problembeteende. Metoden går ut på att använda bland annat 

imitation av individens eget kroppsspråk som ett initialt sätt att skapa kontakt på, för att på så sätt 

kunna nå fram till denne genom att tala hans eller hennes eget språk. Tanken är att genom denna 

metod kunna ge respons på individens beteenden eller yttranden genom att interaktionspartnern 

kommunicerar på samma nivå (Caldwell, 2006). 

 

Intensiv Imitation utvecklades som en interventionsmetod och bygger på imitationsfasen i Still 

Face-metoden. Testledaren använder således ingen Still Face-fas, utan imiterar barnet under 

strukturerad lek. Syftet med Intensiv Imitation är att genom träning av barnets imitationsförmåga 

kunna förbättra förutsättningarna för utveckling av barnets språk, kommunikation, samspel och 

initiativförmåga (Spjut Jansson, 2010). Heimann och medarbetare (2006) menar att Intensiv 

Imitation har en positiv påverkan på socialt beteende hos barn med autism. De föreslår att 

Intensiv Imitation skulle kunna användas i interventionssammanhang för barn som har en 

autismdiagnos, och förmodar även att interventionen kan ha störst inverkan på barn med 

begränsade kognitiva och språkliga förutsättningar.  

 

Syfte 

Syftet var att undersöka om behandlingsmetoden Intensiv Imitation påverkar samspel/ 

kommunikation och initiativförmåga hos en flicka med Rett syndrom.  

 

Frågeställning 

Påverkas förmågan till samspel/kommunikation hos en flicka med Rett syndrom under och efter 

en period av Intensiv Imitation med avseende på initiativtagande, ljudproduktion och 

ögonkontakt? 
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Metod 

Försökspersoner och urval 

Rett Center i Östersund förmedlade kontakt med föräldrar till potentiella deltagare som fanns i 

deras register. Ett bekvämlighetsurval gjordes på grund av den flera veckor långa 

interventionsperioden. Inklusionskriterierna var att barnet skulle vara under 18 år och ha nått 

stadium III i utvecklingen av Rett syndrom. Exklusionskriteriet var att barnet under studiens gång 

inte skulle genomgå någon slags behandling som kunde påverka allmäntillståndet. Flickan som 

valdes är född 1999 och har haft diagnosen klassisk Rett syndrom sedan två års ålder. Hon går i 

särskoleklass och genomgick under studiens gång inte någon behandling på barnhabiliteringen. 

Hon kommunicerar bland annat genom att vid givna tillfällen göra val med hjälp av ögonpekning 

utifrån bilder som presenteras för henne. Flickan har armbågsortoser som ska hindra hennes 

stereotypa rörelser med händerna i munnen. Dessa ortoser tas ofta av i situationer där hon 

förväntas greppa saker, då de kan minska hennes rörlighet i armarna. 

 

Via telefon kontaktades modern till flickan och hon delgavs information om studien. Muntligt 

samtycke till deltagande i studien inhämtades och informations- och samtyckesbrev (Bilaga 1) 

skickades därefter till flickans målsmän. Via modern fick studieförfattarna kontaktuppgifter till 

flickans skola och initial kontakt med rektorn togs via telefon. Informations- och samtyckesbrev 

(Bilaga 2) skickades sedan till skolan och när skriftligt samtycke inhämtats kontaktades skolan 

återigen via telefon och tidsplaneringen gjordes upp i samråd med flickans lärare.  

 

Instrument och observationsmetoder 

Imitationsförmåga 

Psychoeducational Profile-revised (PEP-R) 

PEP-R (Schopler, Reichler, Bashford, Lansing & Marcus, 1992) är ett bedömningsinstrument 

som är utvecklat för att testa barn med autism och utvecklingsstörning utifrån ett 

utvecklingsorienterat perspektiv och används främst som ett pedagogiskt verktyg för att göra 

individanpassade undervisningsplaner. PEP-R är avsett för barn mellan 6 månader och 7 års 

ålder, men kan användas för att göra en uppskattning av barnets utvecklingsfärdigheter upp till 12 

års ålder. PEP-R är uppdelat i en utvecklingsskala och en beteendeskala, där utvecklingsskalan 

utgörs av kategorierna imitation, perception, finmotorik, grovmotorik, öga-hand-integration, icke-

verbal kognition och verbal kognition. Förutom utvecklingsområdena kan PEP-R även användas 

för att skatta barnets eventuella avvikande beteende i beteendeskalan som omfattar kategorierna 

relationer, föremål, sinnesfunktioner och språk. Under organiserad lek med leksaker och 
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inlärningsmaterial observerar testledaren barnets agerande och skriver ner resultatet. Resultaten 

skattas som ”godkänd”, ”på väg” eller ”ej godkänd” (Schopler, Reichler, Bashford, Lansing & 

Marcus, 1992). I föreliggande studie användes den del av utvecklingsskalan som berör barnets 

förmåga att imitera, totalt 16 uppgifter. Totalt genomfördes PEP-R fyra gånger under studiens 

gång i syfte att undersöka flickans förmåga till imitation och för att kunna erhålla en ungefärlig 

utvecklingsnivå utifrån dessa resultat.  

 
Interaktion och kommunikation 

Spjut Skattningsskala (SSS) 

Spjut Jansson (2010) har utformat ett forskningsprotokoll som en del av manualen för 

behandlingsmetoden Intensiv Imitation. Protokollet - Spjut Skattningsskala (SSS) - används för 

att analysera barnets utveckling under behandlingstidens gång och avser att bedöma barnets 

beteende relaterat till samspel, interaktion, initiativtagande och kommunikation under en 

behandlingssession med Intensiv Imitation. SSS består av nio frågor kring vad barnet gör i 

imitationssituationen och har utrymme för både kvalitativa och kvantitativa noteringar. Frågorna 

undersöker delad uppmärksamhet, ansiktsuttryck, imitation, emotion, språk och kommunikation, 

ögonkontakt samt lek. I föreliggande studie användes SSS kontinuerligt vid observationstillfällena 

av både studieförfattarna och flickans lärare, för att observera flickans kommunikativa och 

interaktiva beteende i en pedagogisk situation. SSS användes även som observationsprotokoll vid 

fyra behandlingssessioner. Se vidare Bilaga 3. 

 

Studieförfattarna gjorde en kvantitativ bedömning med hjälp av SSS. Syftet var att flickans lärare 

också skulle göra en kvantitativ bedömning med hjälp av SSS, men då detta var svårt att 

genomföra tidsmässigt och logistiskt blev lärarens skattning med hjälp av SSS kvalitativ. Således 

beskrev läraren, efter varje pedagogisk situation med flickan, om och hur kategorierna hade 

representerats under den pedagogiska situationen. 

