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Sammanfattning  

Bakgrund 

Kommunikationsintervention är en outforskad del av forskning inom Rett syndrom trots att 

de flesta inom målgruppen är i behov av alternativ och kompletterande kommunikation 

(AKK). I senare forskning har ögonstyrda datorer visat sig vara ett sätt för individer med 

Rett syndrom att uttrycka sig genom under testsituationer. Ögonstyrd dator som AKK inom 

kommunikationsintervention för personer med Rett syndrom är dock ett outforskat område.  

Syfte  

Syftet med föreliggande studie var att undersöka effekten av implementering av ett 

kommunikationsprogram i en ögonstyrd dator till en person med Rett syndrom i 

kombination med att dennes förälder handleddes i att använda underlättande 

partnerstrategier.   

Metod  

Studien inkluderade en deltagare med Retts syndrom och dennes förälder. Metoden i 

föreliggande studie utformades enligt en single case experimental design med mätning av 

baslinje, intervention och uppföljning. Deltagarens kommunikation analyserades via 

videofilm efter interventionstillfällena. Skattningsformulär i form av Communication Matrix 

och Nuläge modellprat besvarades av föräldern före och efter intervention. Målsättning enligt 

GAS utvärderades av författarna tillsammans med föräldern under interventionen.   

Resultat  

Implementering av kommunikationsprogram i ögonstyrd dator till en kvinna med Rett 

syndrom och handledning av förälder i responsiva partnerstrategier ökade antalet yttranden 

från deltagaren och över tid uttrycker sig deltagaren mer varierat. Utifrån skattning av 

Communication Matrix och kvalitativa observationer fann föreliggande studie att deltagarens 

kommunikationsförmåga utvecklas från en prelingvistisk nivå till en kommunikation på 

symbolisk nivå.  

Slutsats 

Resultat från föreliggande studie indikerar att ögonstyrd dator är ett bra alternativ till 

AKK för flickor med Rett syndrom i kombination med att närstående handleds i 

responsiva partnerstrategier.  
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Introduktion      

Rett syndrom (RTT) är en ovanlig diagnos som i de flesta fall orsakas av en mutation på 
MECP2-genen, belägen på X-kromosomen (Amir et al., 1999). Det föds idag cirka 1 per 10 
000 barn med diagnosen och det är huvudsakligen flickor. Denna studie refererar därför 
till målgruppen som flickor med RTT. RTT är enligt forskningen en av de diagnoser som 
vanligen orsakar multipla funktionsnedsättningar hos flickor (Ellaway & Christodoulou, 
2001). Flickor med RTT har ofta inget eller begränsat tal. I en stor mängd publikationer 
beskrivs att deras kommunikationssätt i de flesta fall huvudsakligen består av icke-verbala 
beteenden, exempelvis ansiktsuttryck och kroppsrörelser. Hos flickor med RTT beskrivs 
kommunikation via ögonen vara deras främsta kommunikationssätt (Bartolotta, Zipp, 
Simpkins, & Glazewski, 2011; Cass et al., 2003, Didden et al., 2010; Hetzroni & Rubin, 
2006). Kommunikation som enbart är icke-verbal kräver mycket tolkning från personens 
omgivning och kan därför vara ett osäkert sätt att kommunicera på. Flickor med RTT 
beskrivs ha ett tydligt intresse för socialt samspel och interaktion (Djukic 
& Valicenti McDermott, 2012), de har därmed ett behov att uttrycka sig på ett varierat 
sätt (Grether, 2015; Lariviere, 2014; Sigafoos, Laurie, & Pennell, 1996; Wandin, Lindberg, 
& Sonnander, 2015). Ett sätt att göra detta är genom alternativ och kompletterande 
kommunikation (AKK), så som symbolkommunikation. Tidigare studier har undersökt 
flickor med RTT och olika typer av AKK, men dessa har varit begränsade till tidiga 
kommunikativa funktioner (Sigafoos et al., 2011). Idag finns fortfarande kunskapsluckor 
om hur interventionen för kommunikation bör läggas upp på bästa sätt för denna 
patientgrupp.    

Ögonstyrd dator har i forskning visat sig vara ett sätt för flickor med RTT att 
uttrycka sig i testsituationer. De få studier som har undersökt ögonstyrd dator som 
kommunikationssätt har visat lovande resultat. På basis av tidigare forskning undersöker 
denna studie effekten av introduktion av kommunikationsprogram i ögonstyrd dator, 
tillsammans med viktiga interventionskomponenter som partnerstrategier och 
målsättning.  

Bakgrund  

Utveckling av kommunikation startar redan vid födsel och formas av samspel mellan 
barnet och barnets sociala omgivning. Kommunikationsutvecklingen beskrivs gå igenom 
fem utvecklingsstadier: (a) spontana handlingar, (b) medvetna handlingar, (c) medveten 
kommunikation, (d) symbolkommunikation och (e) symbolkombination (Thunberg, Ferm 
& Broberg, 2009).  

Tidigt i utvecklingen utgörs barnets kommunikation av spontana handlingar där 
barnet reagerar naturligt och utan avsikt på upplevelser inifrån och utanför kroppen. 
Barnets sociala omgivning tolkar dessa reaktioner som kommunikativa och kan därefter 
besvara dem. Medvetna handlingar innebär att barnet agerar målinriktat men dessa 
handlingar är fortfarande inte kommunikativt avsiktliga. Vid medveten kommunikation 
riktar barnet avsiktligt sina meddelanden till andra. Det fjärde utvecklingsstadiet utgörs 
av symbolkommunikation där barnet använder symboler i form av talat språk eller 
exempelvis bildsymboler. Det sista utvecklingsstadiet innebär att barnet kombinerar flera 
symboler i ett kommunikativt syfte.  

De tre första faserna är icke-verbala. Av dessa benämns de två första faserna som 
partnerberoende eftersom det är samtalspartnern som tolkar barnets beteenden och 
tillskriver dessa kommunikativ avsikt. Om barnet har motoriska och kommunikativa 
funktionsnedsättningar kan det vara svårt för samspelspartnern att avläsa och tolka 
barnets beteenden. Det kan också vara svårt att uppfatta om ett beteende är avsiktligt 
kommunikativt och vilken kommunikativ funktion beteendet fyller (Iacono et al., 2009; 
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Sigafoos et al., 2011; Sigafoos et al., 2000). Sigafoos et al. (2000) gav som förslag att kalla 
dessa icke-verbala beteenden för potentiella kommunikativa beteenden, då det är svårt att 
objektivt bedöma om ett icke-verbalt beteende är avsiktligt kommunikativt eller inte. 
Diagnosen Rett Syndrom ställs idag utifrån kliniska kriterier och bekräftas i flertalet fall 
med gentest. Syndromet föll länge under paraplydiagnosen autism på grund av de 
avvikande sociala beteenden, som kan ses i tidigt utvecklingsstadium och till följd av detta 
förekommer feldiagnostisering (Hagberg, 2002; Witt-Engerström & Gillberg, 1987). Trots 
likheter i kommunikationssvårigheter mellan Rett syndrom och autism finns det även 
tydliga skillnader. Regression av de färdigheter som erhållits i tidiga år så som sker vid 
RTT, att diagnosen ses nästan enbart hos flickor men också den ökning av socialt intresse 
som visar sig hos flickor med RTT upp i åldrarna skiljer sig från autism (Djukic et al., 
2012; Hagberg, 2002; Mount et al., 2003).  

RTT karaktäriseras av ett förlopp som kan delas in i fyra stadier: (I) avstannande av 
utveckling, (II) regression, (III) stationär och (IV) förlust av gångförmåga (Hagberg, 
2002). Flickorna följer i stort sett en normal utveckling fram till 6 - 18 månaders ålder då 
den allmänna utvecklingen och tillväxthastigheten av huvudet avtar. Därefter följer en 
regression av utvecklade färdigheter som; joller, tal och handmotorik. Under denna 
tidsperiod kan det vara svårt att få kontakt med flickorna, på grund av ett minskat intresse 
för socialt samspel. I den stationära fasen avtar regressionen och förlorade förmågor kan 
återfås med träning och nya förmågor kan utvecklas. Intresset för socialt samspel ökar 
igen. Den stationära fasen kan vara livet ut (Hagberg, 2002). Det fjärde stadiet utgörs av 
förlust av gångförmåga. En stor andel flickor med RTT utvecklar aldrig gångförmåga, eller 
förlorar denna förmåga i vuxen ålder. Det är i en nyare studie omdiskuterat om detta utgör 
ett eget stadie, då nedsatt gångförmåga kan vara sekundärt i förhållande till andra 
svårigheter som syndromet innebär (Svedberg, Herngren, & Michno, 2018).    

Syndromet medför inget eller begränsat tal, begränsad motorik samt en påverkad 
kognition som dock är svårbedömd på grund av övriga symtom. Apraxi, handstereotypier 
och epilepsi är vanligt förekommande kroppsliga symtom (Hetzroni & Rubin, 2006). En 
störning i det autonoma nervsystemet resulterar i bristande central styrning av andning, 
blodtryck och puls och kan leda till hyperventilation och andningsuppehåll (Cass et al., 
2003).   

De multipla funktionsnedsättningar som RTT innebär medför begränsad 
beteenderepertoar, liksom begränsningar i att kommunicera genom konventionella 
kanaler som talat språk eller med teckenspråk (Cass et al., 2003; Woodyatt & Ozanne, 
1992). Tidigare forskning beskriver kroppsspråk, ansiktsuttryck, ljudande och 
blickkontakt som vanliga sätt för flickor med RTT att kommunicera på (Bartolotta et al., 
2011; Grether, 2015; Sigafoos et al., 2011; Sigafoos et al., 2000). Det huvudsakliga sättet 
att kommunicera beskrivs dock vara med ögonen och den intensiva blicken (Bartolotta et 
al., 2011; Cass et al., 2003, Didden et al., 2010; Hagberg, 2002; Hetzroni & Rubin, 2006). 
I en studie av Bartolotta et al. (2011) rapporterades det att 78,9% av 141 flickor med RTT 
använde blickkontakt i kommunikativt syfte. Blickkontakten är betydelsefull och beskrivs 
fylla flera kommunikativa funktioner, som att göra val eller begära (Bartolotta et al., 
2011; Didden et al., 2010; Sigafoos et al., 2011; Urbanowicz et al., 2016).   

Det sociala nätverket kring flickor med RTT behöver ofta tolka flickornas icke-
verbala beteenden och tillskriva dem en viss kommunikativ funktion (Bartolotta et al., 
2011; Tait et al., 2004). Sättet att förmedla kommunikativa budskap blir begränsat och 
därmed begränsas även antalet använda kommunikativa funktioner. Att enbart använda 
icke-verbala beteenden som kommunikationssätt är därför både osäkert och ineffektivt 
(Iacono et al., 2009). 

