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Genom att instruera personer att verbalisera sina tankar i samband med genomförandet av en 

uppgift, och föra protokoll på dessa verbaliseringar genom ett s.k. tänka-högtprotokoll, är det 

möjligt att undersöka hur tänkande går till (Ericsson and Simon, 1993, 1998; Ericsson, 2002). 

För att visa skillnaden mellan ”vanlig” verbalisering och den som görs i direkt anknytning till 

en uppgift delar Ericsson och Simon upp verbaliseringen i tre nivåer.  I denna uppsats 

studeras personer med lindrig utvecklingsstörning och deras förmåga att verbalisera sina 

tankar vid problemlösning. Syftet med denna studie är att utveckla en tänka-högtmetod 

anpassat för personer med utvecklingsstörning. De Tänka-högtprotokoll som tas fram 

analyseras för att undersöka om det är möjligt att använda verbaliseringen som metod för att 

studera strategier hos personer med utvecklingsstörning. En kvalitativ studie genomfördes 

med nio deltagare med lindrig utvecklingsstörning, tre kvinnor och sex män, i åldern 27-45. 

Deltagarna fick lösa en uppvärmningsuppgift, bestående av 13 bilder, och en huvuduppgift, 

bestående av 7 bildserier. Huvuduppgiften var att sätta ihop fyra till fem bilder till ett 

händelseförlopp och samtidigt verbalisera sina tankar. Analysen pekar på att metoden 

fungerar hos personer med lindrig utvecklingsstörning, då sex av deltagarna ligger på önskad 

verbaliseringsnivån, dvs. nivå 2. Vad gäller strategier finns indikationer på att några av 

deltagarna bryter ner det komplexa problemet till mindre delar för att hitta lösningen.  
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Tänka-högtmetoden är en datainsamlingsteknik som syftar till att samla in indikationer på 

vissa kognitiva processer som klarlägger vad som pågår inom individen, alltså vad denne 

tänker på. Exempelvis kan det handla om hur personen löser ett problem. Genom att instruera 

personer att verbalisera sina tankar i samband med genomförandet av en uppgift, och föra 

protokoll på dessa verbaliseringar genom ett s.k. tänka-högtprotokoll, är det möjligt att kunna 

undersöka hur tänkande går till (Ericsson & Simon, 1993, 1998; Ericsson, 2002). Med 

adekvata instruktioner kan man få personer att verbalisera sina tankar på ett sådant sätt att det 

inte förändrar sekvensen, dvs. ordningen på de mentala tillstånden, och innehållet av tanken 

som uppstår i samband med genomförandet av uppgiften. Verbaliseringen avspeglar därmed 

den omedelbara tillgängliga informationen, under själva tänkandet. Tänka-högtmetoden är 

särskilt användbar vid studier som avser att undersöka individers problemlösning (Ericsson & 

Simon 1998).  

 

Användningen av verbal data inom vetenskapen har kritiserats från flera olika håll. 

Exempelvis har det från en behavioristisk synvinkel kritiserats studier som baserats på verbala 

data eftersom den enligt dem är för subjektiv och uppfyller inte traditionellt vetenskapliga 

krav på giltighet och tillförlitlighet. Herbert Simon tillsammans med medarbetare, som med 

framgång har använt tänka-högtmetoden för att studera de bakomliggande kognitiva 

processerna vid problemlösning, hävdar dock att metoden är vetenskapligt giltig både för att 

ta fram och testa hypoteser. Detta under förutsättning att metoden används systematiskt och i 

kombination med en teori om hur människan bearbetar information. (Ericsson & Simon, 

1993, 1998; Ericsson, 2002) 

 

Idag finns ingen specialutvecklad metod för att få personer med utvecklingsstörning att 

verbalisera sina tankar. Därför går miste om något som skulle kunna vara ett viktigt verktyg i 

forskningen om denna målgrupps kognitiva funktioner. 

 

För att visa skillnaden mellan ”vanlig” verbalisering och den som görs i direkt anknytning till 

en aktivitet delar Ericsson och Simon (Ericsson & Simon, 1993, 1998; Ericsson, 2002) upp 

verbaliseringen i tre nivåer. Första nivån av verbalisering är en vokaliserad förteckning av 

artikulatorisk och oral inkodning. På den här nivån finns inga medlingsprocesser och 

försöksdeltagaren gör ingen större ansträngning för att kommunicera sina tankar. Den andra 

nivån av verbalisering inkluderar beskrivningar eller förklaringar av det tänkta innehållet. 
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Denna verbalisering tillför inte någon ny information till försöksdeltagarens 

uppmärksamhetsfokus. Verbaliseringen etiketterar endast information som hålls i ett 

komprimerat internt format eller i en inkodning som inte är den samma som språk, 

exempelvis information om lukt. I tredje och sista nivån av verbalisering är den som kräver att 

försöksdeltagaren förklarar sina tankeprocesser. Förklaring av tankar, idéer, hypoteser eller 

motiv är inte en omkodning av information som redan finns i korttidsminnet, utan kräver en 

länkning mellan information om tidigare tankar och information som tidigare behandlats.  

 

��������	�
De tänka-högtmetoder som hittills framtagits har haft en målgrupp med normal 

begåvningsnivå. Det saknas i nuläget en tänka-högtmetod anpassat för personer med 

utvecklingstörning, och mycket skulle kunna vinnas inom forskningsområden som studerar 

denna målgrupps kognition om en sådan metod utvecklades.  

 

Syftet med denna studie är att utveckla en tänka-högtmetod anpassat för personer med 

utvecklingsstörning. De tänka-högtprotokoll som hänförs kommer att analyseras för att 

undersöka om det är möjligt att använda verbaliseringen som data för att studera strategier hos 

personer med utvecklingsstörning.  

 

��
������������
Denna studie kommer att begränsa sig till personer med lindrig utvecklingsstörning. Detta 

motiveras med det faktum att de kan förstå instruktioner bättre och då är det lättare att få fram 

önskad testsituation, än personer med gravare utvecklingsstörning. I studien kommer endast 

myndiga personer att delta, eftersom de flesta studier har gjorts på vuxna tidigare.  
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I det här avsnittet av uppsatsen kommer jag att presentera studiens teoretiska bakgrund. Jag 

börjar med att kort presentera teorier om tänkande, därefter Ericsson och Simons (Ericsson & 

Simon, 1993, 1998; Ericsson, 2002) studier om tänka-högtmetoden och jag fortsätter sedan 

med genomgång om utvecklingsstörning. 

 

För att kunna genomföra studien krävs det en teoribakgrund som ger information om hur 

genomförandet av tänka-högtmetoden gått till vid tidigare studier och det behövs en 

genomgång av tänkande, i synnerlighet hur människan löser problem. Dessutom krävs en 

genomgång av forskning kring utvecklingsstörning för att se hur studien har anpassats till 

målgruppen.  

 

�����������	�
För att kunna tänka krävs det att vi kan ta emot information från omvärlden, och detta får vi 

genom våra sinnesorgan. Hjärnan tar emot detta och nervceller aktiveras och inaktiveras, och 

informationen bearbetas. Mönster skapas och jämförs med tidigare lagrade mönster (Araï 

2001).  

�

All information som kommer in i hjärnan är inte lika viktigt, därför passerar det mesta 

obemärkt för att sedan gå förlorad. Den del som uppmärksammas bearbetas i korttidsminnet 

för att sedan eventuellt lagras i långtidsminnet. Ett urval görs mot det som är viktigast och det 

som vi behöver ha mest kontroll över. Information som sedan lagras i långtidsminnet bevaras 

på relativ permanent basis. (Araï 2001) 

 

Människan har mentala strukturer som representerar de kunskaper vi har om omvärlden. 

Dessa strukturer kallas för schemata och vi har de för nästan allt vi gör. Information som tas 

in är endast meningsfull om den passar in något schemata. Schemata hjälper till att hantera 

komplexiteten i omgivningen, de förbereder oss för att se enbart vissa delar av stimuli och gör 

därmed att vi kan fungera effektivt i vår omgivning. Nackdelen med schemata är att vi 

riskerar att missa något, eller att vi lägger till något som inte har skett. (Araï 2001) 

 

Vid problemlösning kan man skilja mellan två olika typer av problem, rutin- och 

ickerutinmässiga problem. Ett rutinmässigt problem är ett sådan som man löst tidigare och 

som man därför av erfarenhet har lösningen till. Ett ickerutinmässigt problem är däremot 



 4 

något nytt och kräver därför ett nytt sätt att tänka, och det är dessa problem som man refererar 

till när man talar om problemlösning (Araï 2001). Bransford och Stein (1993) har identifierat 

sju steg i problemlösningsprocessen. Först sker en problemidentifiering men det är först i 

andra steget som problemet får en formulering. Efter problemformuleringen krävs det en 

strategi och i tredje steget görs en strategiformulering. Denna kan exempelvis bryta ner ett 

komplext problem i mindre delar, eller så gör den det motsatta och sätter ihop komponenterna 

till något mer användbart. I fjärde steget sker en organisering av informationen och hur detta 

görs beror på vald strategi. I femte steget handlar det om resursutnyttjande, och detta kan vara 

allt ifrån kunskap man besitter till fysiska hjälpmedel. För att se till att allt går rätt till krävs 

övervakning, och detta görs i sjätte steget. Här kontrollerar man att man är rätt på väg. Sjunde 

och sista steget sker efter att problemet är löst, då en evaluering av lösningen görs.  

 

���������������������
Tidigt i psykologins utveckling ansågs det inte tilläckligt pålitligt att förlita sig på externa 

observationer när man skulle studera mentala processer. Därför tillfrågades försöksdeltagarna 

om sina erfarenheter, tanke processer och strategier. Tanken var att det endast var individen 

själv som hade tillgång till dessa och så länge försöksdeltagaren svarade ärligt ansågs det som 

tillförlig data. När behaviorismen gjorde sitt intåg ansågs denna typ av data ha låg 

trovärdighet och metoden förklarades som ovetenskaplig (Ericsson and Simon, 1993, 1998; 

Ericsson, 2002). När informationsbearbetningsteorin senare utvecklades började forskare se 

på verbala data som vilken annan typ av informationsbearbetning som helst. Ofta var verbala 

rapporter hämtade från specifika frågor som forskare hade ställt till försöksdeltagare. För att 

kunna svara var deltagaren tvungen att först förstå frågan och sedan omvandla det till 

användbara ledtrådar som kunde plocka fram rätt information från långtidsminnet. Utöver 

detta var försöksdeltagaren tvungen sätta den framplockade informationen i viss sekventiell 

ordning för att sedan kunna producera en sammanhängande verbalisering av detta.   