 

Communication Coding Scheme (CCS) 

Communication Coding Scheme är ett kodningsschema avsett för analys av videoinspelat 

material (Romski & Sevcik, 1996). Videomaterialet transkriberas och deltagarens kommunikativa 

bidrag delas in i kategorier och underkategorier och protokollförs i analysformuläret. Thunberg, 

Ahlsén och Dahlgren Sandberg (2007) presenterade i sin studie en omarbetad version av CCS 

som används i föreliggande studie och som återfinns i Bilaga 4. Med studiens syfte och 

frågeställningar i beaktande valdes kategorierna initiativ, respons, ljudproduktion och grad av 

engagemang ut att användas vid analyserna av videomaterialet från Baseline A och Baseline B. 
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Mätning av ögonkontakt 

Vid samtliga observationer och de fyra behandlingssessionerna B2, B6, B10 och B14 uppmättes i 

efterhand tiden då flickan bedömdes söka ögonkontakt med sin samspelspartner. Denna mätning 

genomfördes genom att observera det videoinspelade materialet från dessa tillfällen. 

 

Tentativ utvecklingsbedömning 

Ages and Stages Questionnaire (ASQ) 

Ages and Stages Questionnaire (Squires, Bricker & Potter, 1996) är en serie frågeformulär som 

rör barnets utveckling utifrån områdena kommunikation, grov- och finmotorik, problemlösning 

och personligt/socialt. De är avsedda att fyllas i av föräldrar eller vårdnadshavare till typiskt 

utvecklade barn mellan 4 och 48 månaders ålder, och består totalt av 19 olika frågeformulär, 

indelade efter ålder. Samtliga formulär består av tre delar, där den första är en introducerande del 

där uppgifter om till exempel barnets födelsedatum, relationen till personen som fyller i 

formuläret och kontaktuppgifter efterfrågas. Den andra delen innehåller 30 frågor kring barnets 

färdigheter som delas in i kategorierna kommunikation, grovmotorik, finmotorik, problemlösning 

och personligt/socialt. Dessa 30 frågor har tre svarsalternativ; ja, ibland eller inte än. Formuläret 

avslutas med ett antal öppna frågor, som till exempel ”Är det någonting kring ditt barns 

utveckling som oroar dig?”. I föreliggande studie användes formulären för 14 respektive 18 

månaders ålder ur ASQ- NO från 2003 som intervjuunderlag under samtal med flickans moder 

vid första respektive sista observationstillfället. 

 

Vineland-II 

The Vineland Adaptive Behavior Scales, Second Edition (Vineland-II) är ett mätinstrument för 

adaptivt beteende från 0 till 90 års ålder. Det består av ett intervjuformulär och ett 

skattningsformulär för föräldrar eller vårdnadshavare och berör kategorierna kommunikation, 

sociala färdigheter, vardagliga färdigheter och fysisk aktivitet (Sparrow, Cicchetti & Balla, 2005). I 

föreliggande studie användes endast intervjuformuläret från en svensk utprövningsversion i 

samtal med den deltagande flickans moder i syfte att undersöka flickans tentativa utvecklingsnivå. 

Intervjuformuläret erhölls och användes med tillstånd av Pearson Assessment and Information 

AB. 
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 Tidpunkt 

 Baseline A Intervention Baseline B 

 O1  O2 B1-15 O3  O4 

Skattning av försöksledare        

PEP  X  X  X  X 

CCS X  X  X  X 

SSS X  X (X)1 X  X 

Videoinspelning X  X (X)2 X  X 

Föräldraskattning        

ASQ X      X 

Vineland-II       X 

Lärarskattning         

SSS X X X X X X X 

 

Figur 3. Översikt över genomförda bedömningar, observationer och skattningar. O= 

Observationstillfälle. B= Behandlingssession. 1SSS användes vid fyra tillfällen under 

interventionsperioden; 2Samtliga 15 sessioner videofilmades.  

 

Design 

Metoden som valdes var en Single Subject Experimental Design. Denna metod används för att 

observera om skillnad förekommer mellan baseline och interventionsfas. I en Single Subject- 

studie utgör försökspersonen sin egen kontroll och det är individens utveckling under studiens 

gång som mäts (Zhan & Ottenbacher, 2001). Upplägget som valdes var en ABA- design där A 

står för baseline och B för interventionsfas och där interventionsfasen både föregicks och 

efterföljdes av en baseline, det vill säga träning som vanligt i en vardaglig pedagogisk situation. I 

föreliggande studie kallades den baseline som föregick interventionen för Baseline A, och den 

baseline som efterföljde interventionen för Baseline B. En detaljerad modell av studiens design 

återfinns i Figur 2 och en översikt av bedömningsinstrument visas i Figur 3.  

 

 

Figur 2. Studiedesign och tidsupplägg. O = Observationstillfälle och B = Behandlingssession. 
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Baseline A (Observation 1 och Observation 2) 

Under Baseline A, som varade i två veckor, bedömdes flickans förmåga till imitation med hjälp av 

imitationsskalan ur Psychoeducational Profile-Revised (PEP-R) vid båda observationerna. 

Föräldrafrågeformuläret Ages and Stages Questionnaire (ASQ) användes som intervjuunderlag i 

samtal med flickans mor vid Observation 1. Två observationer (O1 och O2) av flickan i samspel 

med hennes lärare i en vardaglig pedagogisk situation ägde rum. Dessa pedagogiska situationer 

var en del av flickans lektioner och utgjorde därmed delar av hennes vanliga skoldag. De 

pedagogiska situationerna protokollfördes med hjälp av Spjut Skattningsskala (SSS) både av 

läraren själv och av båda studieförfattarna var för sig. Ytterligare en pedagogisk situation 

skattades med hjälp av SSS av flickans lärare utan studieförfattarnas närvaro. Delar av 

observationerna 1 och 2 transkriberades och kodades med hjälp av videoanalysformuläret 

Communication Coding Scheme (CCS) i efterhand. Observation 2 inträffade samma dag som 

interventionsperioden inleddes. Då utfördes PEP-R-bedömningen, observationen med SSS och 

interventionen med tillräckliga mellanrum för att flickan skulle hinna vila mellan dessa. Både 

PEP-R- bedömningarna och behandlingssessionerna utfördes av en och samma studieförfattare.  

 

Intervention 

Interventionsperioden varade i tre veckor och innebar att behandlingssessioner med Intensiv 

Imitation genomfördes varje vardag under tre veckor. Samtliga behandlingssessioner 

genomfördes av samma testledare i ett avskilt rum på flickans skola. Vid de två första sessionerna 

var den andra studieförfattaren också närvarande men ansvarade då enbart för 

inspelningsutrustningen. Alla behandlingssessioner videodokumenterades, och varje 

behandlingssession tog mellan 25 och 35 minuter. 

 

Fyra av de 15 behandlingssessionerna valdes ut innan interventionen inleddes i syfte att använda 

dessa för att representera interventionen som helhet. De skattades i efterhand från video med 

hjälp av SSS- protokollet av de bägge testledarna, oberoende av varandra. Dessa fyra 

behandlingssessioner (B2, B6, B10 och B14) ansågs utgöra en tidsmässig representation av 

interventionen som helhet.  