Flickor med RTT beskrivs utifrån sin blickkontakt ha sociala preferenser och ett 
intresse för interaktion (Bartolotta et al., 2011; Djukic & Valicenti McDermott, 
2012).  Forskning bedriven på Rett Syndrome Center i New York rapporterar att flickor 
med RTT föredrog att titta på ansikten framför objekt och ögon framför näsa eller mun 
(Djukic & Valicenti McDermott, 2012), vilket tolkas som att flickor med RTT har specifika 
preferenser för människor och att etablera kontakt. Deras beskrivna intresse för social 
interaktion talar för ett behov av att uttrycka sig varierat. Genom att i högre utsträckning 
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ersätta icke-verbala beteenden med symbolkommunikation som alternativ och 
kompletterande kommunikation (AKK) i intervention, kan kommunikationen bli mer 
effektiv, tydligare och varierad med avseende på funktion (Grether, 2015; Lariviere, 
2014; Sigafoos, Laurie, & Pennell, 1996; Wandin, Lindberg, & Sonnander, 2015)  

Internationellt sett finns i dagsläget inga tydliga riktlinjer för intervention av 
kommunikation för flickor med RTT (Byiers, Dimian, & Symons, 2014; Sigafoos et al., 
2008; Woodyatt & Ozanne, 1992). I en systematisk översiktsstudie genomförd 
av Sigafoos et al. (2011) beskrivs tidigare interventioner riktade till flickor med RTT varit 
avgränsade till specifika förmågor. Interventionerna bestod av oliks metoder, exempelvis 
musikterapi och studierna genomfördes i single case designs eller i mindre studier med få 
deltagare. Gemensamt för de granskade interventionerna är att de var avgränsade till 
tidiga kommunikativa färdigheter i specifika situationer, som att uttrycka behov eller 
önskemål genom att begära mer mat eller göra val av musik. För att öva dessa 
kommunikativa färdigheter fick deltagarna använda gester, enkla pratapparater eller peka 
på bildsymboler i pappersformat. Tidigare studier har även rapporterat om att det inte 
funnits självklara val av kommunikationshjälpmedel för flickor med RTT. I en studie 
genomförd i Nederländerna (Didden et al., 2010) med 120 deltagare rapporterar föräldrar 
att ingen av de deltagande flickorna hade blivit introducerade till ett 
kommunikationshjälpmedel och deras kommunikationssätt var huvudsakligen 
omgivningens tolkning av flickornas icke-verbala beteenden. I de studier (Grether, 2015; 
Lavås et al., 2006; Wandin, Lindberg, & Sonnander, 2015) som har inkluderat AKK har 
typ av introducerad symbolkommunikation varierat stort. Grether (2015) beskriver i sin 
kohortstudie genomförd i USA, att en majoritet av flickor med RTT hade en lång historia 
av att testa olika typ av AKK. Individer med RTT föreslås få tillgång till ett multimodalt 
kommunikationssystem och stöd till möjlighet att använda hjälpmedlet i olika typer av 
kommunikativa kontexter, där de ges chans att använda fler kommunikativa funktioner 
(Grether, 2015).  

En enkätstudie riktad till logopeder i Sverige (Wandin, Lindberg, & Sonnander, 
2015) har undersökt hur kommunikationsintervention ser ut. Av 320 kontaktade 
logopeder svarade 77 logopeder att de hade varit i kontakt med en individ med RTT i sin 
yrkesroll. Resultat från studien visar att en stor merpart av interventionerna som utförts, 
hade som syfte att introducera symbolkommunikation i form av AKK och andra 
hjälpmedel. Vilken typ av AKK som introducerades varierade stort men de flesta 
logopederna hade introducerat lågteknologiska AKK, som bilder med kända föremål 
och bildstöd i förberedande syfte. En klar majoritet av flickorna beskrevs använda ögonen 
som styrsätt för dessa förskrivna AKK. De kommunikativa färdigheter som främst var 
fokuserat på i intervention var möjligheten att göra val (76%) och att begära (61%). 
Kommunikativa färdigheter i kategorn: interaktion (t.ex. turtagning och delad 
uppmärksamhet) fokuserades i liten utsträckning och konversation (t.ex. kommentera 
och fråga) fokuserades inte alls. I de interventioner där interaktion hade varit i fokus, 
rapporterades AKK haft en positiv effekt på turtagning och delad uppmärksamhet.  

Resultatet får stöd i en enkätstudie av Lavås et al. (2006) som också har undersökt 
användandet av kommunikationshjälpmedel hos flickor med RTT i Sverige. Totalt 125 
flickor med RTT inkluderades i studien och endast en tredjedel rapporterades använda 
någon typ av AKK. Av de flickor som hade ett alternativt kommunikationssätt 
rapporterade en majoritet av vårdnadshavarna (60%), att flickorna använde sig av ett 
lågteknologiskt AKK i form av en tavla med en grön och röd cirkel för “ja” och “nej”.  

Föräldrar till flickor med RTT har beskrivit att de upplever att deras döttrar förstår 
mer än de kan uttrycka och att den ofta beskrivna impressiva begränsningen, primärt är 
en följd av deras motoriska nedsättningar och apraxi (Bartolotta et al. 2011; Berger-
Sweeney, 2011; Cass et al., 2003; Urbanowicz et al., 2016). Nyare teknologi med 
ögonstyrning har öppnat upp för möjligheten att studera kognition och impressiv 
språkförståelse hos personer med RTT på ett närmare sätt. Dessa studier har kunnat 
bekräfta föräldrarnas rapporterade observationer (Ahonniska-Assa et al., 
2018; Baptista, Mercadante & Macedo, 2006; Djukic et al., 2014; Djukic 
& Valicenti McDermott, 2012; Djukic et al., 2012). Studier från 2000-talet 
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(Baptista, Mercadante & Macedo, 2006; Laiviere, 2014) beskriver att flickor med RTT 
kunde använda sin blickkontakt viljemässigt för att utföra uppgifter via en ögonstyrd 
dator, efter att ha mottagit enkla verbala instruktioner. Blickkontakten är tydlig och tycks i 
hög grad undgå den apraxi som stör andra viljemässiga motoriska rörelser (Djukic 
& Valicenti McDermott, 2012).   

Ögonstyrd dator skulle kunna vara ett sätt för flickor med RTT att uttrycka sig och 
visa sina kommunikativa färdigheter. Forskningsläget inom RTT och ögonstyrd dator som 
AKK har kunskapsluckor, då ögonstyrd dator till denna diagnosgrupp ännu används i liten 
utsträckning. I Sverige har resultat från en studie av Wandin, Lindberg och 
Sonnander (2015) visat att ögonstyrd dator var inkluderat i 38% av 
kommunikationsinterventioner med inriktning på AKK. De logopeder som hade varit i 
kontakt med ögonstyrd dator rapporterade att hjälpmedlet fungerade bättre för flickor 
med RTT, i jämförelse med andra högteknologiska hjälpmedel. Det har i senare studier 
(Lariviere, 2014; Townend et al., 2016; Vessoyan et al., 2018) diskuteras att ögonstyrd 
dator som kommunikationshjälpmedel kan ge flickor med RTT en större möjlighet att 
använda sig av ett bredare spektrum av kommunikativa funktioner, som exempelvis att 
fråga, kommentera och berätta. Flickor med RTT har visat sig ha ett intresse för social 
interaktion och ögonstyrd dator bör därför vara ett alternativ som tas i beaktande vid val 
av kommunikationshjälpmedel.  

Ögonstyrd dator har visat sig vara ett effektivt sätt att kommunicera för personer 
som är på en tidig språklig nivå till följd av andra diagnoser (Borgestig et al., 2016; 
Hemmingsson et al., 2018; Holmqvist, Thunberg, & Peny Dahlstrand, 2018). I en 
enkätstudie av Holmqvist, Thunberg och Peny Dahlstrand (2018) beskrivs personer med 
svåra multipla funktionsnedsättningar som är på en tidig språklig nivå ges chans att 
interagera, kommunicera och utföra aktiviteter självständigt med hjälp av datorn. 
Introduktion av ögonstyrd dator har visat sig vara gynnsamt vid sådan tidig ålder och 
utvecklingsnivå som 9 månader. Hemmingsson et al. (2018) beskriver i en 
beskrivande single case studie att en pojke som var 9 månader, med stora motoriska 
svårigheter, med tiden kunde använda datorn för att göra val och interagera med sina 
föräldrar.   

I en longitudinell beskrivande fallstudie med flera fall gjord av Borgestig et 
al. (2016) har det undersökts hur väl barn med multipla funktionsnedsättningar, utan 
någon verbal kommunikation, över tid förändrar sin prestation med ögonstyrd dator. 
Resultatet visade att alla barn oavsett ålder och grad av funktionsnedsättning kunde öka 
sin exakthet i de val de fick göra med datorn och de blev även snabbare i att göra dessa val 
över tid. Logopeder i Sverige upplever att högteknologiska kommunikationshjälpmedel 
med röstsyntes fungerar bra för personer med svår Cerebral pares och intellektuell 
funktionsnedsättning (Tegler et al., 2018). Ögonstyd dator bör vara den typ av AKK som 
väljs vid stora funktionsnedsättningar för personer som är på en tidig språklig nivå, 
oavsett om brukaren till en början kan ha svårt att kontrollera styrsättet (Borgestig et 
al., 2016).  

En enkätstudie, som studerat ögonstyrning som AKK för flickor med RTT 
genomfördes i Nederländerna under 2015 (Townend et al., 2016). Flickorna rapporterades 
utveckla sin uttrycksförmåga med hjälp av den ögonstyrda datorn och föräldrarna 
upplevde att flickorna blev mer socialt delaktiga. Familjer vars döttrar som fått ta del av 
den ögonstyrda datorn beskrev hjälpmedlet som positivt och de familjer som ännu inte 
hade denna typ av kommunikationshjälpmedel visade stort intresse för den typen av 
högteknologisk AKK. Implementeringen av ögonstyrd dator som kommunikationssätt 
behöver inte nödvändigtvis ske i yngre åldrar. Även vuxna kvinnor med RTT rapporteras 
ha tillägnat sig symbolkommunikation via ögonstyrd dator och gynnas kommunikativt av 
detta (Laiviere, 2014). Det finns idag en klar efterfrågan för ögonstyrning som 
kommunikationssätt hos det sociala nätverket kring barn och vuxna med RTT och därför 
ett behov att fortsätta utvärdera det.  
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Intervention med inriktning på kommunikation  

Ett första viktigt steg i kommunikationsintervention och introduktion av 
symbolkommunikation är en kartläggning av individens nuvarande kommunikation. 
Kartläggningen har bland annat som syfte att identifiera vilka kommunikativa färdigheter 
som personen besitter och när dessa används. Ett redskap för en sådan typ av 
kartläggning är Communication Matrix. Communication Matrix är ett formulär utvecklat 
för att beskriva den expressiva kommunikationsnivån, för personer som är på en tidig 
kommunikativ nivå (Rowland & Fried-Oken, 2010). Formuläret är indelat i sju 
kommunikativa nivåer, som kan observeras hos barn med typisk utveckling upp till två års 
ålder. Kartläggningen inkluderar icke-verbala beteenden och symbolkommunikation. De 
lingvistiska färdigheter som kartläggs är symbolisk kommunikation, som innefattar både 
verbalt språk och olika typer av AKK (Rowland & Fried-Oken, 2010).  

I intervention är det viktigt att sätta mål för att behandlingen ska bli 
meningsfull (Kiresuk, Smith, & Cardillo, 1994; Tegler et al., 2018). Att sätta mål blir ett 
sätt för den som ger interventionen att komma överens med patienten om vad 
interventionen kommer innebära, vilka som skall bidra till förändringen och att de mål 
som sätts är realistiska. Detta kan bidra till att skapa motivation hos alla delaktiga parter. 
Genom att göra patienten delaktig i målsättning kan en känsla av att få bestämma över sitt 
eget liv öka (Kiresuk, Smith, & Cardillo, 1994). Goal attainment scale (GAS) är en 
målsättningsskala som utvecklats av Kiresuk och Sherman 1968, i syfte av att utvärdera 
effekten av behandling vid psykisk ohälsa. Denna målsättningsskala har sedan utvecklats 
och används idag inom klinisk logopedi och kommunikationsforskning (Borgestig, 
Falkmer, & Hemmingsson, 2013; Borgestig et al., 2016; Vessoyan et al., 2018, Wandin, 
Lindberg, & Sonnander, 2015). GAS är utvecklat för att specifikt kunna mäta symtom, 
beteenden och förmågor som en intervention syftar till att förändra. Målsättningsskalan 
rekommenderas att användas för utvärdering av effekt inom ett interventionsprogram, 
oavsett effektstorlek, då skalans precisa mått kan jämföras med liknande standardiserade 
mätningar (Kiresuk, Smith, & Cardillo, 1994).   