 

Ett problem med försökspersonens verbala beskrivning av dess kognitiva processer och 

erfarenheter är att denna typ av rapport inte är relaterat till något specifikt observerat 

beteende. Även om försöksdeltagarnas ombads att återge sina kognitiva processer går det inte 

att tillförlita sig på det, då det inte går att avgöra om det som sägs vid den verbala 

rapporteringen skiljer sig från det de tänker under problemlösningen eller inte. För att undvika 

detta problem föreslås det att de verbala rapporterna ska samlas in i direkt samband med 

problemlösningen. (Ericsson & Simon, 1993, 1998; Ericsson, 2002)  
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Det centrala antagandet i protokollanalys är att det är möjligt att instruera personer att 

verbalisera sina tankar på sådant sätt att det inte förändrar sekvensen och innehållet av tankar 

som förmedlar genomförandet av uppgiften, och att det därför reflekterar den omedelbart 

tillgängliga informationen under själva tänkandet. (Ericsson and Simon, 1993, 1998; Ericsson, 

2002)  

 

Instruktionernas karaktär spelar stor roll huruvida det påverkar tankesekvensen. När deltagare 

ska förklara varför de har agerat på ett visst sätt eller noggrant förklara tankarnas struktur och 

detaljerade innehåll, så kan de inte längre verbalisera tankarna i den ordningen som de 

kommer. Detta för att de då måste tillsätta ytterliga kognitiva processer för att generera 

korresponderade tankar till de nödvändiga förklaringarna och beskrivningarna. Denna tillagda 

kognitiva aktivitet som krävs för att rapportera ändrar sekvensen av genererade tankar. 

Instruktioner som kräver förklaringar har visats ändra deltagarnas förståelse, minne och 

inlärning i jämförelse med instruktioner som bara kräver att man tänker högt under uppgiften. 

(Ericsson & Simon 1993)  

 

Verbala rapporter indikerar endast tankeprocessen som sker i direkt samband med 

problemlösningen. Andra indikatorer kan vara reaktionstid, felfrekvens, mönster på 

hjärnaktivitet och vad blicken fixerar på. Validiteten av de inrapporterade verbaliseringarna 

av tankesekvenserna beror på tidsintervallet mellan uppkomsten av tanken och dess verbala 

rapportering. För uppgifter som kräver kort respons (5-10 sekunder) så är det bättre att 

försöksdeltagarna får återge tankesekvenserna direkt efter att uppgiften är färdig, och 

validiteten för dessa retrospektiva rapporter är väldigt hög. Om det, å andra sidan, är uppgifter 

som kräver kognitiva processer som varar längre (10-30 sekunder) är det däremot svårare att 

korrekt återge tankesekvenser och då inbjuds försökspersonerna att lägga till sådant som de 

tror att de borde ha tänkt, vilket resulterar i att slutsatserna innehåller fördomar. I sådana lägen 

är det därför bättre att uppmuntra en verbalisering som görs samtidigt med problemlösningen. 

(Ericsson & Simon 1993) 

 

Den typen av verbalisering som ändrar kognitiva processer som annars hade uppstått i en 

ostörd problemlösning är en verbalisering på tredje nivån. De verbaliseringar som inte ändrar 

tankesekvenserna och som görs i direkt anslutning till problemlösningen, dvs. som yttras 

samtidigt som de tänks, ligger på första eller andra verbaliseringsnivån beroende på innehåll. 
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Figur 1 illustrerar de olika nivåerna. För att få försöksdeltagaren att producera en 

verbalisering på första eller andra nivån, krävs det att testförhållandena är korrekta. (Ericsson 

& Simon 1993) 

 
�������. Tankesekvenser. Källa: Ericsson & Simon, 1998 

 

Det kan uppstå problem i hur man frågar ut försöksdeltagarna. Första problemet uppstår när 

undersökaren ber försöksdeltagaren att uppge mer information än vad som uppgivits vid deras 

återgivna verbaliseringar. Exempelvis kan frågan �	�
��� dyka och detta medför att 

försöksdeltagaren måste gå bortom det faktiska minnet för att kunna ge ett svar, vilket innebär 

att slutsatser måste dras innan de kan svara. Det andra problemet uppstår när undersökaren ber 

försöksdeltagaren att beskriva sina metoder efter att hon har genomfört en lång rad olika 

uppgifter. Detta leder till en missledande summering och rekonstruering av det som 

försökspersonen tror att de måste ha gjort. Personer tenderar att använda flera strategier och 

deras strategival kan förändras under experimentet, vilket medför svårigheter när man ombeds 

att beskriva en strategi. Det är oerhört viktigt att instruktionerna hålls likalydande genom alla 

försök så att verbaliseringsnivån hålls samma genom hela undersökningen. Verbalisering av 
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tankar ändrar, under rätt förutsättningar, inte de kognitiva processerna, utan de hålls intakta på 

samma sätt som de hade gjort under tyst problemlösning. Dock medför verbalisering i direkt 

anslutning till problemlösningen att det tar längre tid, då det läggs till ytterligare tid i samband 

med produktionen av verbaliseringen.  

 
Alltså, för att upprätthålla en hög validitet ska undersökaren sträva efter att få fram 

laboratoriska förhållanden där försökspersonens prestation återspeglar det studerade 

fenomenet samt där en direkt verbalisering reflekterar försöksdeltagarens spontant genererade 

tankar under genomförandet av uppgiften.  

 

Den experimentella omgivningen ska inte stödja några sociala interaktioner och 

försöksledaren ska placeras bakom försöksdeltagren så att denne kan fokusera på sin uppgift. 

Instruktionerna ska göra det tydligt så att inga förklaringar eller beskrivningar efterfrågas. 

Efter instruktionerna bör försöksdeltagrens ges några uppvärmningsuppgifter. Dessa 

uppvärmningsuppgifter möjliggör det för försöksledaren att se om instruktionerna är fullt 

förstådda och om det är nödvändigt repetera dessa tills försökspersonen förstått vilken typ av 

verbalisering som efterfrågas. En viktig del för att få fram verbalisering som är direkt kopplat 

till de tankesekvenser som uppkommer i anslutning till problemlösning är att se 

problemlösningen som den primära uppgiften och därför få försöksdeltagarna fokusera främst 

på uppgiften och sekundärt på verbaliseringen. Försöksdeltagare som tänker högt måste vara 

fullt fokuserade på sin uppgift eftersom det är endast då man kan förvänta sig samma 

tankesekvenser som vid liknande problemlösning i tyst tillstånd. (Ericsson & Simon 1993) 

 

En uppgiftsanalys, som har försöksdeltagarens befintliga färdigheter och kunskap i åtanke, 

kan generera möjliga tankesekvenser som kan användas i försök att komma fram till 

lösningen. Verbaliseringar kan kodas in i förutbestämda kategorier, skapade av en eventuell 

uppgiftsanalys, för att sedan jämföras med de möjliga tankesekvenserna som utsågs.  

 

$#$#"
&��!���	�����	�����

Ericsson och Simon (1993) hävdar att den starkaste kopplingen mellan faktiska tankar och de 

verbala rapporterna hittas när man verbaliserar tankar spontant under genomförandet av 

uppgiften. Ickeverbala tankar kan ofta ges ett verbalt uttryck genom kategorisering och 

referenser. Eftersom verbaliseringen av tankar inte påverkar sekvensen av tankar så bör inte 

heller uppgiftsprestationen påverkas av att tänka högt. Ericsson och Simon (1993) fann inga 
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bevis för att sekvensen av tankar förändrades av att tänka högt, i jämförelse med dem som 

genomförde uppgiften i tystnad. Dock fann man att detta medförde att det tog aningen längre 

tid att avsluta uppgiften, förmodligen till följd av den additionella tiden det tar att verbalisera 

tankar.  

 

Första nivån av verbalisering är en vokaliserad förteckning av artikulatorisk och oral 

inkodning. På den här nivån finns inga medlingsprocesser och försöksdeltagaren gör ingen 

större ansträngning för att kommunicera sina tankar. Enligt Werner och Kapland (enligt 

Ericsson & Simon 1993) måste det dock göras en skillnad mellan verbalisering som är riktad 

till sig själv och den som är riktad till andra. De har nämligen funnit att den verbalisering som 

är riktad till sig själv är mer säregen, innehållande fler idiosynkratiska referenser. Eftersom 

försöksdeltagaren vid denna nivå riktar sin uppmärksamhet mot uppgiften och inte 

verbaliseringen, görs ofta grammatiska fel och meningar får en ganska ofullständig 

uppbyggnad.  

 

Den andra nivån av verbalisering inkluderar beskrivningar eller förklaringar av det tänkta 

innehållet. Denna verbalisering tillför inte någon ny information till försöksdeltagarens 

uppmärksamhetsfokus, den endast etiketterar information som hålls i ett komprimerat internt 

format eller i en inkodning som inte är den samma som språk, exempelvis information om 

lukt. Förklaringar eller omkodningar kräver tid att bearbeta men de ersätter ingen annan 

bearbetning av uppgiften. Resultatet av denna verbaliseringsnivå är att det tar längre tid för 

försökspersonen att slutföra uppgiften, men detta görs utan att förändra tankeprocessen. Även 

här riktar försöksdeltagaren sin uppmärksamhet mot uppgiften och inte verbaliseringen, 

vilken då medför som tidigare sagts grammatiska fel och ofullständiga meningar.  

 

I tredje och sista nivån av verbalisering är den där det krävs att försöksdeltagaren förklarar 

sina tankeprocesser. Förklaring av tankar, idéer, hypoteser eller motiv är inte en omkodning 

av information som redan finns i korttidsminnet, utan kräver en länkning mellan information 

om tidigare tankar och information som tidigare behandlats. Vilken av verbaliseringsnivåerna 

försöksdeltagaren producerar beror på hur denne har tolkat instruktionerna.  