 

Varje behandlingssession inleddes med att testledaren introducerade utvalda leksaker i dubbel 

uppsättning för flickan. Testledaren uppmanade därefter flickan att välja vad hon ville leka med. 

Efter denna uppmaning imiterade testledaren alla rörelser, ansiktsuttryck och ljud som flickan 

frambringade. Efter imitationen lekte testledaren med flickan fritt en kort stund utan att imitera.  
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Baseline B (Observation 3 och Observation 4) 

Baseline B varade i tre veckor, där Observation 3 utfördes samma dag som den sista 

behandlingssessionen. Cirka en timme efter behandlingssessionen genomfördes PEP-R och 

observationen av en pedagogisk situation som skattades med hjälp av SSS- protokollet såväl av 

studieförfattarna som av läraren. Mellan O3 och O4 utförde läraren ytterligare en skattning med 

hjälp av SSS. Observation 4 ägde rum tre veckor efter avslutad intervention och utfördes på 

samma sätt som den första observationen och med samma undersökningsmaterial, samt även 

bedömning med intervjuformuläret Vineland-II.   

 

Lärarens skattningar  

Läraren genomförde totalt sju skattningar av vardagliga pedagogiska situationer (träning som 

vanligt) med flickan, med hjälp av SSS. Läraren genomförde sina skattningar vid de fyra 

observationstillfällena samt vid ytterligare tre tillfällen, se vidare Figur 3. Alla dessa observationer 

utfördes i en pedagogisk situation i samma lokal som behandlingssessionerna. Skattningarna 

genomfördes i efterhand av läraren med hjälp av SSS och skedde fristående från 

studieförfattarnas bedömningar med samma protokoll. Studieförfattarna samlade in lärarens 

ifyllda protokoll efter det sista tillfället.  

 

Analys 

Interaktion och kommunikation 

Spjut Skattningsskala (SSS) 

Samtliga bedömningar utfördes i efterhand genom att studera det inspelade materialet. För att 

erhålla interbedömarreliabilitet utförde studieförfattarna sina bedömningar enskilt vid olika 

tillfällen. SSS användes då som ett kvantitativt mätinstrument genom att frekvensen av bidrag 

inom respektive kategori noterades. Antalet bidrag inom varje kategori summerades och utgjorde 

dess råpoäng. Vid redovisning av resultaten används endast den ena studieförfattarens 

bedömningar, då hög bedömarreliabilitet erhölls för bedömningarna. 

 

Communication Coding Scheme (CCS) 

Samtliga observationer analyserades i efterhand med hjälp av videoanalysformuläret CCS. 

Materialet var de videofilmer där flickan och hennes lärare arbetade tillsammans i ett avskilt rum i 

en pedagogisk situation. Tio minuter i mitten av varje film ansågs vara mest representativa för de 

pedagogiska situationerna. Dessa transkriberades enligt samtalsanalytisk princip (Norrby, 2004) 

och kodades av båda studieförfattarna tillsammans. De aspekter som analyserades var initiativ, 
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respons, ljudproduktion och grad av engagemang, där endast flickans bidrag kodades. De bidrag 

som inte föregicks av en fråga eller en begäran från läraren klassades som initiativ av flickan. 

Bidrag från flickan som tolkades som svar på en begäran eller en fråga från läraren ansågs vara 

responser. Bidrag som inte bedömdes tillhöra någon av kategorierna kodades ej. Alla flickans 

ljudanden kategoriserades som ljud, förutom hörbara in- och utandningar då dessa tolkades som 

en del av flickans speciella andningsmönster som är typiskt för Rett syndrom. Vid tillfällen där 

flickan producerade flera ljud under en och samma tur i turtagningen räknades dessa enbart som 

ett ljud. Antalet bidrag i varje kategori räknades och sammanställdes i form av en slutsumma för 

respektive kategori. Kategorin grad av engagemang skattades genom en helhetsbedömning utifrån 

respektive transkription och videobservation. 

 

Mätning av ögonkontakt 

Samtliga observationer och behandlingssessionerna B2, B6, B10 och B14 analyserades även med 

avseende på hur stor del av tillfället som flickan sökte ögonkontakt med läraren eller testledaren. 

Andelen tid beräknades genom att studera det inspelade materialet och klocka varje tillfälle där 

flickan sökte ögonkontakt. Tiden för ögonkontakt summerades och jämfördes med filmens totala 

längd, vilket gav en procentsats av tid med ögonkontakt för respektive tillfälle. 

 

Tentativ utvecklingsbedömning 

Ages and Stages Questionnaire (ASQ) 

Frågeformuläret Ages and Stages Questionnaire användes vid första respektive sista 

observationen. Svaren noterades i protokollet och fördes sedan över till registreringsbladet där en 

profil av de olika utvecklingsområdena skapades.  

 

Vineland-II 

Intervjuformuläret ur Vineland-II användes vid samtal med flickans mor i samband med den sista 

observationen. Svaren noterades i protokollet och utgjorde grunden för en kvalitativ bedömning 

då rättningsmall och svenska normer ännu ej var publicerat vid det aktuella tillfället. 

 

Etiska överväganden 

Risken fanns att föräldrar och anhöriga till flickan som deltog i studien hade förväntningar på att 

imitationsträningen skulle leda till en förbättring hos henne. Denna studie undersökte primärt om 

imitation gör skillnad för flickans samspel/kommunikation, vilket föräldrarna informerades om.  

Det fanns även en risk att studiens upplägg eller innehåll oroade den deltagande flickan på något 
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sätt, då hennes vardagliga rutiner rubbades under tre veckor. Eftersom flickan har begränsade 

kommunikativa förmågor fanns risken att det kunde bli svårt för studieförfattarna att tolka 

hennes trötthetssignaler, varför det var viktigt att vara extra uppmärksam och att kunna ta hjälp 

av personer som känner henne väl.  

 

Det fanns även en risk att föräldrarna kände sig pressade att vara med i studien då det var 

logopeden på Rett Center som tog den första kontakten med dem inför studien, och de haft 

professionell kontakt med Centret sedan innan. För att undvika att de skulle få intrycket av att 

studien var något som ingick i utredning eller behandling på Rett Center eller barnhabiliteringen 

förtydligades i informationsbrevet att så inte var fallet.  

 

Resultat 

Interbedömarreliabilitet 

Alla statistiska beräkningar gjordes i statistikprogrammet SPSS, Statistical Package for the Social 

Sciences, version 19. Interbedömarreliabilitet mellan studieförfattarna beräknades på SSS- 

protokollen från samtliga observationer samt behandlingssessionerna B2, B6, B10 och B14. 

Korrelationen mellan det sammanlagda antalet värden vid observationerna respektive 

behandlingssessionerna beräknades enligt Pearson produkt-moment-korrelation. Korrelationen 

för observationerna var r = .992 och för behandlingssessionerna r = .997. 