Introduktion av ögonstyrd dator som AKK  

En ögonstyrd dator är ett högteknologiskt hjälpmedel där brukarens ögonrörelser används 
för att styra muspekaren på skärmen och en tidsbestämd fixering av blicken kan fungera 
som musklick. Olika applikationer behövs för att sedan kunna använda datorn till valt 
ändamål (Tobii Technology, 2019). Vid implementering av ögonstyrd dator som 
kommunikationshjälpmedel rapporteras det enligt klinisk erfarenhet, vara viktigt att det 
inte ställs krav på att personen måste uttrycka sig via datorn och inte heller krav på vad 
personen uttrycker. Det är av stor vikt att personen får utforska symbolerna på skärmen i 
egen takt och genom ett kravlöst tillvägagångsätt får brukaren chans att visa sin fulla 
potential (Laiviere, 2014).  Ett sätt att motverka apraxi när datorn skall implementeras 
beskrivs också vara att guida brukaren rätt på ett naturligt sätt, med öppna frågor eller att 
själv vara modell. Innan personer med Rett syndrom behärskar sitt hjälpmedel till fullo är 
det rimligt att förvänta sig att denne ibland väljer fel ord. Genom att samspelspartnern 
svarar på det personen uttrycker med datorn, ges personen chansen att välja ett nytt ord 
eller på andra sätt visa att det valda ordet inte var det personen menade (Laiviere, 2014).  

Intervention med inriktning mot det sociala nätverket 

Vid implementering av AKK och kommunikationshjälpmedel är det viktigt att 
interventionen riktas mot personens miljö (Kent-walsh et al., 2015; Olgetree et al., 2015). 
Personer som primärt kommunicerar på tidig kommunikativ 
nivå har talakter som är partnerberoende (Tait et al., 2004). Med talakter menas de 
kommunikativa handlingar som ligger till grund för dialog. Genom att introducera 
partnerstrategier kan intervention riktas mot personens sociala miljö. Partnerstrategier 
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definieras av det tillvägagångssätt som samtalspartnern använder för att underlätta 
kommunikationen. Introduktion av detta har visat sig vara lika viktig för både personer 
utan kommunikationshjälpmedel som för dem med. Tidigare studier har visat att 
användandet av AKK tillsammans med partnerstrategier kan bidra till att antalet 
kommunikationssammanbrott minskar och kvaliteten i samtalen ökar (Chen, Klein, 
& Haney, 2007). Dessutom kan introduktion av partnerstrategier tillsammans med 
kommunikationshjälpmedel bidra till att närstående observerar sitt barns kommunikation 
på ett mer objektivt sätt (Chen, Klein, & Haney, 2007). En enkätstudie riktad till 
logopeder i Sverige (Tegler et al., 2018), rapporterade om att handledning i 
partnerstrategier tillsammans med målsättning vid implementering av högteknologiskt 
kommunikationshjälpmedel ansågs vara gynnsamt.  

En av de vanligast använda partnerstrategierna i Sverige är responsiv 
kommunikationsstil. Denna partnerstrategi karakteriseras av att samspelspartnern är 
följsam och ger utrymme till personen att ta initiativ och svara. Sättet att besvara barnets 
uttryck kan liknas med vår naturliga och medfödda lyhördhet gentemot små barn (Warren 
& Nancy, 2007). Responsiv kommunikationsstil inkluderar både språkliga och icke 
språkliga strategier. Strategier som ingår är att vänta och förvänta sig att personen har 
något att kommunicera, uppmärksamma och bekräfta det personen uttrycker, följa 
personens fokus och intresse. Men också att utvidga det personen uttrycker, samt att 
anpassa sitt kommunikationssätt utifrån personens kommunikativa utvecklingsnivå. En 
högre grad av responsiv kommunikationsstil som används av föräldrar med barn med 
funktionsnedsättningar har visat sig positivt påverka barnets kommunikationsutveckling 
(Landry, Smith, & Swank, 2006; Warren & Nancy, 2007). Responsiv kommunikationsstil 
rapporteras även vara den mest använda partnerstrategin vid intervention för flickor med 
RTT (Wandin, Lindberg, & Sonnander, 2015).  

Ytterligare en partnerstrategi som har visat sig vara gynnsam för 
kommunikationsutveckling hos personer som introduceras för 
kommunikationshjälpmedel är modellprat. Modellprat innebär att använda ett 
kommunikationshjälpmedel tillsammans med sitt tal (Drager, 2009; Sigafoos, Laurie, 
& Pennell, 1996). Genom att göra detta kan den sociala miljön agera modell för hur 
kommunikationshjälpmedlet kan användas i kommunikativt syfte. Användning av 
modellprat tillsammans med AKK har observerats öka antalet kommunikativa initiativ hos 
personen som hjälpmedlet har introducerats för (Kent-Walsh el al., 2015; Koppenhaver et 
al., 2001).   

I litteraturen beskrivs att partnerstrategier bör implementeras i en miljö eller 
aktivitet som är bekant för personen (Dicarlo & Banajee, 2000; Drager et al., 2006; Chen, 
Klein, & Haney, 2007; Kent-walsh et al., 2015). Aktiviteter som har visat sig vara 
motiverande för flickor med RTT och där de aktivt deltagit kommunikativt är situationer 
där de och deras kommunikationspartner läser en bok tillsammans (Koppenhaver et al., 
2001; Sernheim et al., 2018) och matsituationer (Bartolotta & Remshifski, 2013; Lavås et 
al., 2006; Sernheim et al., 2018). Situationerna ger tillfälle för samspel som kan stödja 
utveckling av kommunikationsfärdigheter genom möjligheter att göra val, begära, avfärda 
och kommentera.  

Ett använt begrepp i tidigare AKK-studier är self efficacy (Burke et al., 
2002; Tönsing & Dada, 2016). Self efficacy definieras som den tilltro en person känner till 
sig själv att klara en viss uppgift i en viss situation (Huckle & Sterling, 1996). Detta kan 
vara en prediktor för hur väl implementering av ett AKK lyckas (Burke et al., 
2002; Tönsing & Dada, 2016). En studie där logopeder fick skatta sin self efficacy fann att 
en högre grad av self efficacy kunde kopplas samman med utförandet av fler 
prestationskrävande aktiviteter, eftersom dessa logopeder beskrevs vara mer motiverade 
(Burke et al., 2002). Self efficacy är således viktigt att ta i beaktning vid implementering av 
AKK. Detta gäller även insatser som riktas till nätverket. Om samtalspartnern har tilltro 
till sin förmåga att använda partnerstrategier kan detta predicera hur väl dessa strategier 
kommer att användas. 
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Studiens signifikans 

Kommunikationsintervention är en relativt outforskad del av forskningen inom Rett 
syndrom utan klara riktlinjer eller förankrad forskningsevidens. Dessutom saknas 
forskning om hur effektiv ögonstyrning är för kommunikation. Därför är det intressant att 
undersöka detta i kombination med två välkända partnerstrategier: responsiv 
kommunikationsstil och modellprat.  

Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka effekten av att ett kommunikationsprogram i 
ögonstyrd dator introduceras för en person med Rett syndrom, i kombination med att 
personens förälder handleds i att använda underlättande partnerstrategier.   

Frågeställningar 

1. Påverkas kommunikationsförmågan hos en person med Rett syndrom 
med avseende på använda ord och antal yttranden av introduktion av ögonstyd 
dator i kombination med intervention bestående av modellprat, responsiv  
kommunikationsstil och målsättning?    

 
2. Påverkas kommunikationsförmågan hos en person med Rett syndrom mätt 

med Communication Matrix efter introduktion av ögonstyd dator i 
kombination med intervention bestående av modellprat, responsiv  
kommunikationsstil och målsättning?    

 
3. Hur upplever föräldern kommunikationen hos personen med Rett syndrom 

efter handledning i modellprat och responsiv kommunikationsstil utifrån 
målsättning i kombination med ögonstyrd dator?     

 
4. Påverkas antalet svar från föräldern efter handledning i partnerstrategier?  

Metod och design  

Metod i föreliggande studie följer en single case experimental design, även kallad SCED. 
SCED är en vanligt förekommande design inom AKK-forskning (Kent-walsh et al., 
2015; Light, 1999). I dessa studier fungerar deltagarna som sina egna kontroller där 
mätningar av samma mått sker upprepade gånger. Föreliggande studie är utformad enligt 
en ABA-design med mätning av baslinje, intervention och uppföljning.   

Studien genomfördes inom en tidsperiod av totalt sju veckor. Datainsamlingen 
bestod av fem baslinjetillfällen, åtta interventionstillfällen, två veckors uppehåll och 
slutligen tre uppföljningstillfällen. Varje inspelning hade som mål att vara minst 20 
minuter lång utan uppehåll men varierade i längd beroende på deltagarens dagsform. 
Samtliga tillfällen genomfördes i deltagande familjs hem i ett rum valt av föräldern, 
huvudsakligen i köket vid eller runt köksbordet. Majoriteten av tillfällena ägde rum vid 
lunchtid. Båda författarna deltog vid samtliga tillfällen. Den ena författaren ansvarade för 
inspelning samt kodning av kvantitativa data och den andra verkade i egenskap av 
handledare. Dessa roller skedde växelvis, i syfte av att båda författarna skulle få erfarenhet 
av handledning. Tillfällena spelades in med bild och ljud via en videokamera placerad på 
stativ.  

Deltagare   
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Studiens deltagare var en 19 årig kvinna och hennes mor. Familjen rekryterades via 
Nationellt center för Rett syndrom och närliggande diagnoser, Region Jämtland 
Härjedalen. Deltagarens förälder och god man kontaktades i december 2018 av författarna 
via telefon. Muntlig information om studiens syfte gavs vid tillfället och föräldern samt 
god man gav därefter sitt samtycke för deltagande (Bilaga 1). Skriftlig information 
skickades sedan ut till alla parter där studiens syfte framgick, samt information om att 
deltagande var frivilligt och att de när som helst fick dra sig ur studien utan vidare 
konsekvenser (Bilaga 2). Medgivande att inhämta information från deltagarens journaler 
hos vuxenhabiliteringen på hemorten gavs skriftligt av föräldern (Bilaga 3). Nedan följer 
beskrivning av deltagaren och deltagande förälder, vilket är hennes mor. Namnen är 
pseudonymer.   

Anna   

För att inkluderas i studien krävdes diagnosen RTT och att deltagaren inte hade ett 
fungerande kommunikationshjälpmedel. Exklusionskriterier för studien var nedsatt syn 
och hörsel, stora pågående medicinska förändringar, ett redan fungerande 
kommunikationssätt med kommunikationshjälpmedel och ett annat modersmål än 
svenska. Vid 2 års ålder fastställdes diagnosen Rett syndrom för Anna via gentest, som 
visade en mutation i MECP2-genen. Samma år genomfördes en bedömning och 
preliminär stadieindelning på Nationellt center för Rett syndrom och närliggande 
diagnoser. Anna beskrevs då ha nått stadie I vid 8–11 månader, stadie II vid 12–26 
månader och stadie III-IV från 27 månaders ålder.   

Anna har en motorisk funktionsbegränsning och förflyttar sig via rullstol som körs 
av den hon assisteras av. Hon använder inte händerna funktionellt till att peka eller 
greppa föremål. Hon har en konstaterad apraxi som begränsar viljemässiga rörelser. 
Medicinskt har Anna epilepsi som under studiens gång var stabilt medicinerad, men 
som bedömdes påverka vakenhetsgraden något. Anna har en konstaterad 
utvecklingsstörning av okänd grad. Ingen utvecklingsbedömning är genomförd i vuxen 
ålder.   