 

Om försöksdeltagaren uppmärksammar de processer som förser henne med ny information i 

korttidsminnet, så bör verbaliseringen ligga på andra nivån. Men om försöksdeltagaren inte 
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gör detta innebär det att en mellanliggande skillnad måste göras, och det är inte säkert att 

denna korrekt representerar försökspersonens motiv eller faktiska orsaker till sina tankar.  

 

$#$#$
�������
���
�������������'	


Det finns en rad olika sätt att koda verbala data för att sedan kunna analysera den. Hur man 

går till väga beror exempelvis på typ av uppgift de verbala data är genererad från eller vad 

kodningen ska användas till. Dock sker generellt en nerbrytning av det rapporterade först för 

att sedan kunna kodas vidare. Om det exempelvis är så att det ska in i dataprogram bör det då 

kodas in på sådant sätt att programmet kan läsa av det, vilket ofta innebär en mer formell 

kodning. Ofta innehåller verbala rapporter information om försöksdeltagarens kontroll- och 

evalueringsprocesser samt vad de har för mål. För att förenkla tolkningen senare kan man se 

över vilka synonymer som finns i de verbala data och koda de på samma sätt. Detta ska dock 

göras med viss försiktighet eftersom det finns risk att man tappar den semantiska innebörden 

eller information om försöksdeltagarens perceptuella kodning. Det går även bra att använda 

sig av kontexten i kodningen. Den kontextuella kodningen ökar sannolikheten för att få med 

korrekt semantisk innebörd, men den typen av kodning gör att bevisen från enstaka uttalande 

inte längre kan göras oberoende av andra. En beprövad metod för kodning har gjorts med 

beslutsträd. För denna metod är det dock viktigt att flera beslutsträd görs, oberoende av 

varandra. Detta kom Heines (enligt Ericsson och Simon 1993) fram till då det visat sig att 

samma data i detta fall genererade olika beslutsträd beroende på vem som gjorde det. Genom 

att identifiera lingvistiska strukturer kan den beaktade informationen utforskas.  

 

��
����	��������������
Utvecklingsstörning är en nedsättning i de intellektuella funktionerna som uppkommer under 

ett barns utveckling, det vill säga före 16 år ålder (Tideman, 2000). Det finns många olika 

orsaker till utvecklingsstörning. Orsakerna till störningen av utvecklingen kan exempelvis 

vara ärftliga. Utvecklingsstörning kan också vara en konsekvens av hjärnskada uppkommen i 

samband med sjukdom, fosterskada eller i samband med förlossningen. Kromosomavvikelser, 

genmutationer eller virus kan också vara orsaker till utvecklingsstörning. Det är inte ovanligt 

att man inte känner till vad som är orsaken till utvecklingsstörningen. Utöver 

utvecklingsstörningen kan andra funktionshinder, exempelvis rörelsehinder, syn- eller 

hörselskador eller epilepsi, samtidigt finnas.  
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Tideman (2000) ger även en mer precis definition av begreppet utvecklingsstörning. Denna 

definition tar större hänsyn till de rättigheter som personer med utvecklingsstörning har. 

Tideman skriver: 

 

����� 
������	�� �	� �	�� ���	� 	��� �������������������� �	�� ��
�����	�� �� ���� ����	� ������

�������������� ����	��� ��� 	��������	������ �   !�� "��� 	��������	���	� ��
���������� ����#��� 	���

������������������������� ������������	�����#��������������	�
����������	���������	�������

#	��� ����� �$������ #���� � #����� 	�� ��������� ������������� ������ ��������� ������ �   !�� "��� ���

������������	�����	�������� ������	�#���	��	����������������������������������	���
��������

(s 42). 

 

Här i Sverige används den administrativa definitionen för utvecklingsstörning. I andra länder 

använder man exempelvis den psykologiska definitionen för utvecklingsstörning. Beroende 

på vilken definition som används så innefattas olika människor, vilken medför skillnader i hur 

många som räknas in i gruppen utvecklingsstörda. Utvecklingsstörning orsakas som tidigare 

nämnt av biologiska avvikelser. En utvecklingsstörning gör att begåvningsutvecklingen 

försenas och att personen i fråga avstannar på lägre nivå, än en normalbegåvad.  

�

Kylén (1986) och Bakk et. al (1998) menar att den verklighet som byggs upp genom våra 

sinnesupplevelser varierar beroende personens begåvning. Sinnesupplevelserna delas upp i 

fem olika kategorier; tidsuppfattning, rumsuppfattning, kvantitetsuppfattning, 

kvalitetsuppfattning och slutligen orsaksuppfattning. Alm (1995a) säger att tidsuppfattningen 

reglerar kunskaper om dåtid, nutid och framtid. Rumsuppfattningen ger kunskap om 

prepositionsbegrepp som under, över, bakom och framför. Kvantitetsuppfattningen förser 

kunskap om antal och mängd, och kvalitetsuppfattningen gör att man förstår tings olika 

egenskaper och funktioner. Slutligen är det orsaksuppfattningen som avgör om man förstår 

kopplingen mellan orsak och verkan. För varje av dessa fem kategorier finns en kunskapsnivå, 

som givetvis varierar beroende på ålder, som bör nås för att tillhöra det normala. Personer 

med utvecklingsstörning har svårigheter att nå denna nivå inom alla kategorierna. Vad som 

klassas som normalitet beror enligt Tideman (2000) på tre olika saker. Först och främst är 

normalitet något som allt kan jämföra sig mot, det vanligaste eller det genomsnittliga. För det 

andra är det normala kopplat till de värderingar som finns i ett samhälle vid den givna tiden. 

Och slutligen är normalitet det psykiskt och/eller fysiskt normala hos en människa. 
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Personer med utvecklingsstörning har lägre kapacitet när det gäller korttidsminnet. Detta ger 

upphov till inlärningssvårigheter, men också till ett mindre abstrakt tänkande (Kylén, 1986; 

Folkesson & Kollberg, 2000). Vidare har personer med utvecklingsstörning ofta problem med 

motoriken, vilket kan leda till talsvårigheter (Bakk & Grünewald, 2004). Utöver kognitiva och 

motoriska nedsättningar kan också den emotionella utvecklingen vara påverkad. Exempelvis 

kan det finnas svårigheter att beskriva känslor men också bristande empatisk förmåga 

(Folkesson & Kollberg, 2000). Det kan vidare vara värt att notera att det inte finns någon 

egenskap, utöver den intellektuella begåvningsnedsättningen, som är gemensam för alla 

personer med utvecklingstörning (Folkesson & Kollberg, 2000). 

 

$#(#"
)����
�����
�
��� �����		�������

En normalbegåvad person har ett IQ mellan 85-115. Personer med lindrig utvecklingsstörning 

ligger på ett IQ mellan 50-70 (Kylen 1986). Idag mäter man dock inte graden av 

utvecklingsstörning med hjälp av IQ, utan det görs olika tester som bland annat mäter 

begåvning, social förmåga, rörelseförmåga och perception. Detta innebär att det är 

helhetsbedömningen som avgör vilken nivå som fastställs.  

 

Grünewald (1996) påstår att det är nödvändigt att dela in personer med utvecklingsstörning i 

olika grupper eftersom det skiljer så pass i funktionshindrets svårighetsgrad mellan dem. Han 

menar också att undervisningen i skolan gynnas av att ha likartade grupper. 

Världshälsoorganisationen, WHO, (enligt Grünewald 1996) anger följande IQ för de olika 

grupperna av utvecklingsstörning: 

 

• Lindrig utvecklingsstörning  IQ mellan 50-70  

• Utvecklingsstörning IQ mellan 35-49  

• Grav utvecklingsstörning IQ mellan 20-34  

• Djup utvecklingsstörning IQ under 20  

 

Kylén (Bakk & Grünewald 2000; Grünewald 1996) gör en annan uppdelning av olika typer av 

utvecklingsstörning. Kylén delar in det i tre olika stadier, nämligen A-stadiet som motsvarar 

grav utvecklingsstörning, B-stadiet som motsvarar måttlig utvecklingsstörning och slutligen 

C-stadiet som motsvarar lindrig utvecklingsstörning. Kylén påstår att det inte finns några 

exakta gränser mellan de olika stadierna, utan att de går in i varandra (Bakk & Grünewald 
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2000). Han gör sin indelning baserat på Piagets beskrivning av begåvningsutvecklingen, men 

Kylén lägger större vikt vid de sociala faktorerna än vad Piaget gör.  

 

�� !����	��: En person med grav utvecklingsstörning kan oftast inte tala, men kan 

kommunicera via ljud, kroppsspråk eller rörelser. Personen kan inte heller tolka symboler 

eller olika former av signaler och förstår inte bilder som exempelvis sin spegelbild. En person 

i A-stadiet har en begränsad rumsuppfattning som sträcker sig till att känna igen invanda 

miljöer och sin närhet. Likaså är tidsuppfattningen också begränsad och sträcker sig ofta 

endast till nuet. Det innebär att dennes upplevelser är konkreta och av ”här och nu” (Alm 

1995a). Personen med grav utvecklingsstörning har problem med korttidsminnet men ett 

fungerande långtidsminne. Det innebär att det som personen väl har lärt sig en gång inte 

försvinner. Enligt Alm (1995a) befinner sig personer med grav utvecklingsstörning på det 

sensomotoriska stadiet (0 – cirka 2 år) i begåvningsutvecklingen. Dock är det viktigt att 

minnas att personer med grav utvecklingsstörning inte är som spädbarn hela livet, utan att 

ackumulerar erfarenhet och kunskap precis som alla andra. Skillnaden är bara vad denna 

kunskap innefattar.  

 

 "����	��#�Personer med måttlig utvecklingsstörning har en mer utvecklad tidsuppfattning än 

dem i A-stadiet. De kan förstå tidsbegrepp som imorgon och igår. Vidare kan en person med 

måttlig utvecklingsstörning börja förstå talat språk och kan själv i viss utsträckning 

kommunicera verbalt. Samma gäller för bilder och symboler, och den kan använda sig utav 

dessa för att kommunicera. Enligt Alm (1995b) kan en person med måttlig 

utvecklingsstörning förstå vissa kvantitetsbegrepp så som lika många och ett, två, tre. 