 

Interbedömarreliabilitet mellan studieförfattarna och en extern bedömare beräknades på CCS- 

analyserna från observationerna. Transkriptionerna från dessa observationer tilldelades kodnamn 

och skickades till den externa bedömaren för analys och kodning. Även här beräknades 

korrelationen mellan det sammanlagda antalet värden vid de fyra observationerna mellan de olika 

bedömarna enligt Pearson produkt-moment-korrelation. Resultatet visade på en god 

överensstämmelse (r = .931). Procentuell överensstämmelse beräknades även mellan varje enskild 

kategori inom respektive observation och gav som resultat en variation mellan 76,19 – 100 %. 

 

Imitationsförmåga 

Samtliga 16 uppgifter ur imitationsskalan i PEP-R utfördes vid de fyra observationerna där 

resultaten redovisas i Tabell 1. Dessa resultat motsvarar en ålder på 4-11 månader enligt 

utvecklingsprofilen för imitationsskalan.  
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Tabell 1  

Fördelning av resultat från bedömningarna med imitationsskalan ur PEP-R från observationerna (O)  

 
 

 
Baseline A 

 
Intervention 

 
Baseline B 

     
 O1  O2  O3  O4 

Godkänd 1  1  2  0 

På väg 3  4  2  4 

Ej godkänd 12  11  12  12 

 

Två av uppgifterna innehöll någon form av ljudproducerande leksaker och dessa var vid samtliga 

observationer ”på väg”. Även de två uppgifter som innehöll grovmotoriska rörelser var vid de 

flesta observationer antingen ”på väg” eller godkända. Vid övriga uppgifter uteblev ofta 

responsen från flickan och dessa bedömdes därmed som ej godkända. Den uppgift som 

undersökte om flickan reagerade på imitation av sitt eget beteende blev vid den tredje 

observationen, efter avslutad intervention, godkänd. Under övriga observationer var resultatet för 

denna uppgift ej godkänt.  

 

Interaktion och kommunikation 

Spjut Skattningsskala (SSS) 

När flickan tittade på leksaken och direkt efteråt sökte tydlig ögonkontakt med den vuxne 

bedömdes handlingen som kategorin ”om barnet tittar på ett föremål och sedan på den vuxne”. 

Då hon knuffade undan en leksak utan att visa fortsatt intresse för den bedömdes handlingen 

som en gest för att kommunicera intention. De gånger då den vuxne och flickan kommunicerade 

med hjälp av flickans kommunikationskarta för att göra val och flickan sökte ögonkontakt för att 

bekräfta sitt val ansågs det vara kommunikation följt av ögonkontakt med den vuxne. Ljuden 

som flickan producerade var tjut, skratt eller andra ljud som inte var uttalade ord. De gånger hon 

ville dela sin känsla med den vuxne handlade det oftast om att hon skrattade och samtidigt sökte 

ögonkontakt med den vuxne. 

 

Vid den första behandlingssessionen stod flickan upp och kunde gå fritt i rummet, men då 

testledaren upplevde att det begränsade flickan, eftersom hon inte nådde alla leksaker, utfördes 

resterande behandlingssessioner sittandes vid ett bord tillsammans med testledaren. Flickan hade 

inte sina armbågsortoser på vid de första tillfällena, men då hennes stereotypier ansågs begränsa 

hennes rörlighet mer än vad ortoserna gjorde togs beslutet att behålla minst en av ortoserna på 

vid resterande behandlingssessioner. 
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Observationerna 

Det totala antalet bidrag vid den första observationen (O1) var 88, representerade i sex av de nio 

kategorierna. Vid den sista observationen (O4) var det totala antalet bidrag 102, fördelat på fyra 

av kategorierna. Vid O2 och O3 var det totala antalet bidrag 60 respektive 69, fördelat på fem av 

kategorierna. Resultatet redovisas i Tabell 2. 

 

Av lärarens sju SSS-skattningar framgick att samma kategorier som studieförfattarna hade 

observerat bidrag inom även representerades i lärarens skattningar. De kategorier i lärarens 

skattningar inom vilka bidrag främst observerades var ljudproduktion, intention och 

kommunikation följt av ögonkontakt. Frekvensen av bidrag bedömdes vara på samma nivå i 

samtliga skattningar. Ingen kvantitativ redovisning av lärarens bedömningar var möjlig, då 

bedömningarna främst var kvalitativa.  

 

Interventionen 

Under de fyra behandlingssessioner som analyserades ökade successivt det totala antalet bidrag 

från att vid B2 bestått av 26 bidrag till att vid B14 bestå av 115 bidrag, vilket åskådliggörs i Tabell 

2. Vid B2, B6 och B14 representerades fyra av de nio kategorierna. Vid behandlingssession 10 

observerades en imitation av den vuxnes handling, vilket var enda gången ett bidrag i denna 

kategori observerades under interventionen och detta medförde att totalt fem av kategorierna 

representerades vid B10.  Under behandlingssessionerna observerades flickan titta på testledaren 

för att se att hon följde det flickan själv gjorde (delad uppmärksamhet), något hon inte gjorde 

under observationerna av de pedagogiska situationerna.  
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Tabell 2 

Resultat från bedömning med SSS från observationerna (O) och behandlingssessionerna (B) där siffrorna 

representerar flickans antal bidrag inom respektive kategori från en bedömning 

 

Communication Coding Scheme (CCS) 

Det totala antalet bidrag från flickan ökade mellan den första och den sista observationen, men 

det fanns stora variationer mellan de fyra observationerna. Av flickans samtliga bidrag var 

responserna genomgående fler än initiativen. Vid observation 1 (O1) och observation 3 (O3) var 

andelen initiativ mindre än 30 % medan initiativen vid observationerna O2 och O4 utgjorde drygt 

40 % av flickans bidrag. Antalet ljud flickan producerade ökade från 19 vid den första 

observationen (O1) till 69 vid O4. Även här observerades en markant ökning mellan O1 och O2, 

en minskning mellan O2 och O3 och ytterligare en ökning mellan O3 och O4. Graden av 

 Baseline A Intervention Baseline B 
 
 
 

 
O1 

 
O2 

 
B2 

 
B6 

 
B10 

 
B14 

 
O3 

 
O4 

Delad uppmärksamhet: 
Om barnet tittar på den vuxne för 
att se att denna följer det barnet 
själv gör 

0 0 4 8 4 3 0 0 

Om barnet tittar på föremål och 
sedan den vuxne 

28 21 6 29 14 14 23 33 

Ansiktsuttryck: 
Om barnet använder ansiktsuttryck 
eller gest för att kommunicera 
intention 

2 0 0 0 0 0 1 0 

Imitation: 
Om barnet imiterar den vuxnes 
rörelser, gester, verbala uttryck och 
ansiktsuttryck 

4 1 0 0 1 0 0 0 

Emotion: 
Om barnet vill dela sin känsla med 
en vuxen 

10 9 2 8 17 13 7 7 

Språk och kommunikation: 
Vad barnet säger - babbel, ljud, ord, 
tvåordsmening etc. 