Anna kommunicerade icke-verbalt, främst i form av kroppsspråk, ljudande och med 
ögonen. Hon använde ingen form av symbolisk kommunikation. Tidigare hade hon provat 
olika typer av AKK, som BIGmack och bildstöd men som hon inte fortsatt med. Under 
2017 gjordes en kommunikationsbedömning i hemregionen, för att avgöra vilket typ av 
AKK som skulle fungera bäst för Anna. Ett beslut togs då att en ögonstyrd dator skulle 
förskrivas. Under 2017 och 2018 hade Anna använt den ögonstyrda datorn under skoltid. 
Den ögonstyrda datorn hade en kommunikationsmjukvara installerad, men användes 
främst för att välja musik eller spela spel.   

Eva  

Eva är den närstående person som uppgavs spendera mest tid med Anna och är den som 
kan tolka hennes kommunikation i störst utsträckning.  

Material  

Material för kontinuerliga mått: ögonstyrd dator  

Anna hade vid studiens start, via vuxenhabiliteringen fått en ny ögonstyrd dator av 
modellen I-12 från Tobii Dynavox. Innan studien ägde rum kalibrerades datorn för Anna 
av personal på vuxenhabiliteringen. Datorn var förprogrammerad med ett 
kommunikationsprogram i mjukvaran Communicator 5, med syntetisk röst. 
Kommunikationsanpassningen var designad av Wandin, Lindberg och Sonnander (2019) 
till en pågående studie. Datorns skärm bestod av 3 x 4 grafiska symboler i färg, på varje 
enskild sida samt en menyrad med möjlighet att bläddra till övriga sidor. Totalt fanns 8 
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sidor i programmet indelade i kategorierna: basord, känslor, åsikter, handlingar, 
beskrivningar, kategorisida samt två aktivitetsspecifika sidor. De senare designades av 
författarna tillsammans med handledande logoped till de två valda aktiviteterna 
bokläsning och mat (se Bilaga 4 och Bilaga 5). På skärmen visades en sida åt gången med 
möjlighet att bläddra till de andra sidorna. Dwelltiden var inställd på 800 millisekunder 
vilket innebar att då Anna fixerade blicken på en symbol i minst 800 millisekunder, 
därefter valdes symbolen och en syntetisk röst benämnde symbolen på svenska.   

Mellan interventionstillfällena fanns datorn tillgänglig i familjens hem. De fick 
rekommendationer att använda datorn utöver interventionstillfällen så mycket som Anna 
ville och orkade med. Inga vidare instruktioner gavs och information hur ofta detta skedde 
samlades inte in.   

Kontinuerliga mått  

Antal yttranden 

Varje ny taltur Anna initierade via den ögonstyrda datorn mättes. En ny taltur kan ses som 
varje nytt ord eller ny mening som yttras. Om Anna inte flyttade fixeringen emellan 
yttrandena kodades detta som ett yttrande, då det inte kunde uteslutas att hon fastnat vid 
en och samma symbol snarare att hon försökte uttrycka sig med samma symbol 
upprepade gånger. Antal yttranden samlades in för att se hur mycket Anna uttryckte via 
datorn under interventionens gång.  

Antal olika ord  

Antalet olika ord som Anna uttryckte via den ögonstyrda datorn mättes i syfte att 
undersöka om det fanns variation i hennes uttryck under studiens gång.  

Antal svar från Eva  

Antalet gånger som Eva besvarade ett yttrande av Anna via den ögonstyrda datorn mättes 
i form av verbal och icke-verbal bekräftelse (handling). Syftet var att mäta 
kommunikationsutbytet mellan Anna och Eva, samt om detta förändrades över tid.   

Material för före- och eftermätningar 

Communication Matrix  

För skattning av kommunikativ förmåga användes Communication Matrix. Formulärets 
svenska version hämtades från tillverkarens hemsida 
 (https://www.communicationmatrix.org/). Formuläret fylldes i av författarna under en 
intervju med Eva innan intervention och efter uppföljning.    

Communication Matrix är indelad i fyra områden: avvisa, att begära, social förmåga 
och inhämta information. Dessa områden är vidare indelade i sju utvecklingsnivåer, från 
ej avsiktliga beteenden (nivå ett) till språk (nivå sju). Utvecklingsnivåerna graderas enligt 
följande: används ej, under utveckling, behärskar och har passerat. Communication 
Matrix gav också kvalitativ information.  

Nuläge modellprat 

Formuläret Nuläge modellprat (se Bilaga 6), framtaget av Nationellt center för Rett 
syndrom och närliggande diagnoser användes i syfte att skatta antal meddelanden, sidor 
och aktiviteter som Eva modellpratade under en genomsnittlig dag. Formuläret hade även 
som syfte att skatta hur bekväm föräldern var med att modellprata. Det skattades på en 
skala 1 – 10, där 1 motsvarade “det är så ansträngande att pekprata att jag oftast låter bli” 

https://www.communicationmatrix.org/
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och 10 motsvarade “det är ingen extra ansträngning alls att pekprata”. Detta genomfördes 
innan intervention och efter uppföljning.   

Goal Attainment Scale 

Målsättning enligt Goal Attainment Scale (GAS) (Kiresuk, Smith, & Cardillo, 
1994) användes i syfte att sätta mål utifrån den deltagande familjens förutsättningar och 
mäta när dessa mål uppnåtts (se Bilaga 7). Målen sattes efter baslinjeperioden i konsensus 
mellan testledare, handledande logoped och deltagande förälder. Vid varje ny målsättning 
graderades målet i fem steg: -2) Mycket mindre än förväntad utfallsnivå, -1) Något mindre 
än förväntad utfallsnivå, 0) Mål: Förväntad utfallsnivå, 1) Något mer än förväntad 
utfallsnivå och 2) Mycket mer än förväntad utfallsnivå.   

Genomförande  

Baslinje   

Baslinjeperioden innefattade fem tillfällen. Anna och Eva gavs information om att 
kommunicera som de vanligen gör under valfri aktivitet. Inga ytterligare instruktioner 
gavs. Författarna höll sig i bakgrunden för att observera, filma och föra anteckningar kring 
interaktion och kommunikation under dessa aktiviteter.   

Eva fick innan baslinjeperioden fylla i Communication Matrix och Nuläge 
modellprat. Efter sista baslinjemätningen erhöll Eva den inledande handledningen i 
interventionen. Vid detta tillfälle utformades även de två inledande målen i GAS, utifrån 
observationer av testledare och förälderns önskemål.  

Intervention  

Interventionsperioden omfattade totalt åtta tillfällen. De två första veckorna innefattade 3 
tillfällen per vecka och den sista veckan utfördes 2 tillfällen. Ingen formell skattning kring 
Annas dagsform genomfördes, men föräldern tillfrågades informellt inför varje tillfälle. 
Vid interventionstillfälle tre och sju noterades att Anna haft krämpor av olika slag under 
föregående dag.  

Den ögonstyrda datorn stod vid varje tillfälle placerad på ett bord framför Anna. För 
att kontrollera att datorn stod korrekt i relation till Anna gjordes inledningsvis vid varje 
tillfälle en trackstatus, där ögonens fixering syntes på skärmen.   

Interventionen bestod av två olika aktiviteter valda utifrån tidigare studier i samråd 
med föräldern (Koppenhaver et al., 2001; Lavås et al., 2006; Sernheim et al., 2018). Valda 
aktiviteter var matsituation och bokläsning. Bok valdes av Eva utifrån Annas intresse och 
motivation. Val av aktivitet under aktuellt behandlingstillfälle valdes av Eva, utifrån vad 
som passade Annas dagsschema och motivation. Fördelat över de åtta 
interventionstillfällena skedde de olika aktiviteterna lika många gånger. 

Varje interventionstillfälle var cirka 1,5 timme långt. Varje tillfälle inleddes med en 
15 minuter lång handledning med Eva utifrån föregående session. Anna deltog inte i den 
inledande delen. Feedback gavs verbalt tillsammans med nedskrivna exempel eller delar 
av videofilm. Eva fick därefter specifika strategier att arbeta efter under det aktuella 
tillfället. Handledning till Eva under interaktion med Anna skedde vid behov. Varje 
tillfälle avslutades med att direkt ge positiv feedback till Eva under 5 - 10 minuter, samt 
planering av kommande interventionstillfälle.   

Den handledning som gavs utgick alltid från utformad målsättning och 
komponenter i partnerstrategierna: modellprat och responsiv kommunikationsstil, samt 
se till att den ögonstyrda datorn var tillgänglig. De totalt fyra utformade målen var 
följande:  
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A) Den ögonstyrda datorn är framme och påslagen vid aktiviteter. Eva hade 
tidigare inte varit i kontakt med någon typ av högteknologiska hjälpmedel och 
behövde initialt handledning i att inkludera den ögonstyrda datorn i aktiviteter.  
 

B) Vänta och förvänta. Då Anna inte svarade tillräckligt snabbt tenderade Eva att 
upprepa sin fråga. Eva fick handledning att vänta och förvänta sig att Anna 
skulle ge respons genom att aktivt räkna 5–10 sekunder innan hon upprepade 
sig eller agerade på sin ställda fråga.  
 

C) Att vara modell. Eva fick handledning i att vara modell för hur symbolerna på 
datorn kunde användas i kommunikativt syfte i form av att kommentera, ställa 
frågor, begära och göra val under måltid och bokläsning.  
 

D) Bekräfta positivt. Handledning gavs i form av att tänka på den ögonstyrda 
datorn som Annas röst som omgivningen hör och skall svara på. Genom att 
positivt bekräfta det Anna uttryckte ges det goda chanser att hon uttrycker sig 
igen. Eva tenderade att guida Anna till att uttrycka sig via datorn genom en 
uppmaning som “du måste bläddra” och fick då handledning att istället ställa 
öppna frågor som Anna kunde svara på utifrån datorns symboler.   
 

Två mål (A och B) utformades initialt och när dessa bedömdes vara uppnådda 
utformades ytterligare två mål (C och D). Mål C utformades vid inledande samtal under 
tillfälle 4 och mål D vid inledande samtal under tillfälle 6. Efter avslutad 
interventionsperiod gavs skriftlig återkoppling om varje enskild målsättning och 
medföljande strategi.  

Uppföljning  

Efter samtliga åtta interventionstillfällen gjordes ett uppehåll under två veckor där Anna 
och Eva fick fortsätta jobba självständigt. Innan uppehållsperioden gav författarna 
familjen rådet att fortsätta använda datorn på en daglig basis och Eva rekommenderades 
att fortsätta med de partnerstrategier som hon handletts i. Testledarna hade under 
uppehållsperioden ingen kontakt med familjen.   

Uppföljningen bestod av tre mättillfällen med ett upplägg identiskt med det i 
baslinje. Interaktionen mellan Anna och Eva observerades i aktiviteter tidigare använda 
under interventionsperioden, detta då familjen kände sig bekväma med datorn i dessa 
aktiviteter. Under varje uppföljningstillfälle spelades 15 minuter in per tillfälle. Ingen 
handledning eller instruktioner gavs. Syftet var att utvärdera om och hur mycket av 
effekten från intervention som upprätthållits. Eva fick vid tredje och sista 
uppföljningstillfället återigen fylla i Communication Matrix och Nuläge modellprat för en 
jämförelse före och efter interventionen. Hon fick även svara på hur hon upplevt 
interventionen i helhet och Evas svar noterades. Författarna jämförde anteckningarna och 
författarna sammanställde sedan gemensamt intervjun.   

Dataanalys   

Data har samlats in i form av filminspelningar från totalt 16 tillfällen under baslinje, 
intervention och uppföljning. Längden för varje enskilt tillfälle varierade från 15–30 
minuter beroende på Annas dagsform. Därför har det i denna studie valts att se till tid i 
det kortaste filmklippet och sedan begränsa de andra filmerna till 15 minuter. Kodning av 
materialet startade systematiskt fem minuter in i varje inspelning beroende på 
inspelningens längd.  