Personer i denna nivå har även orsaksuppfattning och kan exempelvis förstå att om man 

väsnas så får man uppmärksamhet.  

�

$"����	��#�En person med lindrig utvecklingsstörning kan, enligt Kylén (1986), oftast lära sig 

att skriva, läsa och räkna. Dock har personer i C-stadiet svårt att tänka snabbt och få 

överblick, speciellt om intrycken är många och sammansatta. Detta kan medföra svårigheter 

med att utföra mer en sak i taget. Personer med lindrig utvecklingsstörning förstår att det finns 

en framtid och en dåtid, men de kan ha svårt att förstå abstrakta symboler och därmed kan 

exempelvis klockan vara ett problem. De har vissa svårigheter att handla i nya situationer och 

att förändra något som är gammalt och invant kräver mycket av personer i C-stadiet. Vidare 



 13 

så har de ett konkret språk och kan ha svårt att förstå vardagliga uttryck som ”kasta ett öga 

på” eller ”lägga benen på ryggen”. 

 

Intelligensåldern är ytterligare ett begrepp som nyanserar nivåerna av utvecklingsstörning. 

Man kan säga att en person som klarar av vad en femåring klarar av, har en intelligensålder på 

fem år oavsett vad dennes egentliga ålder är. Kopplingar till A-, B- och C –stadierna kan 

göras på följande sätt; A-stadiet innefattar en intelligensålder upp till cirka två år, B-stadiets 

intelligensålder går från cirka två år till sju år och slutligen ligger personer i C-stadiet på en 

intelligensnivå från sju år till cirka elva år (Kylén 1986). 
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I detta avsnitt redogörs för den valda kvalitativa forskningsmetoden. Därefter beskrivs 

undersökningsgrupp, undersökningens genomförande, testuppgifter, analys av data samt de 

etiska ställningstaganden som följdes.  

 


����	�������
Vid forskning kan man välja mellan kvalitativa eller kvantitativa metoder. Den kvantitativa 

forskningsmetoden har en deduktiv karaktär medan den kvalitativa har en induktiv karaktär. 

Syftet med kvalitativ forskning är att generera en teori, som kommer från insamlad data där 

samband och mönster har sökts. Kullberg (2004) menar att kvalitativa och kvantitativa 

metoder liknar varandra till formen men att de har olika innebörd. Man kan säga att den 

kvalitativa metoden används för att upptäcka, för att skapa teorier, medan den kvantitativa 

metoden används för att mer bevisa dessa teorier. Enligt Patel och Davidson (2003) är de 

kvalitativa forskningsmetoderna till för att undersöka och upptäcka mönster, samband och 

företeelser och för att tolka och förstå orsak och verkan. Starrin och Svensson (1994) menar 

dock att det behövs både kvalitativa och kvantitativa metoder för att uppnå vetenskaplig 

kunskap. Detta eftersom metoderna undersöker olika aspekter av verkligheten och det därmed 

behövs båda för att ge en fullständig bild av den.  

  

Eftersom arbetets syfte är att utveckla en tänka-högtmetod för en ny målgrupp är den 

kvalitativa forskningsmetoden mest lämpad, då den är mer explorativ i sitt sätt. Den 

kvalitativa metoden möjliggör det för mig att se om tänka-högtmetoden är lämpade för 

personer med lindrig utvecklingsstörning. Den tillåter mig dock inte uttala mig om alla som 

passar in i målgruppen, utan endast om de individer som medverkat i studien.  

 


����	��������	��
Materialet bestod av 13 uppvärmningsbilder och 7 bildserier. Bildserierna bestod av fyra till 

fem bilder var, se bilaga 1. Bildernas utformning framtogs dels efter insamlad kunskap om 

målgruppens kapaciteter, men även efter samtal med Arne Svensk som är hemmahörande vid 

Lunds universitet, och som har lång professionell erfarenhet av personer med 

utvecklingsstörning. Det togs hänsyn till att målgruppen svårigheter för att få överblick om 

intrycken är många och sammansatta genom att hålla bilderna på låg detaljnivå, men det togs 

även i beräkning att trots att de räknas ha en intelligensålder från sju till cirka elva år har 

vuxna erfarenheter och kan därför relatera till vardagliga situationer såsom att handla kläder. 
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Valet av testuppgifter som presenterades för deltagarna motiverades med att de skulle vara 

enkla för deltagaren att verbalisera sina tankar kring. De 13 uppvärmningsbilder som 

presenterades föreställde antingen kläder, djur eller möbler. Inga ovanliga objekt inom 

kategorierna valdes ut. Uppvärmningsbilderna hade en låg detaljnivå och var avbildade utan 

kontext i alla fall utom två. De två uppvärmningsbilder som var avbildade i en kontext 

föreställde en anka i vattnet och ett får på gräset, se bilaga 1. Huvuduppgiften i 

undersökningen var att sätta ihop fyra till fem bilder till ett händelseförlopp. Hur många bilder 

en serie bestod av berodde på vad som krävdes för att få fram hela händelseförloppet. 

Eftersom bilderna var tänkta att vara enkla och därför behövdes i vissa fall fler bilder för att 

avbilda situationen. För denna uppgift var bilderna mer detaljrika och de förställde i 

majoriteten av fallen personer som gjorde något i en kontext. Bildserierna återspeglade 

vardagliga händelser, då det antas att detta kräver en lägre abstraktionsnivå vilket då skulle 

medföra mindre ansträngning för försöksdeltagaren och lämnar mera utrymme för 

verbaliseringen. Totalt fanns 7 bildserier och alla hade en liknande layout, i samma stil som 

bildserien %���� som visas i figur 2 nedan. Bildserierna och ordningen som användes var; 

%����, som handlade om en kvinna som tappar ett ägg, &�����	����, som föreställer en 

trollkarl som får en fågel att försvinna, '���	���där två flickor åker pulka varav en av dem 

trillar och tröstas sen av en vuxen, (��������������som föreställer den vanliga morgonrutinen 

från det att man ligger och sover till att man går och borstar tänderna, )������, som 

föreställer två kvinnor som provar och handlar kläder, '	��#�����, som visar en man som 

tappar tidningen och en kvinna som plockar upp den åt honom, och slutligen *����� som 

visar en kvinna som lämnar plats åt en äldre herre när han kliver på bussen. Alla bilder var i 

färg för att göra de mer roliga att jobba med och de var alla inplastade för att hålla samma 

skick undersökningen igenom. 

 

 
������+. Bildserien Ägget, kvinnan tappar ett ägg och måste sopa upp det. 
 

�
����	�������������
Studien är gjord på en särvuxskola. På skolan går det elever med olika grad av 

utvecklingsstörning. Målgruppen för denna studie är personer med lindrig 

utvecklingsstörning. För att kunna få data som lättare kunde analyseras var det viktigt att 
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deltagarna hade hög verbal förmåga. Därför tillfrågades endast personer som ansågs vara 

utåtriktade och som hade lätt att etablera samtal. Utav de tillfrågade valde nio att vara med på 

undersökningen. Deltagarna var i en ålder mellan 27 och 45 år, varav tre var kvinnor och sex 

var män. Alla deltagare har arbete vid sidan om studierna. 

 


� ����	�������	���	��!������	�
Innan studien genomfördes kontaktades ansvarig lärare och rektor på skolan. All berörd 

personal informerades om studiens syfte och personalen informerade i förhand sina elever om 

avsikten med min närvaro, innan jag själv gav dem vidare information om studien. I den 

information som gavs poängterades det att försöksuppgifterna inte hade korrekta eller 

inkorrekta lösningar och att det viktigaste för mig var att höra hur de tänkte, och inte om de 

kunde lösa uppgiften eller inte. Innan försöken påbörjades spenderade jag ett par lektioner 

med övervägande delen av deltagarna för att skapa ett förtroende och för att låta dem vänja 

sig vid min närvaro.  

 
Försöken startades med att deltagarna fick instruktionerna upplästa utav mig, samtidigt som 

de själva kunde läsa samma instruktioner på ett papper framför sig, se bilaga 2. Deltagarna 

gavs möjligheten att ställa frågor så att eventuella tveksamheter kunde klargöras. När 

deltagarna kände sig redo fortsatte undersökningen med 13 uppvärmningsbilder. Deltagaren 

satt hela tiden med ryggen åt försöksledaren för att försöka minska risken för sociala 

verbaliseringar. Under uppvärmningsdelen gavs det korrigeringar vid exempelvis 

tveksamheter eller vid för långa tystnader. Meningen var att försöka få deltagarna att 

producera korrekt typ av verbalisering vid serieuppgifterna. Proceduren för undersökningen 

hölls oförändrad genom alla deltagare, se bilaga 2, utom vid två tillfällen då det på grund av 

misstag kastades om ordningen på två serier. För en deltagare kom &�����	�����först och sen 

%����, och för en annan deltagare kom '���	� näst sist istället för på tredje plats. 

Verbaliseringen som producerades av deltagarna spelades in och transkriberades i stort sätt 

efter Linells (1994) riktlinjer för en transkribering på tredje nivån. Detta innebär att 

transkriberingen följer skrivreglerna och inte talspråket, den visar heller inte hur dialekten 

används. Exempelvis står det 
������	 och inte 
�����	. Transkriberingen är heller inte så 

detaljerad att den visar exakt hur långa pauser deltagarna gjorde. För att markera längre 

pauser har jag använt mig av (…) samt (..), och i början har jag skrivit sekunderna det har 

tagit för deltagarna att starta verbaliseringen inom parenteser.   
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�"�#��������������������	�
Vetenskapsrådet (2002) redogör fyra huvudkrav för god forskningsetik inom humanistisk- 

samhällsveteskaplig forskning. Dessa fyra, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, är konkretiseringar av det grundläggande 

individskyddskravet. 