40 28 14 35 49 85 30 57 

Ögonkontakt: 
Om kommunikation är följt av 
ögonkontakt med den vuxne 

4 1 0 0 0 0 8 5 

Lek: 
Om barnet använder flera föremål 
tillsammans 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Om barnet använder föremålet 
symboliskt 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 88 60 26 80 85 115 69 102 
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engagemang var på samma nivå genom samtliga observationer.  I Tabell 3 redovisas flickans 

totala antal bidrag för varje observation och fördelningen initiativ och respons för dessa bidrag, 

antalet producerade ljud och graden av engagemang under observationen. 

 

Tabell 3 

CCS-resultat från observationerna 1-4 samt de sammanslagna och genomsnittliga resultaten i Baseline A (O1 och 

O2) och Baseline B (O3 och O4) med totalt antal bidrag, fördelning av initiativ och respons, antal producerade 

ljud samt graden av engagemang 

 O1 O2 O3 O4 

 
 

Baseline A 
(O1 + O2) 

 

 
 

Baseline B 
(O3 + O4) 

 
 
Antal bidrag (N) 
 
Roll i turtagning: 
Initiativ 
Respons 
 
Antal ljud 
 
Grad av  
engagemang (1-4) 

31 
 

(%) 
25,81 
74,19 

 
19 

 
3 

103 
 

(%) 
43,69 
56,31 

 
45 

 
3 

44 
 

(%) 
20,45 
79,55 

 
39 

 
3 

113 
 

(%) 
44,25 
55,75 

 
69 

 
3 

 
134 

 
(%) 

39,55 
60,45 

 
64 

 
3 
 

 
157 

 
(%) 

37,58 
62,42 

 
108 

 
3 

 

Mätning av ögonkontakt 

Andelen ögonkontakt av den totala tiden av varje pedagogisk situation mellan flickan och läraren 

vid observationerna var mellan 15,20 - 29,20 %, vilket redovisas i Figur 4. Under 

interventionsperioden mättes ögonkontakten på samma sätt vid behandlingssessionerna B2, B6, 

B10 och B14. Andelen ögonkontakt mellan flickan och testledaren var då mellan 44,30-60,00 %, 

även dessa resultat återfinns i Figur 4. 
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Andel ögonkontakt under observationerna respektive 
behandlingssessionerna
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Figur 4. Andelen ögonkontakt, mätt i procent av den totala tiden, under observationerna 1-4 och 

behandlingssessionerna 2, 6, 10 och 14.  

 

Tentativ utvecklingsbedömning 

Vid bedömning med såväl Vineland-II som 14- och 18-månadersprotokollen av Ages and Stages 

Questionnaire (ASQ) framkom det att flickan befinner sig generellt på en tidig utvecklingsnivå då 

hon inte når upp till förväntningarna för 14 månaders ålder. I ASQ märktes särskilt låga resultat 

vid kategorierna kommunikation, finmotorik och problemlösning. Inom kategorierna 

grovmotorik och personligt/socialt var resultaten något högre, framförallt för personligt/socialt. 

När ASQ utfördes en andra gång uppvisades liknande resultat som vid första tillfället. 

 

Av Vineland-II framgick att flickans kommunikativa förmågor främst finns inom förspråklig 

kommunikation. De uppgifter i frågeformuläret som handlade om att förstå, att lyssna och att 

vara uppmärksam bedömdes vara lättare för flickan än de som fokuserade på att följa 

uppmaningar eller instruktioner. Inom kategorierna finmotorik och grovmotorik märktes 

likvärdiga resultat som de som ASQ visade inom samma områden.  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Eftersom ögonkontakt och ögonpekning är de vanligaste kommunikationssätten för personer 

med Rett syndrom (Lavås et al., 2006; Leonard et al., 2001; Cass et al., 2003; Didden et al., 2009) 

var en mätning av flickans försök att söka ögonkontakt med samspelspartnern relevant för 
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studien. Ögonkontakten mättes vid de fyra observationerna och vid fyra behandlingssessioner. 

Flickan sökte mer ögonkontakt under behandlingssessionerna då hon blev imiterad av testledaren 

jämfört med under observationerna. Denna skillnad åskådliggörs i Figur 4. Resultaten visade en 

relativt liten variation observationerna emellan och behandlingssessionerna emellan. Skillnaden 

avseende ögonkontakt stöds av tidigare forskning som visat att barn som blir imiterade av sin 

mor vid en tidig ålder uppvisar mer ögonkontakt än om modern enbart svarar på barnets 

responser (Field 1977). Även Field och kollegor (2001) visade på sambandet att barn med autism 

som blev imiterade av en vuxen under en leksituation gav mer ögonkontakt än innan imitationen.  

 

Under samtliga observationer av pedagogiska situationer (O1-O4) var graden av engagemang 3 

på en 4-gradig skala, vilket enligt CCS- manualen betyder att barnet är intresserat och 

uppmärksamt under största delen av observationen men stundtals tappar intresse och 

uppmärksamhet. Begränsningar avseende uppmärksamhet har tidigare påvisats hos personer med 

Rett syndrom (Dahlgren Sandberg et al., 2000; Fabio et al., 2009). Vid bedömningen med SSS 

visade resultaten att flickan uppvisade en högre grad av delad uppmärksamhet under 

behandlingssessionerna genom att titta på testledaren för att se om denne följde det flickan 

gjorde, vilket hon inte gjorde under observationerna. Detta kan även tolkas som att flickan 

identifierar imitation av sitt eget beteende. J. Nadel (personlig kommunikation, 2 maj, 2011) har i 

sin forskning kunnat se ett samband mellan barns identifiering av imitationen och ökat positivt 

socialt beteende, vilket antyder att just flickans identifikation av imitationen kan vara till fördel 

för henne. Kategorin ”Om barnet tittar på föremål och sedan på den vuxne” i SSS visar också på 

delad uppmärksamhet, och i denna kategori kunde en liten förbättring noteras mellan Baseline A 

och B. 

 

Field och kollegor (2001) konstaterade att barn med autism vars beteende blev imiterat under en 

period uppvisade en ökad mängd producerade ljud, vilket även noterades i föreliggande studie då 

en ökning av flickans ljudproduktion märktes under interventionsperioden. Emellertid kan inte 

samma mönster ses under observationerna av de pedagogiska situationerna, då antalet ljud 

minskade efter den första observationen (O1) för att sedan öka vid den sista (O4). Majoriteten av 

ljuden flickan producerade var skratt, att jämföras med Field och kollegor (2001) där en ökning 

vad gällde barnets skratt riktat mot den vuxne kunde noteras. 