Den kvantitativa data som har analyserats är antal olika ord som Anna yttrade via 
datorn, antal yttranden via dator och hur många av dessa yttranden som Eva besvarade. 
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Analys skedde parallellt med datainsamlingen. Kodade data har sammanställts i 
resultatdelen och presenteras i linjediagram, uppdelade i de tre olika tidsperioderna.   

Vidare har resultat av Communication Matrix, GAS och Nuläge modellprat 
sammanställts och jämförts inom varje kategori och presenteras skriftligt för att göra det 
mer överskådligt. Kvalitativa data har varit en del i utvärderingen av interventionens 
eventuella effekt.  

Reliabilitet och validitet 

Handledning skedde inför interventionstillfällena av en logoped med stor erfarenhet inom 
Retts syndrom, responsiv kommunikationsstil och ögonstyrd dator. Handledning vid 
intervention skedde enligt en handledningsplan (se Bilaga 8). Handledningen ägde rum 
under en halvdag innan första interventionstillfället och sedan enligt schemat en gång i 
veckan (1h per pass) via videolänk och vid behov per telefon. Logopeden har innan 
behandlingstillfällena fått godkänna författarnas förmåga att tillämpa interventionen. 
Ekologisk validitet, hur väl en metod kan tillämpas i det verkliga livet, har tagits i 
beaktning och interaktionstillfällena mellan deltagare och föräldern klassas ha hög 
ekologisk validitet, då varje tillfälle ägt rum i familjens hem under aktiviteter som de 
kände sig bekväma med.  

Slutsatserna i denna studie kommer dras utifrån resultaten från 
inspelningarna, Communication Matrix, GAS och Nuläge modellprat. Resultat från dessa 
mått kommer kunna skapa en bild av interventionens effekt och hur pass stor förändring 
denna kunde göra under den begränsad tid som interventionen inneburit. 

Interbedömarreliabilitet  

Författarna har kodat data oberoende av varandra, en direkt under tillfället och den andra 
via videofilm från tillfället i efterhand. I resultat presenteras siffror från den analys som 
skett via videofilm. Dessa siffror bedömdes vara den säkraste analysen, då man med större 
precision kunde bedöma måtten i efterhand.   

Analys av interbedömarreliabilitet är genomförd för samtliga mått, på all insamlade 
kvantitativa data. Den totala överrensstämmelsen mellan de två tillfällen som kodats är 
beräknad med intraklasskorrelationskoefficient (ICC) med tvåvägs blandeffekt. ICC-
värdet beräknades för varje enskilt mått och presenteras i Tabell 1. 
Interbedömarreliabiliteten klassades vara utmärkt för samtliga mått.  

 
 

Tabell 1. Interbedömarreliabilitet beräknad i ICC för antal yttranden, antal olika ord och 
antal svar från förälder 

Kvantitativa data ICC Konfidensintervall: 
Lägre gräns 

 
Övre gräns 

Antal yttranden 0,996 0,986 0,999 

Antal olika ord 
 
Antal svar från förälder 

1,000 
 

0,992 

- 
 

0, 972 

- 
 

0,998 
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Resultat  

Kontinuerliga mått  

Antal yttranden, antal olika ord och antal svar från föräldern presenteras i ett och samma 
diagram. Ovanför Figur 1 presenteras huvudresultaten och under figuren presenteras 
kvalitativa observationer ifrån tillfällena.  

Vid baslinjemätningarna använde Anna inget kommunikationshjälpmedel. Hennes 
kommunikation bestod av prelingvistiska beteenden som tolkades av omgivningen, då 
detta var det sedvanliga kommunikationssättet innan interventionen. Den ögonstyrda 
datorn var introducerad men användes inte i kommunikativt syfte. På grund av detta är 
kodningen vid baslinje för samtliga mått kodad som 0.   

Antal yttranden 

En tydlig skillnad i antal yttranden som användes i baslinjen och vid första 
interventionstillfället kan ses. Under interventionen syns en svagt uppåtgående trend där 
variabiliteten är mycket stor. Under uppföljningen kan en stabil uppåtgående trend 
noteras och variabiliteten är mindre.   

Antal olika ord 

En tydlig skillnad i variationen av ord som användes i baslinjen och vid första 
interventionstillfället kan ses. En stabil uppåtgående trend kan ses fram till mätsession 5 i 
intervention. Under de tre sista mätsessionerna (tillfälle 6, 7 och 8) noteras en mer stabil 
trend där Anna uttrycker mellan 10 – 16 ord, vilket är högre än under baslinjemätningen 
och något lägre än under uppföljningsmätningen. Denna stabila trend håller i sig även 
under uppföljningstillfällena. Variabiliteten är stor under interventionsfasen men mindre 
under uppföljningsfasen.    

Antal svar från förälder  

En tydlig skillnad i antal svar från Eva under baslinjen och vid första interventionstillfället 
kan ses. Därefter kan en nedåtgående trend initialt i intervention noteras. Under de tre 
sista mätsessionerna (tillfälle 6, 7, 8) ses en uppåtgående trend med ett högt antal svar 
från Eva i relation till antal yttranden från Anna. Denna trend planar ut och noteras 
bibehålla en hög nivå under uppföljningen.   
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Sammanställning av resultat för antal olika ord, antal yttranden från deltagare 

och antal svar från förälder. Y-axeln presenterar antal från 0 – 140. X-axeln 

visar mätsessionerna under baslinje, intervention och uppföljning.  

Figur 1.  
 
 
 
   

I Figur 1 noteras en tydlig nedåtgående kurva vid mätsession 3 och 7 för antal 
yttranden och antal svar från förälder. Vid mätsession 3 och 7 uppgavs Annas dagsform 
vara påverkad enligt uppgift av Eva vid aktuellt tillfälle. Efter mätsession 5 sattes mål D 
för Eva gällande att positivt bekräfta alla Annas yttranden.  

Före- och eftermått 

Communication Matrix 

Resultaten från skattningarna med Communication Matrix innan baslinjeperioden och 
efter uppföljningsperioden presenteras nedan i textformat.   

I baslinjeperioden befann sig Anna stadigt på nivå II (avsiktliga beteenden) där hon 
behärskade alla kommunikativa motiv: avvisa, begära, social förmåga och inhämta 
information på nivå I och II. De avsiktliga beteenden som Anna uppvisade under 
baslinjeperioden var bland annat att vända huvudet bort från personer, att ljuda eller 
grimasera vid missnöje, blickkontakt för att begära, le och att möta personers blick. 
Kommunikationen på denna nivå är beteenden som är avsiktliga, men inte tydligt 
avsiktligt kommunikativa. Annas beteenden fyller en kommunikativ funktion eftersom 
Eva och andra i hennes närhet tolkar dem som kommunikativa. Anna hade en totalpoäng 
på 14/160. För fullständig matris se Bilaga 9.   

Då uppföljningsperioden avslutats skattades Annas kommunikativa nivå vara 
på nivå III (ej vedertagen kommunikation med för-symboliska beteenden). Beträffande 
nivå III är de kommunikativa beteendena avsiktliga, men det finns inget vedertaget sätt 
att kommunicera dessa beteenden. Även om handlingarna är med avsikt ses de inte som 
ett socialt accepterat uttryckssätt i vuxenvärlden. Anna bemästrar även att begära nya 
föremål på nivå IV (vedertagen kommunikation med för-symboliska beteenden), där hon 
kommunicerar det hon vill med vedertagna gester eller ljud för att för att begära föremål.   

Anna har i och med den ögonstyrda datorn begynnande kommunikativa förmågor 
på nivå V (konkreta symboler). Vad gäller denna nivå kan personen representera en 
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företeelse med hjälp av konkreta symboler. Nivå V varvas i kommunikationsutvecklingen 
ofta med beteenden från nivå IV. Denna nivå kan vara en avgörande för personer med 
stora funktionsnedsättningar, då det kan vara de enda meningsfulla symbolerna de kan 
tillägna sig. Vid uppföljningsperiodens slut hade Anna passerat alla fält på nivå I och II. 
Hon behärskade sex fält på nivå III och ett på nivå IV. Ett fält på nivå IV och tio fält på 
nivå V var under utveckling. Anna hade efter uppföljningen en totalpoäng på 41/160. För 
fullständig matris se Bilaga 10.   

Nuläge modellprat 

Blanketten som fylldes i under baslinjeperioden var knuten till en viss situation under 
skoltid: morgonsamling. Eva modellpratade 4 gånger per vecka, vilket var de dagar som 
hon var med Anna i skolan. Hon använde sig då av modellprat tillsammans med ett eget 
utformat bildstöd, som nyligen introducerats. Vid uppföljning uppgav Eva att hon 
modellpratade i tre aktiviteter: morgonsamling, bokläsning och matsituation. Modellprat 
under morgonsamling var fortsatt 4 gånger per vecka medan bokläsning och matsituation 
uppskattades vara mer på en daglig basis. I Tabell 2 presenteras resultat från Nuläge 
modellprat från baslinjeperioden och uppföljningen.   
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Tabell 2. Resultat av Nuläge modellprat skattat av förälder under baslinje och 
uppföljning 
 
   Baslinje  Uppföljning  

Antal meddelanden per dag    5 50 

Antal aktiviteter per dag    1 3 

Antal sidor per dag    5 11 

Bekväm med att modellprata 

(skala 1 – 10)    

 

5 

 

10 

  

Goal attainment scale 

Samtliga fyra mål bedömdes vara uppnådda efter avslutad intervention. Nedan följer en 
förklaring i Tabell 3 för hur de olika målen graderades under interventionen.  
Tabell 4 presenterar under vilket interventionstillfälle målen bedömdes uppnådda och 
vilken utfallsnivå de uppnådde.  
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Tabell 3. Målsättning enligt GAS för interventionens samtliga fyra mål. Målen är 

graderat från -2 till 2 poäng där målet skattas vara uppnått vid 2 poäng  

MÅL POÄNG GRADERING 
A) Den ögonstyrda datorn är framme och 
påslagen vid aktiviteter 

-2 Testledare tar fram datorn och 
slår igång den 

 -1 Eva tar fram datorn och slår 
igång den med hjälp av 
testledare 

 0 Eva tar fram datorn och slår 
igång den 

 1 Eva tar fram datorn och slår 
igång den samt använder den 
vid ett tillfälle per dag 

 2 Eva tar fram datorn och slår 
igång den samt använder den 
vid flera tillfällen per dag 

B) Vänta och förvänta -2 Eva väntar in Annas reaktion 
0 gånger 

 -1 Eva väntar in Annas reaktion 
2 gånger 

 0 Eva väntar in Annas reaktion 
5 gånger 

 1 Eva väntar in Annas reaktion 
7 gånger 

 2 Eva väntar in Annas reaktion 
9 gånger 

C) Att vara modell -2 Eva modellpratar ca 5 ord per 
aktivitet 

 -1 Eva modellpratar 6 ord per 
aktivitet 

 0 Eva modellpratar 7 ord per 
aktivitet 

 1 Eva modellpratar 8 ord per 
aktivitet 

 2 Eva modellpratar 9 ord per 
aktivitet 

D) Bekräfta positivt -2 Eva bekräftar Anna positivt 
vid 50% av talturerna 

 -1 Eva bekräftar Anna positivt 
vid 60% av talturerna 

 0 Eva bekräftar Anna positivt 
vid 70% av talturerna 

 1 Eva bekräftar Anna positivt 
vid 80% av talturerna 

 2 Eva bekräftar Anna positivt 
vid 90% av talturerna 

 
  
Tabell 4. Tillfälle för start och avslut av varje enskild målsättning   

Mål -2 -1 0 1 2 

A Tillfälle 1    Tillfälle 4 

B Tillfälle 1  Tillfälle 5   

C Tillfälle 4  Tillfälle 7   

D Tillfälle 6   Tillfälle 8  
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Kvalitativa observationer   

Anteckningar fördes utifrån observationer under studiens gång i syfte att 
dokumentera kvalitativa företeelser. Observationerna inkluderar även kommentarer 
från Eva.  