 

Eleverna informerades väl om studiens syfte av såväl lärare som av mig innan de meddelade 

om huruvida de ville vara med eller inte. Eftersom informationen dels gjordes inför hela 

klassen poängterades det att de själva skulle bestämma om de ville vara med eller inte för att 

undvika grupptryck. Jag förklarade klart och tydligt att de hade rätt att avbryta sitt deltagande 

om de kände att de inte ville vara med längre och att jag under inga omständigheter skulle bli 

arg eller ifrågasätta deras beslut. Jag försäkrade även dem att det inte skulle framgå i 

rapporten vart undersökningen var gjord, alltså i vilken stad, och att deras identitet inte skulle 

framgå. Det tydliggjordes även att jag var hemmahörande i Linköpings universitet och att 

arbetet gjordes i utbildningssyfte. De fick möjlighet att ställa frågor kring studien och fick 

med informationen hem skriftligt i fall de ville informera anhöriga.  

 


�$����������������
För att analysera huruvida metoden fungerar på målgruppen ska jag försöka urskilja och 

identifiera specifika strategier som deltagaren använder för att lösa uppgifterna. I en mindre 

kvantitativ del ska jag även se över om upprepande företeelser kan utläsas i det transkriberade 

materialet. Detta ska i sin tur ställas mot Ericsson och Simons (1993) olika 

verbaliseringsnivåer för att se om önskad nivå uppnåtts, d.v.s. första eller andra nivås 

verbalisering. Dessa jämförelser ska göras både på en deltagares material samt genom att 

ställa de olika deltagarnas material mot varandra. Jag kommer att hålla mig till Ericssons och 

Simons sortering av verbaliseringsnivåer. Det kommer dock att tas större hänsyn till 

målgruppens verbaliseringskapacitet då personer med utvecklingstörning tenderar att ha 

svårare för att kommunicera verbalt.  
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I detta avsnitt presenteras analysen av och diskussionen kring verbaliseringarna. Jag inleder 

med att analysera data i ett försök att identifiera vilken verbaliseringsnivå deltagarna ligger 

på. Namnen på deltagarna är fiktiva. Därefter presenteras den kvantitativa delen där data 

granskas efter mönster och tänkta strategier som använts vid problemlösningen. Detta följs av 

en metoddiskussion. Avsnittet avslutas med en generell diskussion samt med 

rekommendationer för framtida forskning. 

 

 ���%	�&����	�������'	��

Vissa av verbaliseringarna som Bengt gör i uppvärmningsuppgifterna kan tolkas som sociala, 

alltså att de förmedlar något socialt snarare än den information som riktas till honom. 

Exempelvis rad 9, i uppvärmningsuppgiften, se bilaga 3, säger han ”en kissekatt är roligt att 

se hade jag när jag bodde hos mor och far hade en liten katt”, och det tolkar jag mer som en 

beskrivning av tankarna, eller en association han gör när han ser bilden på katten och något 

som är socialt. Han berättar för mig att han hade en katt när han var liten. Samtidigt kan det 

dock utläsas att Bengt säger saker väldigt obehindrat och utan längre pauser. Detta skulle 

kunna tyda på en verbalisering direkt knuten till tankesekvenserna, liksom det faktum att han 

ofta tappar ord. Jag bedömer att Bengt i serieuppgifterna för det mesta håller sig på andra 

verbaliseringsnivån.  

 

Lennart tar relativt lång tid på sig från det att han får bilderna tills han startar sin 

verbalisering. När han väl startar sin verbalisering verkar han redan ha en ganska klar bild 

över vad serien återspeglar. Lennarts verbaliseringar får därför räknas som retrospektiva. Han 

ger inte förklaringar till varför han väljer att lägga bilder som han gör, utan berättar bara vad 

han ser på bilderna och vad som händer i den ordningsföljden han har lagt dem på. Det är 

nästan som högläsning, och han verbaliserar det som är i direkt anslutning till 

tankesekvenserna. Med detta som grund kan man tolka det som att Lennart för det mesta 

ligger på andra verbaliseringsnivån.  

 

Henrik verbaliserar sina tankar parallellt med att han löser uppgiften. I transkriberingarna kan 

man se att Henrik har väldigt korta pauser innan han startar med verbaliseringen. Det går även 

att se hur han resonerar sig fram till lösningarna. Även om Henrik inte löser uppgifterna så 

som det var tänkt, finns där ofta en röd tråd i hans lösningar. Han verbaliserar det han ser, bild 

efter bild och sedan sätter han ihop så som han tror att det är.  
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I uppgift fyra, se Figur 3 nedan, kan man se hur Henrik sätter igång snabbt med att verbalisera 

sina tankar och hur han resonerar sig fram till lösningen. I rad 2 ser han någon som står vid en 

kassa och då är hans automatiska tanke att det är mat som ska betalas, men efter ytterligare en 

bild förstår han att det handlar om klädköp och återkommer inte mer till inhandlande av mat. I 

rad 6 ser man hur han tappar ord, och detta är, enligt Ericsson och Simon (1993), en 

indikation på att han riktar sin uppmärksamhet mot uppgiften och inte verbaliseringen, och då 

kan slutsatser dras om att Henrik håller en verbalisering på andra nivån.  

 

������,. Henriks verbaliseringar vid uppgift 4. 
 

Evelina dröjer innan hon startar verbalisera uppgiftslösningen och hon verbaliserar inte bild 

för bild, utan berättar hela händelseförloppet med en gång. Hennes verbaliseringar kan ses 

som retrospektiva i en del av serierna, exempelvis Morgonrutin och Klädköp där det tar 22 

respektive 17 sekunder för henne att starta verbaliseringen. Precis som Lennart tycker jag 

dock att hon inte ger några förklaringar på sina tankar, utan verbaliserar det som är i direkt 

anslutning till tankesekvenserna. Med detta som grund skulle man kunna tolka det som att 

Evelina för det mesta ligger på andra verbaliseringsnivån.  

 

Karls verbaliseringar är ganska invecklade att analysera. Han riktar vid ett flertal gånger 

verbaliseringen mot mig, vilket kan betyda att hans verbaliseringar innehåller fördomar om 

vad han tror att jag vill höra. Dock verbaliserar han ganska obehindrat, precis som andra 

deltagare, och det händer att han tappar ord. Jag är därför kluven i min analys, och kan inte 

avgöra om han ligger på andra eller tredje nivån.  

 

Anna är en av tre som inte försöker lösa uppgifterna så som det är tänkt. Det vill säga, hon 

ordnar inte om bilderna, hon säger det hon ser och inget mer. Detta avgör dock inte på vilken 

verbaliseringsnivå hon ligger på, för Annas verbaliseringar tycks ändå vara direkt kopplade 

till det hon uppmärksammar. Annas verbaliseringar innehåller beskrivningar eller förklaringar 
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av den visuella information hon tar in, det hon uppmärksammar, och därför kan hennes 

verbaliseringar tolkas som att de ligger på andra nivån.  

 

Precis som Anna går Stefan från den tänkta uppgiften och fokuserar på att verbalisera bild för 

bild utan att sätta ihop det till en händelse. Skillnaden mellan Anna och Stefan, är att Stefans 

verbaliseringar ofta kan ses som förklarande och till viss del sociala. Med detta menar jag att 

han talar till mig som försöksledare och motiverar sina verbaliseringar så att jag ska förstå vad 

han tänker och varför.  

 

Nedan i figur 4 markerar siffran 1 exempel där han förklarar vad och varför han tänker vissa 

saker. Siffran 2 markerar ett av många ställen där han säger ”och detta”, vilken jag tolkar som 

att han riktar hela verbaliseringen till mig. Allt detta gör att jag drar slutsatsen om att Stefan 

ligger på tredje verbaliseringsnivån.  

 

 

������-. Stefans verbaliseringar vid uppvärmningsuppgiften. 

 

Louise har relativt långa betänketider innan hon börja verbalisera sina tankar, vilket gör att 

hennes verbaliseringar får ses som retrospektiva. Vid serieuppgifterna Pulkan, Parkbänken 

och Bussen går det inte att avgöra på vilken verbaliseringsnivå hon ligger på, eftersom hon 

refererar till bilderna som ”den och den och den”, som man kan se i figur 5.  
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������.. Louise verbaliseringar vid uppgift 7. 

 

Göran var påtagligt nervös, och detta märktes i början vid uppvärmningsuppgiften samt 

serieuppgiften Ägget. Hans verbaliseringar vid Ägget är ansträngda och det tar lång tid för 

honom att lösa uppgiften. Vid just denna uppgift visar min analys att han ligger på tredje 

nivån, främst eftersom de är ansträngda samt för att de innehåller förklaringar. Förklaringarna 

innehåller även fördomar om vad han tror att jag vill höra. Efter Ägget struntar Göran i att 

ordna bilderna, utan fokuserar på att verbalisera bild för bild utan att sätta ihop det till en 

händelse. När han övergår till detta verkar det som att det lämnas större utrymme åt 

verbaliseringarna, då han endast riktar sin uppmärksamhet på det som han får sin information 

från. Han startar att verbalisera ganska omgående efter det att han har fått bilderna och han 

tycks göra det utan större ansträngning, som vid figur 6 nedan, vilket indikerar att han ligger 

på andra verbaliseringsnivån. 

 

������/. Görans verbaliseringar vid uppgift 4. 

 

Att majoriteten ligger på andra verbaliseringsnivån baserar jag på att den verbalisering de gör 

inte är baserad på en artikulatorisk eller oral inkodning, utan på visuell information. 

Deltagarna ger alltså beskrivningar eller förklaringar utifrån en visuell input, vilket kräver en 

omkodning som ligger på andra nivån.  

 

 ��������	�	��
En tabell ställdes upp över hur deltagarna ordnat bilderna i serieuppgifterna, se Tabell 1. 

Bildernas tänkta ordningsföljd är 1-4, alternativt 1-5 i stigande ordning. Tabellen ställdes upp 

för att se om uppgifterna löst på ett korrekt sätt, samt för att se om några deltagare löst 

uppgifterna på liknande sätt. 
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Tabell 1   
"���	�	��	��#�����������
 

 
 

Grön färg markerar att deltagarna lagt bilderna i samma ordning som de blev presenterade och 

gul färg att de lagt hela serien i korrekt ordning. Röd färg markerar en korrekt ordning av 

vissa bilder, dock har jag bara valt att markera där verbaliseringen indikerar en förståelse 

mellan orsak och verkan. De turkosa, rosa och mörkblåa rutorna visar på deltagare som valde 

en annan lösning men som gjorde detta på samma sätt oberoende av varandra. Vit ruta 

markerar att deltagarna valt en lösning som ingen annan gjort.  