 

Flickan uppvisade en ökning inom kategorin ”Om barnet vill dela sin känsla med en vuxen” 

under interventionsperioden. Detta beteende kan kopplas till Allen (1991) som menade att flickor 
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med Rett syndrom är socialt intresserade men saknar förutsättningar för att skapa sociala 

relationer på egen hand. Emellertid kan flickans vilja att dela sin känsla med en vuxen tolkas som 

en viktig byggsten i samspelet och ett försök till att underhålla den sociala relationen med 

samtalspartnern. Själva imitationen kan bidra till detta intresse för den sociala relationen genom 

att imitation kan ge en känsla av samhörighet och förståelse mellan två personer (Dawson & 

Adams, 1984). 

 

Vid bedömning med CCS var andelen initiativ färre än andelen responser genom samtliga 

observationer. Tidigare studier har visat att personer med Rett syndrom har begränsningar vad 

gäller initiativtagande och interventionsmetoder som fokuserar på träning av bland annat 

initiativförmåga är därför lämpligt för personer med Rett syndrom (Dahlgren Sandberg et al., 

2000). Andelen initiativ vid observation 3 (O3) var nästan lika låg som vid observation 1 (O1), 

vilket gör att andelen initiativ under Baseline B minskade jämfört med Baseline A och därför 

finns ingen grund för några slutsatser avseende en eventuell förbättring av flickans 

initiativtagande. En påverkande faktor är flickans dyspraktiska svårigheter som kan utgöra ett 

hinder för eventuella initiativ som hon möjligtvis skulle vilja ta (Witt Engerström, 1990; 

Fontanesi & Haas, 1988; Trevarthen & Burford, 2001). 

 

Trots varierande resultat vad gäller antalet bidrag och antal initiativ var graden av engagemang 

genomgående god. Detta går i linje med Allens (1991) beskrivning av flickor med Rett syndrom 

som socialt intresserade men med begränsade förutsättningar att uttrycka detta.  

 

Vid observation 3, strax efter interventionens slut, uppvisade flickan vid bedömning med PEP-R 

en reaktion på imitation av sitt eget beteende, vilket hon inte gjorde vid de andra observationerna. 

Detta resultat stärks av tidigare forskning som har visat att barn på en tidig kognitiv nivå kan 

identifiera imitation av sitt eget beteende (Gardner & Gardner, 1970; Piaget, 1999[1951]). Enligt 

J. Nadel (personlig kommunikation, 2 maj, 2011) finns det ett positivt samband mellan att kunna 

identifiera imitation av sitt eget beteende och ett ökat socialt intresse. Effekten efter perioden av 

Intensiv Imitation kunde dock inte anses varaktig då flickan inte uppvisade någon reaktion på 

imitation av sitt eget beteende under den sista observationen. 

 

Vid bedömningarna av flickans utvecklingsnivå visade både ASQ och Vineland-II resultat som 

tyder på att hon befinner sig på en tidig kognitiv nivå, vilket stöds av Lindbergs (2004) resultat 
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där samtliga deltagare med Rett syndrom bedömdes ha en kognitiv ålder på mindre än två år. Vad 

gäller ASQ kunde ingen nämnvärd skillnad mellan de två bedömningarna observeras.  

Tidigare forskningsresultat har visat att det kommunikativa beteendet hos barn på en tidig 

utvecklingsnivå kan gynnas av imitation (Dawson & Adams, 1984; Nadel & Peze, 1993). 

Eftersom den deltagande flickan har en tidig utvecklingsnivå fanns det anledning att anta att 

hennes kommunikation skulle gynnas genom Intensiv Imitation som intervention. I Baseline A 

(Tabell 2) var det totala antalet kommunikativa bidrag 148 vid bedömning med SSS och under 

Baseline B hade det totala antalet bidrag ökat till 171, vilket innebär en ökning med 15,54 % 

under interventionsperioden. En viss ökning av kommunikativa bidrag hos flickan kan således 

ses, dock kan inga slutsatser om ett mer avancerat kommunikativt beteende dras utifrån dessa 

resultat då antalet mätpunkter under respektive baseline var få.   

 

Flickans resultat motsvarade enligt utvecklingsprofilen i PEP-R en ålder på 4-11 månader, vilket 

är något lägre än vad resultaten från ASQ och Vineland-II indikerade. Eftersom endast 

imitationsdelen ur PEP-R utfördes gäller denna uppskattade utvecklingsnivå endast flickans 

imitativa beteende.  Flickans styrkor finns inom de sociala och grovmotoriska områdena, som 

ASQ och Vineland-II visade. Bedömningen med PEP-R visade en något lägre utvecklingsnivå, 

vilket kan bero på att PEP-R innebär en direkt bedömning av flickans prestationer, att jämföras 

med bedömningar med ASQ och Vineland-II som inte kräver någon medverkan från flickan då 

det är föräldrarna som svarar på frågor utifrån vardagssituationer med barnet. Svårigheter med 

formella bedömningar av personer med Rett syndrom har tidigare beskrivits av bland andra 

Fontanesi och Haas (1988) och Trevarthen och Burford (2001). Bedömning av imitation, såsom i 

PEP-R, kräver motoriska responser på uppmaning, vilket kan vara svårt för personer med Rett 

syndrom på grund av dyspraxi och latens (Witt Engerström, 1990; Lewis & Wilson, 1998). Det 

har tidigare konstaterats att dessa symtom kan försvåra bedömning av kognitiva och motoriska 

färdigheter (Fontanesi & Haas, 1988; Trevarthen & Burford, 2001; Lewis & Wilson, 1998). Även 

om det vid bedömningstillfällena med flickan eftersträvades att ge extra utrymme och tid för 

hennes responser fick testledaren gå vidare efter en viss tids väntan, då den uteblivna responsen 

kanske inte handlade om latens eller dyspraxi utan om en oförmåga att kunna utföra uppgiften.  

 

De uppgifter i PEP-R som involverade ljudproducerande leksaker tycktes mer intresseväckande 

för flickan och visade stabila resultat i såväl Baseline A som Baseline B. Tidigare studier har 

konstaterat att barn med Rett syndrom uppvisar starka reaktioner på musik i olika former 

(Merker et al., 2001; Elefant & Wigram, 2004). Eftersom ljudproducerande leksaker ofta 



   

 24   

användes i skolarbetet med flickan kan även hennes intresse för dessa leksaker förklaras med en 

vana att använda dessa. 

 

Sammanfattningsvis fanns det förutom ovan nämnda likheter också skillnader mellan 

föreliggande studies resultat och tidigare imitationsstudier. I en studie av Heimann och kollegor 

(2006) blev barnen med autism bättre på att själva imitera andras beteende, enligt bedömning 

med PEP-R. Denna förbättring har inte kunnat observeras i föreliggande studie. Det skulle kunna 

förklaras med att flickan befinner sig på en tidigare utvecklingsnivå än barnen i studien av 

Heimann och kollegor (2006) vars genomsnittliga mentala ålder var 25 månader. Enligt Heimann 

(1999) finns det anledning att tro att faktorer som intresse och motivation i relation till barnets 

utvecklingsnivå har betydelse för barnets benägenhet att imitera. Detta är något som skulle kunna 

förklara varför flickans tidiga utvecklingsnivå utgör en begränsning av hennes imitationsförmåga. 