Evas perspektiv  

Eva fick under uppföljningen frågan vad hon tyckte om interventionen. Överlag ansåg Eva 
att det varit en positiv upplevelse. Interventionen beskrevs vara en process som har krävt 
mycket av henne då hon lärt sig att kommunicera med sin dotter på ett nytt sätt. Hon 
beskrev att hon tyckte att det varit mycket ny information, men att hon tagit till sig den i 
den mån hon klarat av och att hon noterat att hon kan plocka fram den nyvunna 
kunskapen när hon behöver den. Interventionen beskrevs ha förändrat Evas sätt att se till 
sin egen förmåga och medvetandegjort henne om sitt eget sätt att kommunicera. Innan 
interventionen trodde Eva att hon inte skulle klara av att använda datorn som verktyg i 
vardagen, men med hjälp av interventionen och den handledning som den har inneburit 
känner hon sig numera bekväm med att själv använda den och även visa andra hur de 
skall göra.  

Eva beskrev att interventionen har inneburit att Anna har fått ett sätt att 
kommunicera sina tankar. Hon upplevde även att Anna generellt är mer lugn nu jämfört 
med innan hon hade tillgång till den ögonstyrda datorn. Innan upplevdes Anna vara orolig 
under kvällarna, vilket hon uttryckte genom att ljuda. Sedan datorn introduceras har detta 
upphört och hon upplevs vara mer till freds kvällstid. Eva uppgav att hon upplever en 
märkbar skillnad vad gäller Annas beteende de dagar som hon har använt datorn och de 
dagar som hon inte har det. De aktiviteter som valts i interventionen ansågs ha varit ett 
bra sätt för Eva och Anna att generera samtal och samspel. Eva uppgav att hon upplevde 
att Anna utvecklat sin interaktionsförmåga och sin förmåga till delad uppmärksamhet 
efter att datorn introducerats.  

Att sätta mål som en del av interventionen ansågs enligt Eva ha varit en viktig del. 
Genom målen ansåg hon att hon haft något konkret att arbeta med och sträva efter. Efter 
avslutad intervention uppgav Eva att hon själv skapat nya mål att jobba mot, där 
en målsättning är att involvera datorn vid fler aktiviteter i vardagen.  

Vid uppföljningen uppgav Eva att Anna utforskat kommunikationsprogrammet på 
egen hand och gått in på flera sidor som Eva inte använt i modellprat med henne. Anna 
har flertalet gånger hittat till knappen “tillbaka” för att sedan gå vidare till 
situationskartan för aktiviteten “sjunga”, något som Anna uppges tycka mycket om. Eva 
beskriver även att Anna uttrycker sig mer konsekvent, till exempel uttrycker hon ofta ord 
som “dåligt” och “nervös” under eftermiddagarna, då hon ofta är trött och att hon också 
kan tolka en del av Annas uttryck som adekvata genom att samtidigt läsa av hennes 
kroppsspråk.  

Hon uppgav också att det kräver mer av henne att modellprata nu med anledning av 
att hon gjorde det oftare och mer engagerat än tidigare. Hon skulle dock inte låta bli 
att modellprata trots detta. Interventionen har lett till en utveckling av Evas self efficacy 
och hon känner sig mycket mer bekväm med att modellprata än innan.  

Författarnas observationer   

Det noterades att Annas dagsform varierade mellan de olika interventionstillfällena. Vissa 
interventionstillfällen fick avbrytas efter en stund då Eva tolkade att Anna var missnöjd. 
Anna har då även observerats ljuda och konsekvent uttryckt fler negativa yttranden via 
datorn. När Annas dagsform varit påverkad hade hon också tendenser att fastna mer vid 
en och samma symbol. Under dessa tillfällen där Anna uttryckt missnöje har Eva tolkats 
vara stressad och inte kunnat fokusera på målen i samma utsträckning som vid andra 
tillfällen. Redan under baslinjeperioden upplevde författarna att Anna var tydlig i sin blick 
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och med sitt kroppsspråk. Annas yttranden har upplevts bli mer adekvata i den valda 
kontexten, desto längre interventionen pågått. Författarna noterade även under 
interventionens gång att Anna visade mer intresse för datorn, när hon inte direkt fick sätta 
sig vid datorn började hon ljuda och när författarna kom in i hemmet blev Anna glad. 
Detta tolkas som att Anna dragit kopplingen mellan författarnas närvaro och användande 
av den ögonstyda datorn. Vid de första tillfällena gav Anna också flertalet leenden riktade 
mot både författarna och Eva, när hon hörde något uttryckas via datorn. 

Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka effekten av att ett kommunikationsprogram i 
en ögonstyrd dator introduceras för en person med Rett syndrom, i kombination med att 
personens förälder handleds i att använda underlättande partnerstrategier. Studien tog 
stöd i den tidigare forskningen, som har visat att en ögonstyrd dator är ett gynnsamt 
kommunikationshjälpmedel för personer med stora rörelsebegränsningar (Borgestig et al., 
2016; Hemmingsson et al., 2018; Holmqvist, Thunberg, & Peny Dahlstrand, 2018). Flickor 
med RTT beskrivs i litteraturen kommunicera i stor utsträckning via sina ögon 
(Bartolotta et al., 2011; Cass et al., 2003, Didden et al., 2010; Hagberg, 2002; Hetzroni & 
Rubin, 2006) och de studier som har undersökt ögonstyrd dator som kommunikationssätt 
för denna målgrupp har presenterat goda resultat. Forskningsläget vad gäller det berörda 
området har idag stora kunskapsluckor och denna studie är den första av sitt slag.   

Kontinuerliga mått  

Resultat från föreliggande studie visar att en kombination av introduktion av 
kommunikationsprogram i ögonstyrd dator och handledning i partnerstrategier efter 
målsättning, har en positiv effekt. Resultatet i sin helhet visar en sammantagen förbättring 
av samtliga kvantitativa mått efter intervention, i jämförelse med baslinjeperioden (se 
Figur 1). Det är överlag en stor variabilitet i resultaten, förutom i baslinjefasen med höga 
siffror gällande måtten i mitten av interventionsperioden. Tänkbara orsaker till detta är: 
deltagarens varierade dagsform, att interventionen bestått av två olika aktiviteter, olika 
fokus av målsättningen under olika interventionstillfällen och det faktum att det tar tid att 
befästa förmågan att använda ett AKK i kommunikation. Överlag syns en positiv effekt för 
samtliga mått under interventionsperioden. Denna effekt noteras även vid uppföljning och 
den positiva effekt som interventionen resulterat i tolkas därmed kvarstå under 
uppföljningsperioden.  

Antal yttranden  

Tydligt är att den ögonstyrda datorns tillgänglighet har ökat antalet yttranden från 
deltagaren. Deltagaren uttrycker, med hjälp av den ögonstyrda datorn, vid varje aktivitet 
yttranden som går att besvara. Resultatet går i linje med tidigare studier som har 
rapporterat att tillgången till ett kommunikationshjälpmedel ökade antalet yttranden hos 
flickor med RTT och gjorde dem mer socialt aktiva (Koppenhaver et al., 2001; Townend et 
al., 2016). Den ögonstyrda datorn ökar antal yttranden från deltagaren i samspel med sin 
förälder, vilket resulterar i en ökad delaktighet i interaktion.  

Antal olika ord  

Deltagaren noteras över tid uttrycka ett större antal olika ord via den ögonstyrda datorn. 
Med ökning i antal olika ord noteras deltagaren uttrycka sig på ett mer varierat sätt i 
jämförelse med baslinjen. Deltagaren har som ett resultat av interventionen fått en 
kommunikation som är mer varierad. Detta tolkas vara en positiv effekt av att ögonstyd 
dator varit tillgänglig och de partnerstrategier som föräldern har handletts i. Tidigare 
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studier har likt föreliggande studie visat att antalet kommunikativa initiativ hos en person 
som introduceras till AKK kan öka med stöd av partnerstrategier som modellprat (Kent-
Walsh et al., 2015; Koppenhaver et al., 2001).   

Initialt i interventionsperioden uttryckte deltagaren få olika ord via den ögonstyrda 
datorn. Detta förändrades över tid då hon tolkas utforska datorn och antalet olika ord 
ökade stadigt. Vid slutskedet av interventionen och vid uppföljning noteras antalet olika 
ord ha stabiliserats, vilket tolkas som att deltagaren är mer precis med de olika orden som 
hon uttrycker. Borgestig, Falkmer och Hemmingsson (2013) presenterade liknande 
resultat, där individer med varierade funktionsnedsättningar och ålder ökade sin exakthet 
i de val de gjorde vid en ögonstyrd dator. Tid tycks vara en central faktor vid 
implementering av ett högteknologiskt kommunikationshjälpmedel, för att personen ska 
ha möjligheten att lära känna sitt kommunikationshjälpmedel. Holmqvist, Thunberg 
och Peny Dahlstrand (2018) beskrev att med tid och stöd kan personer med stora 
rörelsebegränsningar, som är på en tidig språklig nivå, lära sig att använda 
högteknologiskt kommunikationshjälpmedel på ett meningsfullt sätt.   

Antal svar från förälder  

Tydligt i det presenterade resultatet är att förälderns svar initialt påverkas av deltagarens 
antal yttranden. Vid de tillfällen då deltagaren uttrycker färre yttranden svarar föräldern 
på en högre andel av dessa, men då antalet yttranden från deltagaren ökar vid mätsession 
4 hinner föräldern inte besvara en lika stor andel av yttrandena. Då målet att bekräfta alla 
yttranden positivt sattes vid mätsession 6 ses dock en stabil hög nivå av antal svar från 
föräldern. Oavsett hur många olika yttranden som deltagaren yttrar, hinner föräldern 
bekräfta och svara på majoriteten av dessa. Denna stabila trend är kvarstående under 
uppföljningsperioden. Detta indikerar att den målsättning som utformas med GAS har 
varit viktig för kontinuiteten av de strategier som lärts ut till föräldern.   

Kommunikativ nivå  

En analys av förälderns kvalitativa skattning enligt Communication Matrix (se Bilaga 9 
och 10) visar att deltagarens kommunikationsnivå utvecklades från prelingvistiska 
beteenden till kommunikation på en symbolisk nivå. Resultat går i linje med Townend et 
al. (2016) där föräldrar rapporterade att flickor med RTT utvecklade sin uttrycksförmåga 
vid introduktion av ögonstyrd dator som kommunikationshjälpmedel.  

Deltagarens kommunikationssätt i baslinjeperioden beskrivs enbart bestå 
av prelingvistiska beteenden. Detta överensstämmer med det som litteraturen beskriver 
vara typiskt för flickor med RTT (Bartolotta et al., 2011; Grether, 2015). Introduktion av 
kommunikationsprogram i en ögonstyrd dator har gett deltagaren möjligheten att 
uttrycka sig via symboler på en lingvistisk nivå. Utifrån Communication Matrix beskrivs 
deltagaren efter intervention ha utvecklat sin kommunikation från nivå II till nivå III, 
vilket är en nivå som hon graderas bemästra. Från avsiktliga beteenden graderas 
deltagaren ha utvecklat sin kommunikationsnivå till: ej vedertagen kommunikation med 
för-symboliska beteenden. Flertalet kommunikativa funktioner beskrivs också vara under 
utveckling på nivå IV och V. Utifrån deltagarens utveckling av sin kommunikativa nivå har 
möjligheten att uttrycka flera kommunikativa funktioner utvecklats.   