 

I Tabell 1 kan man se att tre av deltagarna, Anna, Stefan och Göran, inte anammat 

problemuppgiften och endast verbaliserat kring bilderna så som de presenterades. Detta 

gjorde de för alla serieuppgifterna utom den första eftersom jag då, som försöksledare, 

påminde dem att lägga bilderna i den ordningen som de trodde att det skulle vara. Det kan 

diskuteras huruvida påminnelsen skulle ha gjorts för alla uppgifterna, men eftersom 

försöksledare, enligt Ericsson och Simon (1993), ska lägga i sig så lite som möjligt under 

försöken valde jag att inte göra detta.  
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Serieuppgiften som handlade om morgonrutiner, klarade alla av som försökte lösa uppgiften 

så som det var tänkt. Detta kan indikera att situationer som är återkommande i ens vardag har 

ett tydligare schemata och därför är lättare att känna igen. Samma spekulationer kan göras 

kring serien som handlade om klädköp, där alla utom en, utav de som försökte lösa 

uppgifterna efter instruktionerna, ordnade korten så som det var tänkt.  

 

De röda rutorna markerar att deltagaren lagt bilderna i korrekt sekvensordning, men inte 

nödvändigtvis i dess tänka position. Detta kan tolkas som att deltagaren gör någon koppling 

av orsak och verkan, samt matchar in det i något slags schemata. 

 

Jag skiljde ut och matchade serier som inte löstes som det var tänkt, men som sammansattes 

på samma sätt av fler än en deltagare. Det är dock svårt att hitta en gemensam nämnare till 

varför de gjort på liknande sätt om man ser till vad de rapporterat verbalt. Anna och Stefan 

ordnade serien Ägget på samma sätt, men om man ser till vad de rapporterar verbalt är det 

inte speciellt lika, se bilaga 3, och de ligger på olika verbaliseringsnivåer. 

 
Hos Bengt går det att tyda en återkommande strategi, där han först ser varje bild för sig och 

ser vad den innehåller för att sedan kunna sätta ihop det. Bengt verbaliserar först det han ser, 

sedan applicerar han det in i schemata och när han märker att det saknas något går han vidare 

till nästa bild. På sätt jobbar han sig fram till en helhetsbild. Serieuppgiften Parkbänken är ett 

ganska tydligt exempel på detta, se figur 7.  

 

 

������0. Bengts verbaliseringar vid uppgift 6. 

 

Redan i rad 2 matchar han in det han ser i en större kontext. Sedan strukturerar han upp 

informationen han har fått i rad 6 och 7. 
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Personer med utvecklingsstörning tenderar att vara försiktiga och något blyga när det kommer 

till nya människor. De har en benägenhet för att bli mer tystlåtna bland främmande människor 

och det var därför viktigt för mig att spendera tid hos dem i skolan innan undersökningen 

genomfördes. Tyvärr kunde inte detta fullföljas för alla deltagare av olika anledningar och tre 

av deltagarna träffade jag samma dag som undersökningen. Jag upplevde en klar skillnad i 

nervositet mellan de jag hade träffat innan och de som jag träffade samma dag som 

undersökningen.  

 

Enligt Ericsson och Simon (1993) är det av ytterst vikt att försöksledaren inte lägger sig i 

under problemlösandet och att de försöker göra sin närvaro så diskret som möjligt. Men med 

den målgruppen som jag hade kändes det inte lika lätt följa detta. Det hände att de avbröt sina 

verbaliseringar för att ställa frågor och jag kände att det var viktigt att ge dem svar. Likaså 

hände det att jag vid enstaka tillfällen hjälpte dem med verbaliseringar då de hade svårt att 

finna ord. Viktigast för mig då var att de inte skulle känna som att deras intelligens, eller 

förmåga att lösa problemet, var under test och därför valde jag att göra som jag gjorde. Mellan 

uppgifterna hände det att jag gav dem beröm eller kommenterade deras lösningar för att lätta 

på stämningen lite och inte göra dem nervösa. Detta kan diskuteras i huruvida det kan öka 

sannolikheten för social verbalisering, men eftersom de inte kände mig väl var det viktigt att 

ha det för att minska deras nervositet, i synnerlighet för dem som jag inte träffat förrän dagen 

när undersökningen skulle äga rum.  

Vid två tillfällen ändrades ordningen av misstag, detta bör dock inte ha haft någon större 

inverkan på resultatet eftersom deltagarnas verbaliseringar kring bildserierna som kom i fel 

ordning inte skiljde sig från de verbaliseringar som de gjorde i övrigt.  

 

 � �����������
Syftet med denna studie var att utveckla tänka-högtmetod anpassat för personer med 

utvecklingsstörning. Detta för att undersöka om det är möjligt att använda verbaliseringen 

som data för att senare studera strategier hos målgruppen.    

 

Jag anser att det finns tydliga indikationer från analysen som pekar på att metoden fungerar 

hos personer med lindrig utvecklingsstörning. Sex av deltagarna ligger på andra 

verbaliseringsnivån och om resterande tre fått fler träningstillfällen, skulle alla nio kunna 

verbaliserat på önskad nivå. Jag tror även på att om de fått mer tid på sig att lära känna mig 
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som försöksledare, så skulle de ha kunnat vara mer bekväma med situation och då producerat 

mer önskade verbaliseringar. Som jag tidigare nämnt så tenderar personer med 

utvecklingsstörning vara mer försiktiga och tillbakadragna av sig, och eftersom hela studien 

baserar sig på en analys av verbaliseringar är det då oerhört viktigt att få så mycket verbal 

data som möjligt.  

 

Huvudparten av deltagarna ligger på andra verbaliseringsnivån och det baserar jag på att den 

verbalisering de gör inte är baserad på en artikulatorisk eller oral inkodning, utan på visuell 

information. Deltagarna ger alltså beskrivningar eller förklaringar utifrån en visuell input, 

vilket kräver en omkodning som ligger på andra nivån. Detta tycker jag indikerar att 

bildbaserade uppgifter är en bra utgångspunkt för studier av denna karaktär. Personer med 

lindrig utvecklingsstörning kan ha svårt att tänka snabbt och få överblick, speciellt om 

intrycken är många och sammansatta. Uppgifterna som presenterades i denna studie tycktes 

dock inte vara för svåra och visade deras färdigheter. Exempelvis var tidsförloppet i uppgiften 

Morgonrutin väldigt tydlig för dem. Det tycktes inte vara för många bilder för att greppa 

uppgiften och de hade ingen tidspress, vilket resulterade i en mer avslappnad testsituation och 

därmed mer verbaliseringar. Uppgifter presenterade i bilder kan även användas till många 

olika typer av uppgifter och samma bilder kan användas om, fast på olika sätt.  

 

Vad gäller strategier krävs det nog ett mer omfattande arbete för att kunna uttala sig säkert om 

hur deltagarna har gått tillväga för att lösa uppgifterna. Förvisso kan det utifrån den 

kvantitativa delen av analysen utläsas vissa indikationer på att några av deltagarna jobbar med 

att bryta ner det komplexa problemet till mindre delar för att hitta lösningen, men det är inte 

tillräckligt tydligt för att kunna dra några slutsatser från. Kanske är det så att uppgiftens 

utformning försvårar möjligheten att utforska problemlösningsstrategier, och att man i 

framtiden bör ha andra typer av uppgifter för att göra detta. Även om bildbaserade uppgifter i 

sig tycks vara en bra metod att utgå ifrån borde jag ha haft uppgifter där strategierna varit 

lättare att identifiera. En tydligare uppgiftsanalys hade underlättat undersökningen av deras 

strategival. Ett möjligt sätt att lösa det på kan vara att man har uppgifterna som testar 

förutbestämda färdigheter, exempelvis matematiska eller sociala.  

 

 �"�(��!��������������
Till framtida forskning skulle det vara intressant att göra liknande studier på fler deltagare. 

Det skulle även vara intressant att ge dem andra typer av uppgifter och kanske på så sätt 
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studera deras kapaciteter och begränsningar. Det vore också intressant att utforska om 

metoden fungerar hos personer med måttlig utvecklingsstörning, och se vilka modifikationer 

som skulle behöva göras. Viktigast av allt tycker jag dock är att forskare fortsätter att använda 

denna metod, eftersom jag anser att mycket skulle kunna vinnas inom forskningsområden som 

studerar denna målgrupps kognition om så gjordes.  
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Instruktioner och bildordning 
 
��������	�����	��������������%��	�
���
8	��������������	����������������	�����������
��������<�����(����
�������<	��������������	��
	�����������������������������<	��	��������	����	������������������������
�
"���������	���
������#�����������������<�##	������#������	������<	��	��������	�#�����	����
���	��	��	���=	�������	��������	����	�	���������������������
�
"��������������	�����������	��	��	�����	��	��	�������������������	���<	����������	��	��	��	��2���
����������������������>�
�
?��������������#�����	��������	���
����	�������
���������	�������	�#����������	���	�������

���������	���#��������������������������������
�
��������	�����%���&&'(�)�	�
��	�������
"���������	���
�#��<	������������#����������<	�������	��������	�����	����	�<��#�����������	�
�	���������������*����
���#�����
 
*������������	�����	�
 �%���&&'(�)�	�
��	�������
 

1. Skjorta 
2. Anka 
3. Säng 
4. Lampa 
5. Hund 
6. Klänning 
7. Får 
8. Strumpor 
9. Katt 
10. Skrivbord 
11. Jacka 
12. Soffa 
13. Stol 

 
��������	�����%�����	���
�������������	���
�
���	�#����������<	�������	��������	�����	����������������������������	��
��������������������	����������	������	��������������<�##	������#������	������<	��	��������	�
���	��	����������������
�
*������������	�����	�
��%�����	�����
Siffrorna inom parentes visar vilken ordning bilderna egentligen ska ligga i. 
���������

1. Moppar golvet (4)  
2. Öppnar kylskåpet (1)  
3. Tappar ägget (2)  
4. Tittar på det krossade ägget (3)  
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1. Täcker över buren (3)  
2. Har en tom bur (4)  
3. Viftar med trollspöt (1)  
4. Har en fågel i buren (2)  

 
���������

1. Dras med pulkan (2)  
2. Blir tröstad (5)  
3. Tar ut pulkan (1)  
4. Gråter (4)  
5. Trillar med pulkan (3)  

 
�����
���
�������

1. Klockan ringer (2)  
2. Ligger och sover (1)  
3. Borstar tänderna (4)  
4. Sätter sig upp i sängen (3)  

 
����������

1. Betalar (4)  
2. Står i provhytten (3)  
3. Tittar i skyltfönstret (1)  
4. Hittar en klänning (2)  

 
�����
������

1. Plockar upp tidningen (3)  
2. Sitter själv på parkbänken (1)  
3. Får tidningen (4)  
4. Sitter med kvinna på parkbänken (2)  
5.  