Även det faktum att flickan har dyspraxi kan ha betydelse för resultatet, då barnen i liknande 

studier inte hade dessa svårigheter (Heimann et al., 2006; Field et al., 2001).  

 

Som tidigare nämnts är de vanligaste kommunikationssätten för flickor med Rett syndrom gester, 

ögonkontakt/ögonpekning och ljud (Lavås et al., 2006). Flickan i föreliggande studie använde sig 

av samtliga dessa, i synnerhet ögonpekning, för att kommunicera. Vid två av observationerna (O1 

och O2) observerades flickan knuffa ner en leksak på golvet och samtidigt titta åt ett annat håll, 

vilket tolkades som en gest för att markera ett slut på aktiviteten. Flickan använde sig även av ljud 

för att kommunicera, och denna ljudproduktion ökade under studiens gång.  

 

Överlag var flickans dagsform och uthållighet avgörande för resultaten. Detta bekräftades även 

av skolpersonalen som menade att dagsformen var av stor betydelse för arbetet med flickan. 

Detta kan särskilt märkas vid observationerna 2 och 4 då både PEP-R och SSS utfördes under 

samma dag men med skiftande resultat då det ena testet visade en förbättring och det andra en 

försämring jämfört med tidigare observationer. 

 

Tidigare studier om imitation har framförallt undersökt dess påverkan på barn med autism. 

Flickan i föreliggande studie har inte en autismdiagnos, men däremot finns det samband mellan 

Rett syndrom och autismspektrumstörningar (American Psychiatric Association, 1998; Gillberg & 

Billstedt, 2000; Wing, 2005). Inga studier har hittills studerat Intensiv Imitation som intervention 

vid Rett syndrom, varför jämförelser med studier där deltagarna hade autism ansågs mest relevant 

för föreliggande studie.  
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Metoddiskussion 

Studiens upplägg var något sårbart eftersom det baserades på endast en deltagare. Det var 

emellertid inte logistiskt eller tidsmässigt möjligt att ha mer än en deltagare. Det faktum att 

interventionen skulle utföras i deltagarens skola gjorde att studien var tvungen att tidsmässigt 

anpassas efter skollov, varför Baseline A blev två veckor lång istället för de planerade tre 

veckorna. Eftersom Baseline B är tre veckor blev då studieupplägget något asymmetriskt. 

Uppsatsförfattarnas bedömning är dock att detta faktum inte har påverkat studiens resultat. 

 

Metoden Single Case Subject var en relevant metod då studien endast hade en deltagare och de 

upprepade mätpunkterna under studiens gång bidrog till resultatens trovärdighet. Eftersom 

bedömningar och skattningar även genomfördes i samband med vissa behandlingssessioner 

kunde förändringar som inte att hade varit möjliga att upptäcka vid observationerna synliggöras, 

till exempel skillnaden i andelen ögonkontakt mellan interventionen och observationerna. En 

längre interventionsperiod och ytterligare mätpunkter under studiens gång hade stärkt studien. 

Alternativt hade flickans lärare kunnat utföra interventionen under handledning. 

 

Vad gäller CCS- analysen valdes tio minuter ut av den totala inspelningstiden under de fyra 

observationerna. Eventuella skillnader i resultaten från dessa fyra observationer av vardagliga 

pedagogiska situationer kan därför bero på vilka leksaker eller aktiviteter som erbjöds av läraren 

under dessa tio minuter. Detta kan förklara varför antalet bidrag ökade vid vissa observationer 

men minskade kraftigt under observation 3 (O3) samt varför andelen initiativ var betydligt färre 

vid O3 än vid övriga observationer. 

 

Beräkning av interbedömarreliabilitet mellan de två studieförfattarna och mellan studieförfattarna 

och den externa bedömaren visade på en hög interbedömarreliabilitet, vilket ger en hög 

trovärdighet till bedömningarna och tyder på att skattningarna har fyllts i efter samma principer 

av bedömarna. Materialet som kodades med CCS skickades som färdiga transkriptioner till den 

externa bedömaren för kodning. Detta eftersom transkriptionerna var mycket tidskrävande att 

göra och att den uppgiften inte kunde förväntas utföras av någon utöver studieförfattarna.  

 

Framtida studier 

Med tanke på föreliggande studies varierande resultat mellan de olika observationerna vore det 

intressant att utföra en liknande studie under en längre period och mer flera och tätare 

mätpunkter. Detta för att kunna avgöra om effekten av behandlingsmetoden blir mer stabil, samt 
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att man då även skulle kunna exkludera deltagarens dagsform som en påverkansfaktor på 

resultatet. Vidare hade det även varit intressant om eventuella framtida studier med liknande syfte 

hade fler än en deltagare. 

 

Slutsats 

Andelen ögonkontakt flickan sökte med sin samtalspartner var större vid den Intensiva 

Imitationen än vid de vardagliga pedagogiska situationerna. Under interventionsperioden ökade 

antalet producerade ljud och det totala antalet kommunikativa bidrag i skattningsprotokollet SSS. 

Antalet kommunikativa bidrag och producerade ljud var större efter interventionen jämfört med 

innan. Den Intensiva Imitationen har således haft en positiv påverkan på vissa kommunikativa 

beteenden hos den deltagande flickan.  
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Bilaga 1 – Informations- och samtyckesbrev till målsman 

   Linköping 2011-XX-XX 

 

Informationsbrev till målsman angående en studie för barn med Rett Syndrom 

 

Hej! 

Vi är två studenter som i vår läser vår åttonde och sista termin på logopedprogrammet vid 

Linköpings universitet. Under denna termin kommer vi att utföra en studie som också blir vår 

magisteruppsats, och det är därför som vi nu kontaktar Er.  

 

I vår studie ska vi undersöka om en behandlingsmetod som kallas för Intensiv Imitation kan 

påverka samspel och kommunikation hos barn med Rett Syndrom. Liknande studier har tidigare 

gjorts med barn med autism, barn med Downs Syndrom och barn med typisk utveckling. Det 

saknas dock forskning inom området för barn med Rett Syndrom.  

 

Första gången vi träffar Er och Ert barn kommer Ni att få svara på några frågor och fylla i ett 

formulär angående Ert barns kommunikation och samspel. Vi kommer även att observera Ert 

barn i en leksituation för att ytterligare kunna bedöma kommunikation och samspel. Vid detta 

tillfälle kommer vi även att försöka göra en bedömning av Ert barns mentala ålder.  