Deltagaren skattas under uppföljningsperioden bemästra flera kommunikativa 
färdigheter på nivå III, då hennes kommunikativa beteenden tolkas vara mer avsiktliga än 
under baslinjeperioden. Under uppföljning tolkas fler prelingvistiska beteenden ha ett 
kommunikativt syfte och intention i jämförelse med baslinjeperioden. Detta kan vara ett 
resultat av att föräldern blivit mer medveten om sin dotters kommunikation och lärt sig 
att tolka fler prelingvistiska beteenden som kommunikativa. Föräldern uppgav under 
uppföljning att hon tolkar att hennes dotter blivit mer interaktiv och utvecklat sin förmåga 
till delad uppmärksamhet. Detta har inte varit i fokus under interventionen men tolkas 
vara en sidoeffekt av interventionen.  
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Deltagaren beskrivs innan introduktion till den ögonstyrda datorn inte haft något 
sätt att uttrycka kommunikativa funktioner, som att kommentera eller begära en ny 
aktivitet, vilket är förmågor som hon beskrivs bemästra vid uppföljningen. Hennes 
kommunikation mäts under uppföljningen vara mer avsiktlig och fylla fler kommunikativa 
funktioner i jämförelse med baslinjeperioden. Personer som primärt kommunicerar på en 
tidig kommunikativ nivå har talakter som i hög grad är partnerberoende (Tait et al., 
2004), eftersom omgivningen ständigt tolkar deras beteenden som kommunikativa. 
Genom att avsiktligt kunna uttrycka sig blir personen mer självständig och får en chans att 
påverka sin omgivning i ett socialt samspel. Flickor med RTT beskrivs i den tidigare 
forskningen ha tydliga sociala preferenser och intresse för interaktion (Bartolotta et al., 
2011; Djukic & Valicenti McDermott, 2012), vilket tyder på ett behov av kommunikation 
som är på en högre nivå än prelingvistiska beteenden.  

I föreliggande studie har det resonerats kring att det är svårt att veta om deltagaren 
har förståelse för symbolernas innebörd. Det är dock tydligt att de handlingar som hon 
utför via datorn är viljemässiga beteenden. Deltagarens intention vad gäller det hon 
uttrycker via den ögonstyrda datorn i situationen är en tolkning av omgivningen, precis 
som vid prelingvistiska beteenden och resultatet bör därför tolkas med försiktighet. 
Författarna noterar dock att deltagaren blir mer precis över tid med de ord som hon 
uttrycker. Detta kan tolkas vara en effekt av den erfarenhet som hon erhållit då hon 
uttryckt sig via datorn och sedan fått gensvar verbalt eller genom handling. Att det som 
deltagaren uttrycker via datorn uppmärksammas ger en positiv effekt på lusten att 
kommunicera, samtidigt som det skapar en möjlighet till inlärning och utvecklar en 
förståelse för symbolernas innebörd (Lariviere, 2014). Utöver observationen att 
deltagaren blivit mer precis med de ord som hon uttrycker, noteras en utvecklad förmåga 
att reparera talturer. Vid ett par tillfällen då datorn inte var placerad helt korrekt i relation 
till deltagarens position kunde hon inte nå alla symboler på datorns skärm. Vid dessa 
tillfällen använder hon strategier för att reparera detta och uttrycker exempelvis ordet 
“mer”, efter att ha tittat på symbolen för “smaka” några gånger utan att få direkt feedback.  

En ytterligare viktig observation är att föräldern i varje situation tolkat deltagarens 
prelingvistiska beteenden och kunnat koppla ihop dessa med det deltagaren uttryckt via 
datorn på ett meningsfullt sätt. Exempelvis uttrycker deltagaren upprepade gånger “inte” 
för första gången i en bokläsningssituation, då föräldern redan innan tolkat att deltagaren 
inte var på humör för att läsa en bok den dagen. Vid uppföljning uppger föräldern ett 
mönster av att deltagaren självständigt går in på situationskartan “känslor” och uttrycker 
“nervös” och “dåligt” på eftermiddagar då hon vanligtvis tolkas vara trött. Förälderns 
tolkning av deltagarens yttranden tillsammans med de icke-verbala beteenden som 
deltagaren använder gör det möjligt att tolka hennes uttryck som avsiktligt 
kommunikativa.   

Goal Attainment Scale  

Samtliga partnerstrategier som introducerades är till sin natur lätta att tillämpa och 
föräldern nådde samtliga målsättningar (se Tabell 4). En viktig observation under 
interventionsperioden är dock att trots att alla mål bedömdes vara uppnådda har det 
funnits en variation i hur väl de upprätthållits över tid. Detta kan ha många olika 
förklaringar. Exempelvis noteras föräldern bli påverkad av deltagarens mående för dagen. 
Målsättning B “vänta och förvänta” håller inte lika hög nivå vid de tillfällen där föräldern 
tolkar att deltagaren är på dåligt humör och otålig.   

En annan faktor som kan ha påverkat hur väl målen upprätthållits är det faktum att 
då ett mål uppnåtts valdes det att lägga huvudfokus på nästa mål. Det har också varit 
många komponenter att hålla reda på för föräldern under interventionens gång, vilket kan 
ha medfört att vissa mål har hållit en stabil hög nivå genomgående under samtliga 
mätsessioner medan andra mål inte har det. Vid slutskedet av interventionsperioden var 
totalt fyra mål satta och det är svårt att avgöra hur det påverkat föräldern och det i sin tur 
deltagaren. Målsättningen har dock bidragit till en responsiv kommunikationsmiljö och 
rådande resultat. Tidigare forskning visar att målsättning är en viktig del av intervention 
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för att involvera närstående (Kiresuk, Smith, & Cardillo, 1994). Föräldern i föreliggande 
studie beskrev att målsättning var en viktig komponent eftersom hon haft tydliga mål att 
utgå ifrån och små framsteg har synliggjorts, vilket har bidragit till att motivation 
bibehållits under hela interventionen.  

Förälderns upplevelser  

Förälderns upplevelse av den ögonstyrda datorn beskrivs vid uppföljning vara positiv. 
Detta samstämmer med resultat från Townend et al., (2016) som rapporterade att 
närstående till flickor med RTT upplevde ögonstyrd dator och den potential som 
hjälpmedlet erbjöd, positivt. Föräldern i föreliggande studie ansåg att guidning och 
träning i att använda datorn var en mycket viktig del i interventionen. Detta får stöd i 
Townend et al. (2016) som beskriver i sina resultat att stöd är viktigt för att lära sig 
använda ett kommunikationshjälpmedel på rätt sätt och som en naturlig del av 
vardagslivet. Vid skattning av Nuläge modellprat efter interventionen uppger föräldern att 
hon modellpratar i mycket större utsträckning, i fler situationer och är mycket mer 
bekväm med att göra det. Förälderns beskrivna förmåga vid användning av datorn efter 
intervention kan kopplas ihop med begreppet self efficacy. I föreliggande studie har 
handledning bidragit till ökad self efficacy, vilket även har ökat förälderns motivation, 
vilket samstämmer med resultat ifrån tidigare AKK-studier (Burke et al., 2002; Tönsing & 
Dada, 2016).  

Metoddiskussion   

AKK-studier som föreliggande studie kan med fördel utföras med en single case  
experimental design (SCED) (Kent-Walsh et al., 2015; Light, 1999), då det är svårt att 
utföra dessa typer av studier på stora grupper. Fördelar med SCED är att det är möjligt att 
koppla den effekt som studien gett till den givna interventionen. Författarna har även i 
interventionsprocessen haft möjlighet att vara flexibla i relation till den deltagande 
familjens behov, vilket inte hade varit möjligt i samma utsträckning ifall fler deltagare 
inkluderats (Kent Walsh et al., 2015).   

Multipla baslinjer hade varit att föredra i denna studie, men på grund av 
tidsbegränsning var det inte möjligt. Vidare har det i föreliggande studie diskuterats att 
baslinjen hade kunnat kodats på ett annat sätt. Vid kodning av baslinjen valdes den totala 
baslinjeperioden att kodas som noll, eftersom deltagaren inte hade etablerat 
kommunikationshjälpmedel. En möjlighet hade varit att koda antalet prelingvistiska 
beteenden som deltagaren använde och antal gånger vårdnadshavaren besvarade dessa. 
Inom ramen för denna studie var det dock inte möjligt att mäta antalet prelingvistiska 
viljemässiga beteenden, på grund av den begränsade tidsplanen. De viljemässiga 
prelingvistiska beteenden hos deltagaren tolkas vara fler i dagsläget som ett resultat av 
implementeringen av den ögonstyrda datorn, vilket gör att en design med mätning av 
prelingvistiska beteenden i baslinjen hade varit intressant att undersöka.   

Interventionen utgjordes av en komplex process som innehöll flera viktiga 
komponenter med olika syften. Det är därför svårt att dra slutsatser kring den exakta 
effekten av interventionens olika delar. Studien innehåller även både kvalitativa och 
kvantitativa data. Triangulering har dock studerats för att stärka nuvarande studies 
resultat. Triangulering vilket i föreliggande studie är olika insamlingsmetoder: 
observationsdata, förälderns uppgifter och egna observationer. Detta minimerar risk för 
bias och stärker validiteten i kvalitativa data (Merriam & Tisdell, 2015). Den detaljerade 
informationen från de olika datainsamlingarna kan även bidra med värdefull information 
inför framtida studier.   

Vidare är tidsaspekten viktig att ta hänsyn till i tolkningen av resultatet. 
Effektivisering av AKK tar tid (Borgestig, Falkmer, & Hemmingsson, 2013; Drager et al., 
2006; Light, 1999) och en längre tidsperiod för denna studie hade kunnat visa större 
kvantitativa skillnader. En intensiv intervention likt den i föreliggande studie kan dock 
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vara positiv. Tidigare studier som undersökt flickor med RTT och ögonstyrd dator som 
kommunikation har visat att de har haft ett stort intresse för datorn och de snabbt lär sig 
använda denna i ett kommunikativt syfte (Lariviere, 2014).   

Användandet av den ögonstyrda datorn utöver interventionstillfällena har inte 
dokumenterats. Detta hade ökat studiens reliabilitet, då det hade gett experimentell 
kontroll över användandets omfattning och därmed kunna säkerställa vad som har 
genererat rådande resultat. Ur ett etiskt perspektiv valde författarna i föreliggande studie 
att deltagande familj inte skulle föra loggbok, med tanke på den belastning som 
interventionen innebar ansågs vara tillräcklig. Ett ytterligare etiskt övervägande gjordes 
vid val av aktiviteter. Två olika aktiviteter valdes till interventionen vilket genererar olika 
typer av samtal och användande av olika kommunikativa färdigheter. Detta äventyrade till 
viss del med den experimentella designen och kan ha påverkat rådande data. Detta gjordes 
för att göra interventionen så naturlig som möjligt för familjen och för att kunna göra 
anpassning till deltagarens dagsform. Valet av de två olika aktiviteterna som utfördes 
under interventionens gång valdes med stöd från litteraturen (Bartolotta & Remshifski, 
2013; Koppenhaver et al., 2001; Lavås et al., 2006; Sernheim et al., 2018), där bokläsning 
och måltid är två aktiviteter som visat sig vara motiverande för flickor med RTT. Det 
tolkas dock även vara positivt att aktiviteterna genererade konversationer på olika 
sätt eftersom deltagaren fick lära sig använda flera olika kommunikativa funktioner och 
föräldern handletts i hur hon på bästa sätt ska skapa en responsiv kommunikationsmiljö i 
dessa två vardagsaktiviteter.  