�����  ���
1. Kliver på bussen (2) 
2. Står vid busshållsplatsen (1) 
3. Ser den gamle gubben (4) 
4. Ger den gamle gubbe sin plats (5) 
5. Sitter på bussen (3) 

 



 34 

.�����
(

Transkriptioner av deltagarnas verbalisering vid uppgifterna.  
 
��������
+&&'(�)�	�
��&&
	���
�
1: Det är en jacka (…) Jag vet inte riktigt vad jag tänker på men det är väl (…) människa då (…) 

Ska jag fortsätta på nästa då? 
2: Jag tänker på havet 
3: Och nu tänker jag på sova 
4: Att det blir ljust (…) när det är mörkt 
5: Det är (…) jag tycker om hundar 
6: Jag tänker väl på (…) bal kanske 
7: Här tänker jag på sommaren (…) Hmm..  

2�����������	��������������
8: Det är lite svårt när det bara är små bilder 

=	�
	��������	����������	�������������#	�	��������������#�����������#�������������	�	����������
9: Jaha, sockor  
10: Katt (…) är fina djur 
11: Skola 
12: En tröja 
13: Det är en soffa 
14: Och en stol att sitta på 
 
,��	���
�
���-

���
�
1: (12) 

Jag ska bara se vart jag ska börja 
2: Där städer hon upp (..) ägg eller var det är 
3: Och där är det (…) vänta 
4: Där tappar hon ägget (..) och där städar hon upp ägget (..) nä det blev fel 
5: Där måste hon tappa ägget och där blir hon sur för att hon tappar ägget och där städar hon upp 
6: Och där ser hon mjölken (…) 
7: Det är ungefär så 
 
������������
1: (10) 
2: Jaha (…) 
3: Där håller han (..) trollkarlen i en fågelbur 
4: Och där (..) håller trollkarlen i en filt eller var det är 
5: Och där håller han i en fågelbur med fågel igen  
6: Och där håller han i ett trollspö 
 
���*������
1: (15) 
2: Där är två barn som åker pulka 
3: Och där är två barn och en mamma som torkar en i ögonen 
4: Och där ramlar dom av ifrån pulkan  
5: Och där ska dom väl (..) åka 
6: Och där kliar den sig i ögonen 
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�����
����	��
1:  (8) 
2: Där är en som sitter o tänker på sängen (…) som ser glad ut 
3: Där är en som borstar tänderna 
4: Och där är en som sover  
5: Och där är klockan (…) åtta 
 
.��/�(��%&�
1: (10) 
2: Där är två stycken som kollar på (…) kläder (..) klänningen menar jag 
3: Där är två stycken som kollar på kläder 
4: Och där dom inne o provar två stycken styck 
5: Och där står dom i kassan (..) och ska betala 
 
0��*����(�����
1:  (7) 
2: Där sitter en och läser tidning  
3: Och den andra sitter bredvid och ler 
4: Och den andra tar tidningen (..) och den andra går iväg 
5: Och den läser tidning  
6: Och där tappar tjejen tidningen 
 
��� ������
1: (7) 
2: Där är en som ska åka buss 
3: Där väntar han på (..) bussen 
4: Och där sitter dom i bussen och funderar på nått kanske 
5: Och där får hon stå medan den andra får sitta med käpp 
6: Och där sitter dom och tänker 
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2. ,������
�
+&&'(�)�	�
��&&
	���
1: Ska jag börja nu eller? 

=	�
2: Jag tänker på det är en blå skjorta med en krage och så är den för att den är blå och så är det gula 

knappar (..) bara 
)	������	�����	�#����

3: Och detta är en fågel som (..) ligger i vattnet kanske 
4: Och detta är en säng som är (..) a som liksom kanske är bäddad kanske jag vet inte riktigt men 
5: Och det är en lampa som har en sladd som kanske är för att den är liksom att man sätter på 

lampan men det ser jag inte nu men man kan sätta i en sladd så att det lyser 
6: Och detta är en hund och den sitter väldigt fint 
7: Och detta är en klänning den är rosa och den har en gul rosett 
8: Och detta är ett får och som (..) står i gräset kanske nått eller nånting 
9: Och detta är ett par sockor som har (…) gröna hälar om jag ser rätt… (stammar 8 sekunder) ser 

ser för liks för liksom jag är lite färgblind så så så att jag kan inte se färger och så som har 
färgade hälar och tår och överdelar 

10: Och detta är en katt (..) är det 
11: Och detta är ett bord som har gula handtag på lådorna 
12: Och detta är en jacka (..) och den är röd 
13: Och detta är en soffa med stora kuddar är det 
14: Och det är och det är en är en stol är det 
 
,��	���
�
��-

���
1: (9) 
2: Detta är en (..) det är en person som (..) torkar upp nånting som har hamnat utanför eller ramlat 

ur kylskåpet kanske 
3: Och här har han öppnat kylskåpet den här personen och och inne i kylskåpet står det ett paket 

mjölk och ovan på hyllan ovan på mjölken där (…) kanske det är (…) kanske det är (…) jaa (…) 
en påse med ärtor eller nånting jag vet inte 

4: Och här tappar personen ett ägg på golvet så att det går sönder 
5: Och här har ägget gått sönder och den här personen är väldigt ledsen för att det gått sönder 

2����������������������������������������������	���������	��	�	�
6: Okej  
7: Först nej det blev fel  
8: Ska jag berätta eller? 
9: Först tappar den här personen ägget 
10: Och sen så kanske den här personen ledsen kanske för att han har tappat ägget och sen torkar 

han upp det och sen tittar han i kylskåpet om han kan hitta något annat som han kan laga istället 
för den maten han hade tänkt innan 

 
������������
1: (6) 
2: Här är en trollkarl som (…) har gömt någonting i den där påsen  
3: Och ovanför där för så är det publik som kollar  
4: Och här har han en fågelbur som han håller i handen och trollkarlen han har blå hatt (..) blå tröja 

eller jacka och svarta byxor 
5: Och (…) här har han en trollstav i handen (…) 
6: Och här har en fågel som han har trollat fram trollat fram i buren 
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���*������
1:  (14) 
2: Här är det en person som åker pulka (..) och en annan som drar pulkan. Och och springer för att 

pulkan ska liksom röra röra sig framåt 
3: Och (..) här är det det är en person som kommer in innanför dörren och så är det en person som 

kanske har fått (..) ja för att för att det är en person torkar en liten person i ansiktet med en med 
ett papper  

4: Och här ska dom här personerna ut och åka pulka  
5: Och här är det en person som står framför ett fönster och en annan som har öh öh öh och en 

annan som gråter för han kanske har fått en snöboll i ansiktet eller nått (…)  
6: Och här är det en person som öh som ramlat av pulkan och så skrattar den andra åt honom  
 
�����
����	��
1: (6)  
2: Här är det en klocka och den är gul och visarna är gula  
3: Och här en person som ligger och sover han sover nog väldigt skönt ser det ut som  
4: Och här är en som borstar tänderna han står och tittar sig i spegeln 
5: Och här är den personen när han har vaknat 
 
.��/�(��%&�
1: (5) 
2: Och här är det tre personer öh för dom två första som står framför den där expediten har nyss 

handlat (..) har dom gjort 
3: Och här är en person som (…) provar kläder och så är det en annan som står utanför och väntar 

kanske 
4: Och här är det visning av kläder (..) kanske (..) eller skyltdockor 
5: Och här är det hänger klänningar på en ställning för att inne i affären kanske 
 
 
0��*����(�����
1: (5) 
2: Här är det (..) två personer som sitter i en park  
3: Och så är det en av dom personerna dom för att den tar upp en tidning eller någonting som har 

ramlat ner på marken   
4: Och här sitter den personen som stod upp på förra bilden han sitter och läser ur den tidningen 

som ramlat ner marken 
5: Och här har (…) och här ger (..) för att den personen med blåa byxor han ger han ger till till den 

personen som stod mittemot 
6: Och här sitter den personen med blå tröja sitter bredvid och läser tidningen bredvid den personen 

som sitter bredvid  
 
��� ������
1: (6) 
2: Och här är det nån- någon som har gått på en buss och ska åka någonstans 
3: Och här står en den där personen väntar på kanske på skjuts hem eller på en buss 
4: Och här sitter dom och väntar eller sitter dom på bussen och väntar tills dom ska komma till den 

hållplats dit dom ska 
5: Och här är det en av dom personerna som öh som ska ha kommit till den busshållplatsen dit den 

skulle så den går av nu  
6: Och här har han bytt buss för att åka någon annanstans 
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+&&'(�)�	�
��&&
	���
 