 

Perioden med Intensiv Imitation kommer att inledas tre veckor efter att vi har träffat Ert barn 

första gången. Vi kommer då att träffa Ert barn enskilt måndag-fredag, ca 30 minuter om dagen, i 

tre veckor. Detta sker på barnets skola. Ytterligare tre veckor efter att denna period är slut 

kommer vi att träffa Ert barn för en sista slutobservation på skolan. I samband med detta skulle 

vi vilja träffa Er igen för att åter ställa några frågor. 

 

Vi kommer under tillfällena vi träffar barnet att vara så observanta som möjligt på barnets 

signaler och kommer givetvis att avbryta om vi uppmärksammar att barnet är för trött eller 

oroligt för att medverka.  

 

Resultatet kommer att behandlas konfidentiellt och anonymitet för Ert barn kommer att 

eftersträvas, endast information om ålder och kön kommer att framgå i uppsatsen. Materialet, 



   

    

 

 

även det videoinspelade, kommer att sparas på logopedprogrammet vid Linköpings Universitet i 

minst fem år och kan komma att användas i framtida forskning.  

 

Vissa sekvenser från videoinspelningen kan även komma att visas upp på seminariet där vi 

presenterar studien, om Ni godkänner detta.  

 

Om Ni väljer att låta Ert barn medverka i studien kan Ni eller Ert barn när som helst under  

studiens gång avbryta deltagandet. Deltagandet i studien är helt frivilligt och kommer inte att 

inverka på Era framtida kontakter med barnhabiliteringen eller Rett Center.  

 

Vid eventuella frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta oss eller våra handledare. 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Martina Gerdin      Emmy Hadvall  

e-mail:       e-mail:  

Telefon:       Telefon:  

 

Vetenskaplig handledare     Klinisk handledare 

Mikael Heimann      Helena Wandin 

Professor/leg. Psykolog     Leg. logoped 

Linköpings Universitet     Rett Center, Östersund 

       

 

  

 

 

 

 



   

    

 

 

 

Samtycke till deltagande i studie om Intensiv Imitation  

Vi har tagit del av information kring studien om Intensiv Imitation och samtycker till deltagande. 

Vi är medvetna om att deltagandet är helt frivilligt och att vi när som helst kan avbryta vårt barns 

deltagande i studien. Vi ger vårt tillstånd till att författarna till studien under skrivandet av 

uppsatsen får tillgång till information om tidigare utredningar och bedömningar som vårt barn 

har genomgått på Rett Center och/eller barnhabiliteringen.   

 

Barnets namn: _______________________________________________________________ 

Målsmans underskrift: _________________________________________________________  

Namnförtydligande:___________________________________________________________  

Ort och datum:_______________________________________________________________ 

  

 

 

 

Vi ger vårt tillstånd till att videodokumentationen får användas vid presentation av studien.   

  

Målsmans underskrift: _________________________________________________________  

Namnförtydligande:___________________________________________________________  

Ort och datum:_______________________________________________________________  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



   

    

Bilaga 2 – Informations- och samtyckesbrev till skola 

   Linköping 2011-XX-XX 

 

Informationsbrev till skola angående en studie för barn med Rett Syndrom 

 

Hej! 

Vi är två studenter som nu i vår läser vår åttonde och sista termin på logopedprogrammet vid 

Linköpings universitet. Under denna termin kommer vi att utföra en studie som också blir vår 

magisteruppsats, och det är därför som vi nu kontaktar Er.  

 

En av Era elever kommer att delta i vår studie och vi hoppas på ett samarbete med Er under 

studien. Föräldrarna till det berörda barnet har redan gett sitt samtycke till medverkan i studien.  

 

I vår studie ska vi undersöka om en behandlingsmetod som heter Intensiv Imitation kan påverka 

samspel och kommunikation hos barn med Rett Syndrom. Liknande studier har tidigare gjorts 

med barn med autism, barn med Downs Syndrom och barn med typisk utveckling. Det saknas 

dock forskning inom området för barn med Rett Syndrom.  

 

Det bästa för studien vore om vi kunde träffa barnet i skolan. Detta innebär ett inledande tillfälle 

i början av februari där vi träffar barnet för att göra en grundläggande kartläggning av dess 

kommunikativa förmågor. Tre veckor därefter kommer vi tillbaka för att inleda perioden med 

Intensiv Imitation, som varar i totalt tre veckor. Under dessa tre veckor kommer vi att vilja träffa 

barnet ca 30 minuter varje dag för att träna Intensiv Imitation. Vid samtliga tillfällen kommer vi 

att dokumentera med hjälp av videokamera, det är dock endast barnet som deltar i studien och en 

av oss testledare som kommer att filmas. Vi behöver därför en avskild plats att vara på 

tillsammans med barnet. Tre veckor efter att perioden med Intensiv Imitation har tagit slut 

kommer vi tillbaka för att göra vår sista kartläggning. Totalt varar denna studie i nio veckor, varav 

vi är på plats dagligen i tre av dem.  

 

Vid bedömningarna kommer vi bland annat att använda oss av ett protokoll som vi även skulle 

vilja att någon i personalen fyller i vid några tillfällen, totalt sju gånger fördelat på nio veckor. Det  



   

    

 

 

är ett protokoll som är enkelt att använda och som är tänkt att fyllas i samtidigt som man 

observerar barnet i en arbets-/leksituation. Att fylla i protokollet tar inte mer än tio minuter per  

tillfälle. Fyra av dessa sju arbets-/leksituationer kommer att infalla då vi är på Er skola, vi önskar 

då att filma den utvalda personen i personalen och barnet för att i efterhand kunna analysera 

materialet. Vi vore mycket tacksamma om någon i personalen skulle kunna tänka sig att hjälpa 

oss med detta.  

 

Vi önskar att kunna träffa det deltagande barnet på skolan, och hoppas att vi på bästa sätt ska 

kunna planera in dessa tider med Er.  

  

Vid eventuella frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta oss eller våra handledare, 

annars hör vi av oss för att boka in tider med Er.   

  

Vi ser fram emot ett gott samarbete!  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Martina Gerdin      Emmy Hadvall  

e-mail:       e-mail:  

Telefon:       Telefon:  

 

Vetenskaplig handledare     Klinisk handledare 

Mikael Heimann      Helena Wandin 

Professor/leg. Psykolog     Leg. logoped 

Linköpings Universitet     Rett Center, Östersund 

      

  

 

 

 



   

    

 

 

Samtycke till studie om Intensiv Imitationsträning som äger rum på skolan 

Jag har tagit del av information kring studien och samtycker till att studien får utföras på berörd 

skola.  

 

Skolans namn: _______________________________________________________________ 

Rektors underskrift: ___________________________________________________________ 

Namnförtydligande:____________________________________________________________ 

Ort och datum:_______________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

Bilaga 3 – Spjut skattningsskala (SSS) 

 

 

 



   

    

Bilaga 4 CCS - protokoll  

 