Det går inte att undgå det faktum att författarna deltagit vid samtliga mätsessioner 
och även varit de som kodat all data, vilket gör att bias inte kan uteslutas. De mått som 
beslutades att användas i denna studie är dock enkla att koda med litet utrymme för 
subjektiv tolkning, vilket också speglas i den höga interbedömarreliabiliteten. Risken för 
bias är också möjlig i de kvalitativa data som samlats in, bland annat eftersom föräldern 
kan ha valt att svara det som hon tänkte förväntades av henne. Detta har dock i viss mån 
kontrollerats för med triangulering. Delar av förälderns uppgifter stöds av kvantitativa 
data vilket stämmer överens med den utveckling som författarna observerat, samt de svar 
som föräldern lämnat angående kommunikativ utveckling hos deltagaren och sin egen 
utveckling vad gäller partnerstrategier.   

Föreliggande studie bidrar med forskningsempiri till ett växande forskningsområde 
och ger förslag på hur kommunikationsintervention för flickor med RTT kan utformas 
med ögonstyrd dator för att ersätta potentiella kommunikativa beteenden (Sigafoos et al., 
2011) med symbolkommunikation, på ett meningsfullt sätt. Idag finns få studier som 
inkluderar både kommunikationshjälpmedlet och partnerstrategier (Kent Walsh et al., 
2015). Denna studie är en av få som lyfter båda dessa viktiga komponenter i intervention 
för kommunikation och bidrar med viktiga implikationer inför framtida studier. Under 
litteraturgranskningen inför föreliggande studie visade det sig att AKK-forskning för 
personer på en tidig språklig nivå ofta bara riktar sig till barn under 17 år. I en 
översiktsstudie av Kent-Walsh et al., (2015) granskades 17 AKK-studier och resultat visade 
att endast 4% av deltagarna var över 18 år. Studiens resultat visade att trots deltagarnas 
olika åldrar, var det ingen skillnad i hur väl de tog till sig det implementerade 
kommunikationshjälpmedlet. Liknande resultat har presenterats vid implementering av 
ögonstyrd datorn för flickor med RTT (Laiviere, 2014).   

Framtida forskning och kliniska implikationer  

Förslag för framtida forskning är att replikera studiens intervention med fler individer 
med Rett syndrom för att kunna öka studiens tillförlitlighet och för att kunna generalisera 
interventionsupplägget till en mer heterogen grupp. Eftersom denna studie visat resultat 
som ger implikationer att ögonstyrd dator är ett bra AKK-alternativ för flickor med RTT 
tillsammans med partnerstrategier är det av värde att också undersöka effekten av, att 
enbart introducera den ögonstyrda datorn för att säkert kunna säga hur de två 
komponenterna påverkat varandra i denna studie. Detta skulle kunna bidra till ett 
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standardutförande i AKK-intervention för diagnosgruppen som passar alla trots 
individuell variation.  

Slutsatser   

Nuvarande studie indikerar i linje med tidigare resultat att kommunikationshjälpmedel 
med fördel kan introduceras till vuxna individer på tidig språklig nivå. Utifrån rådande 
metodupplägg bör resultatet tolkas med försiktighet. Efter implementering av 
kommunikationsprogram i ögonstyrd dator till en kvinna med Rett syndrom och att 
hennes förälder handletts i responsiva partnerstrategier ökar antalet yttranden från 
deltagaren och över tid uttrycker sig deltagaren mer varierat. Utifrån skattning av 
Communication Matrix och kvalitativa observationer fann föreliggande studie att 
deltagarens kommunikationsförmåga utvecklas från en prelingvistisk nivå till en 
kommunikation på symbolisk nivå, där hennes kommunikation tolkas vara mer avsiktlig 
och fylla fler kommunikativa färdigheter. Handledning i responsiva partnerstrategier har 
påverkat antal svar från föräldern positivt, då hon besvarar deltagarens yttranden i större 
utsträckning efter målsättning i GAS. Att föräldern också besvarar deltagarens varierade 
yttranden på ett meningsfullt sätt ger deltagaren möjlighet till en större kommunikativ 
delaktighet.   
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Bilagor 

Bilaga 1 – Samtyckesblankett till studie 

Samtycke till deltagande   

  

Jag har informerats om studiens grundläggande syfte och att mitt och mitt barns/huvudmans 

deltagande är frivilligt samt att vi när som helst kan avbryta deltagandet utan vidare 

konsekvenser. Jag har blivit informerad om att materialet kommer att behandlas anonymt 

tillsammans med information om mitt barns ålder och könstillhörighet.  

  

Jag samtycker härmed till att mitt barn/huvudman får delta i studien och att det material som 

samlas in får användas för forskningsändamål.   

 

  

  

  

______________________  

Ort och datum  

  

  

  

  

__________________________________________________  

Underskrift  

  

  

  

  

__________________________________________________  

Namnförtydligande  
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Bilaga 2 - Information till förälder/god man 

Information till förälder 

  

Hej!  

Vi är två logopedstudenter vid Umeå Universitet som just nu skriver vårt examensarbete. Arbetet 

går ut på att undersöka ögonstyrd dator som kommunikationssätt för personer med Rett 

syndrom. Ögonstyrd dator har länge använts som kommunikationshjälpmedel för andra 

diagnoser, såsom Cerebral Pares och ALS och är ett relativt nytt kommunikationshjälpmedel inom 

Retts syndrom. Det är därför viktigt att forska mer på hur ögonstyrd dator kan underlätta 

kommunikation för denna diagnosgrupp och hur tillägnandet av detta hjälpmedel läggs upp på 

bästa sätt.     

  

Vi tillfrågar nu er om ni vill delta i denna studie. Vi kommer vid 16 överenskomna tillfällen att 

träffas under 30-60 minuter. Detta kommer i miljöer bekanta för er. Dessa tillfällen kommer bestå 

av aktiviteter valda av er och oss. Under dessa aktiviteter kommer du som medföljande 

vårdnadshavare att bli handledd av oss i kommunikationsstrategier som underlättar samspel 

mellan dig och ditt barn. Tillfällena kommer att filmas för att vi i efterhand ska kunna titta på och 

bedöma hur kommunikationen ser ut för att på bästa sätt kunna handleda er. Vi kommer även att 

göra en intervju med dig som vårdnadshavare för att kartlägga ditt barns kommunikativa 

förmågor samt sätta upp mål tillsammans.   

  

Inspelningarna och informationen om ditt barn kommer att kodas för att sedan analyseras i 

avidentifierad form. Resultaten kommer att behandlas avidentifierat och på sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. De kommer under studiens gång lagras på ett externt USB som 

enbart vi och våra handledare har tillgång till. Eftersom Rett syndrom är en liten diagnos kan det 

hända att deltagande i denna studie kan identifieras av någon som läser studien och fullständig 

anonymitet kan därför inte garanteras. Ert deltagande är helt frivilligt och ni kan när som helst 

under testtillfället välja att inte fortsätta ert deltagande. Ni kommer innan filmningstillfällena 

genomförs få godkänna användandet av materialet.   

  

När examensarbetet är färdigställt och resultaten är analyserade kommer vi vid intresse att 

erbjuda er ett tillfälle för återkoppling. Tack på förhand!  
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 Vid övriga frågor är ni välkomna att kontakta oss:  

  

Logopedstudenter   Ebba Sundqvist  070 - 677 69 36, ebbaah@hotmail.com  

    

   

Moa Knekta   073 - 816 19 77, moajknekta@gmail.com  

Handledare   Helena Wandin   helena.wandin@regionjh.se  

    Karin Brunnegård  karin.brunnegard@umu.se   
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Bilaga 3 – Samtyckesblankett till journal 

UMEÅ UNIVERSITET   

Institution för klinisk vetenskap   

Enheten för logopedi   

  

  

Samtycke till delgivning av journal  

Jag samtycker härmed till att logopedstudenterna Moa Knekta och Ebba Sundqvist får ta del av 

mitt barns journal från vuxenhabiliteringen. Jag har blivit informerad om att syftet är att använda 

journaluppgifterna till den studie som vi deltar i och att alla uppgifter kommer att behandlas 

anonymt.  

  

  

  

______________________   

Ort och datum   

   

   

   

__________________________________________________   

Underskrift   

   

   

   

__________________________________________________   

Namnförtydligande   

  

  

Ansvariga för studien:  

Ebba Sundqvist   070 - 677 69 36, ebbaah@hotmail.com   
  

Moa Knekta    073 - 816 19 77, moajknekta@gmail.com   
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Bilaga 4 - Situationskarta bokläsning  

 
 

  



35 
 

Bilaga 5 – Situationskarta matsituation 
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Bilaga 6 – Nuläge modellprat  

Nuläge modellprat  

  

  

Datum:  

  

  

Namn:______________________________________________________________  

  

  

Ange nedan hur ofta och hur mycket du modellpratar samt hur bekväm du är med att 

modellprata. Varje meddelande (mening eller liknande) räknas som en gång. Ange en 

genomsnittlig dag.  

  

  

Jag modellpratar cirka ___________________ meddelanden under dagen.  

  

  

  

Jag modellpratar i ___________________ aktiviteter under en genomsnittlig dag.  

  

  

  

Jag använder cirka ________________________sidor under en dag.  

  

  

  

  

Ringa in den siffra som bäst motsvarar hur bekväm du är med att modellprata om 1 motsvarar  

”Det är så ansträngande att pekprata att jag oftast låter bli” och 10 motsvarar ”Det är ingen extra 

ansträngning alls att pekprata”.   

  

  

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  

  

Ansträngande                                                                              Inte alls ansträngande  
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Bilaga 7 - Goal attainment scale 
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Bilaga 8 – Handledningsplan 

                                                             
  

Handledningsplan  

  

V1 Baslinjefas   

V 2 baslinjefas  

V3 interventionsfas 3 mättillfällen  

V4 interventionsfas 2 mättillfällen  

V5 interventionsfas 2 mättillfällen  

V6 interventionsfas 1 mättillfälle  

V 7 uppföljningsfas   

  

1. Under v 1 eller två innan intervention men efter minst två mättillfällen: Innehåll: Översikt 

mål + strategier och ramar  

2. Under v 2 innan intervention Förslag mål och strategier  

3. Efter andra mättillfället - strategier (fortsatt samma eller nya)  

4. Efter fjärde mättillfället - strategier (fortsatt samma eller nya)  

5. Efter sjätte mättillfället - strategier (fortsatt samma eller nya)  

6. Efter åttonde mättillfället – Inför uppföljning och avslutning  

  

Däremellan kontakt via telefon/mail vid behov  

  

Intervention:  

Strategier som kan ingå beroende på individuella behov hos deltagare och 

kommunikationspartner:  

• Välja och anpassa aktiviteter för AKK  

• Responsiva partnerstrategier o Vänta  

o Svara på kommunikativa signaler med ord och eventuellt handling – uttryckta 

med hjälp av dator eller kroppskommunikation  

o Främja uppmärksamhet – växla tempo/tonläge, peka och hålla kvar fingret, hålla 

föremål inom synhåll  

• Modellprata/pekprata o Att komma 

igång utan specifikt mål  

o Fokuserat beroende på mål: specifika ord eller kommunikativa funktioner, utöka 

vokabulär eller meningsbyggnad, navigera mellan sidor  

  

Form för instruktion:  
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Två strategier, efter två tillfällen utvärderas om man ska gå vidare. För att gå vidare uppfattar 

kommunikationspartnern att denne behärskar strategin bra och den förekommer vid fem tillfällen 

under ett pass.   

  

Varje strategi introduceras muntligt, visas och övas under handledning. Därefter ges feedback 

utifrån observation  

_______________________________________________________________________________  

  
NATIONELLT CENTER   
för Rett syndrom & närliggande diagnoser                                                         Tel: +46 63 154810   
Box 601                                                             Fax:+46 63 154500  
83223 Frösön                                                                                       www.nationelltcenter.se   

                                                             
  

  

  

http://www.nationelltcenter.se/
http://www.nationelltcenter.se/
http://www.nationelltcenter.se/
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Bilaga 9 – Communication Matrix innan baslinje 
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Bilaga 10 – Communication Matrix efter uppföljning 