1: Skjorta är ju roligt (..) o ha den har ja ju men men (..) långärmade skjortor vill ja ha 
2: Jaha en fågel är roligt o se på ute i vattnet 
3: Och en säng det bäddar jag ju varje dag så (...) så den är bra använder bara på natten men 
4: Och en lampa är (...) det har tillräckligt med lampor hemma så (.…) så det kanske blir en annan 

då och då 
5: En hund får jag inte ha för systerns pojk gillar in- eller tål inte hundar (…) men det är roligt 
6: Det är klart en tjej kollar man efter på olika ställen man går och dansar kanske får tag på nån då 

och då  
7: En get (..) eller ett får kanske de (..) det är roligt att se på 
8: Sockor då köper man då och då det är bra ha på fötterna 
9: En kissekatt är roligt att se hade jag när jag bodde hos mor och far dom hade en liten katt 
10: Ja kanske ett skrivbord skulle är bra och ha o sovrummet med en data på för det roligt greja med 
11: Ja kanske en jacka så är det bra och få då och då (..) men jag håller på att gå ner så får se nästa 

när jag gått ner färdigt kan köpa mig en jacka 
12: Ja en soffa det köpte jag nyss så (..) så det är roligt att se på i teven 
13: Och ja får en stol också så (..) utanför baksida på baksidan av huset (..) på en stol det är rolgt 
 
,��	���
 
���-

���
1: (2) 
2: Här är moder som är i köket och (....) skurar golvet och sånt (..) och sen så är det (..) ett (….) 

elskåp eller inte els- men (.…) ett skåp där kylskåpet ja är bra att ha maten i då och då 
3: Ja här står moder och kollar i kylskåpet och ser om det är gamla saker en tar bort då och då 
4: Jaha tappar hon kö- ett ägg på golvet jaha ja det (…) ja det är inte roligt att tappa det(..) men det 

är (..) inget o göra åt får en ta och skura upp dom 
5: Jaha hon verkar ledsen för att för att hon tappat det (…) få bli gladare efter några timmar får en 

bli gladare vet du 
2������<	��	��������	�����	�����#������	�������#�����������!�����	�����	�������	��	��������������
�������������� 

6: (xxx) Kollar kollar ho moder i kylskåpet och tar ut ett ägg förmodar ja (..) och sen tappar hon 
ägget  

7: Och det (…) är inte roligt att tappa ägg det (..) och sen får hon skura upp det ägget som ligger 
när det ligger på golvet 

 
�������������
1: (8) 
2: En kon kon en en ja va är (..) man som står på scenen och (…) trollar med saker 
3: Hand- En handduk över skåpet och sen  
4: Sen står han med hand- ett skåp och (..) trollar och saker 
5: Jaha, sen står han med pinne sen har han en pinne (..) som trollar bort saker 
6: Ja sen får han sen har han en fågel i skåpet 
7: Mm bra att kunna trolla saker  
8: En pinne och sen (…) har han fått skåpet med pinn- eller med få- (..) med handduk över (..) nu 

står han med tomt skåp och sen har han trollat fågeln har kommit i skåpet 
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1: (3) 
2: Här har det blivit vinter och så (…) drar en springer framför skottkä- eller  
3: Ja va (…) Va heter det när en åker ner för en backe? 

5������	�
4: En pulka ja, tack ska du ha mm 
5: Pulka som han drar han sitter i sko- i pulkan o sen dras en efter sig 
6: Och sen har kommit haft roligt ute o sen kommit hem och lite ledsen och mamman (…) tycker 

(…) ska ta bort alla tårar och sånt 
7: Och sen har han åkt en pulka och sen (…) så ska en lägga nånstans som man saker och sånt (..) 

under vintern 
8: Och sen står en ute (..) och en är ledsen en har gjort nått eller eller den har (..) ser  
9: Nej (..) ingen mössa på sig kallt ute 
10: Jaha, han har ramlat ramlat pulk- ramlat från pulkan och sånt sen så låg den i snön och blev 

ledsen på den 
11: Så det (..) är inte roligt ramla 
12: Då ska vi se 
13: Den åker pulka sen (..) ramlar  
14: Då var det (….) 
15: Sen har en lägga nånstans ett ställe som (..) är en har vintersaker (…) i garaget och så (..)  
16: Ja förresten det (..) är en ramlat och är ledsen för det och så ska göra det 
 Mamma ta bort tårarna ur ögonen och sen går en ut igen och ska åka lite mera 
 
�����
����	��
1:  (2) 
2: En klocka som t t ringer varje varje morgon 
3: En ligger och sover och (..) det är bra att en blir väckt och sånt (..) på morgonen när man ska till 

jobbet 
4: Ja en gör sig ren och sånt (…) i toaletten (..) borstar tänderna och så 
5: Mm där sitter en sängen och funderar på saker och sånt som ska hända under dagen (…) så det 

är roligt och kunna fundera på saker och sånt som en ska göra och sånt på jobbet mm 
6: Här ligger den och och sover och så ringer klockan och sitter och funderar på saker och sånt en 

ska göra sitter och sän- sängkanten och funderar på saker och sånt och sen går en till toaletten 
och borstar tänder och tvättar sig och sånt pojken mm 

 
.��/�(��%&�
1:  (2) 
2: Här står och köper saker som en (…) har pengar till mm 
3: En två stycken (..) en tjej och en (..) ja två tjejer som går ut till affären och köper saker. Ja kläder 

och sånt (…)  
4: Sen går den kanske och provar byxorna eller jumpern ja i provhytten 
5: Sen har den gått förbi affären och sett i fönsterna (.,.) hur va fina dom är kläder  
6: Ja sen får en se ett par va- (...) en klänning eller en kort kort ja- eller kort jumper med kjol till 
7: Men det är ju bara damen ens som den andra får inte följa med 
8: Två damer som är ute ja det det är i kläd- eller men får inte följa med ibland och så hjälpa dom 
9: Och här är fönstret som en ser (..) och sen (..) ser en klänning som är fin sen går en och provar 

den och sen går (…) en tar och köper den i fall den är lagom 
 
0��*����(���
1:  (4) 
2: Jaha, sitter en på soffan och (…) i hu- eller i (…) ja vid torg- torget här i stan och sen ser en 

tidning få tag på en tid som som ligger på golv- på marken tar den upp den (..) sen läser den 
tidningen  

3: Kille som läser i tidningen och sånt och 
4: Och (..) sen sen är får en tjej som vill sätta (..) sätter sig i soffan 
5: Och det är (..) kan man ju prata om olika saker och sånt så och (…) det är roligt(…) 
6: Här ser man sitter man sitter man en och läser och sen tappar en tidningen och då tar tjejen upp 

tidningen åt en (…) och får tillbaka tidningen och det är väldigt roligt och läsa med en tjej  
7: Sen läser en tidningen och tjejen sitter ner och pratar och såna saker 
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1:  (3) 
2: Mhm (…) nu åker en till olika ställen med bussen och en går ombord på tid- sätter sig i bussen 

och sånt 
3: Här står en och väntar på bussen hu- (…) står vid (xx) om det blir till (..) fiskeställe säljer sånt 

(xx) kan en också åka fast nu är det vinter eller det klart nu är det vår så en kanske går kan gå 
bada  

4: Här sitter på tid- ombord på bussen kommer en man gående förbi en (..) och då finns ingen plats 
till och reser en så får han sätta sig på stolen som en har 

5: Och sen sitter han och i sätet sitter i säte- (..) soffan och väntar mm. 
6: Här går han ombord bussen och(…) det är roligt de flesta  
7: Här sitter en väntar på busshållsplatsen (..) sen går en ombord på bussen och sen är det roligt(…) 

kunna åka till olika ställen och sånt 
8: Här sitter man i stolen och väntar på stället får ska åka sen kommer mannen som går förbi en då 

finns det ingen plats till han och reser han på sig och mig lämna plats till honom då sätter han sig 
på stolen och en annan står upp. 
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4. 1�	���
+&&'(�)�	�
��&&
	����
 
1: "������#	�	��������	��	���������������������	������������������  
2: Jaa.. en skjorta  
3: Vad ska man svara på det (…)  
 (�������	��������������������������	���������������<���	��������������������
4: Och en fågel och havet tänker jag ju på (..) och (..) fågelkvitter och båtar tänker jag på 
5: Och sängen det vet jag inte 
6: Lampan ja det vet jag inte 
7: Hund (…) jaa 
8: Klänning  
9: Får (…) jag tror det var ett får va 
10: Sockor 
11: Och katt (..) katter är mitt favoritdjur 
12: Så skrivbord 
13: Och jacka  
14: Och soffa  
15: Och en stol 
�
,��	���
��
��-
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1: (11) 
2: Öhm. Jaa det var svårt (…) 
3: Jag vet vad jag tänker på riktigt (…) 
4: Kylskåp (…) 
5: Nä det var svårt mm (..)  
6: Ja.. ja jag vet inte vad jag ska säga om det riktigt för det var svårt 

�
����������	�	�������<����<����	���	�#���	������
���!�
 
�����������
1: (10) 
2: Jaha det var en trollkarl ser det ut som  
3: Ja ska nog den först där och sen är det en fågel (…) 
4: Nu ska vi så måste det ju va fågel i bur (…) 
5: Men vänta så ska det väl va tror jag  
6: Nämen (...) Aa i alla fall (…) 
7: Där är fågel 
8: Jag tror det ska vara så jag är inte helt säker på det men jag tror det ska vara så 
9: Med en trollkarl och så har han en fågel i bur (...) och så trollar  
10: Jag det är vad jag kan få ihop det till  
 
���*������
1: (7)  
2: Nu ska vi se här 
3: Det är i alla fall vinter och snö ute 
4: Och dom är (…) där är  
5: Barn som ska åka pulka och (…) det är mycket snö (..) är det 
6: Lägger det så tror jag så blir det nog bra bättre den så och så och så 
7: Ramlar den ur pulkan och (..) slår slår sig  
8: Ja 

�����	�	���������	��������������	��
���������	�����������	������	����!�
9: Hur la jag dom nu? 
10: Ska vi se Så och så och så och så och den och den och den 
11: Så tror jag det var 
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1: (7) 
2: Här vaknar han på morgonen och  
3: Här sover han och så vaknar han på morgonen och sen går han ut till badrummet och borstar 

tänderna 
4: Nä så ska det va 
5: Klockan är åtta (..) nä halv ått åtta är hon på morgonen då ringer klockan (…)  
6: Så ska det nog va och sen så ska han gå till skolan det finns ingen bild på det men 
7: Sover och vaknar (..) ja 
 
.��/�(��%&�
1: (11) 
2: Mhm 
3: Här är det någon som ska handla kläder i klädaffär (…)  

och (…) det ser ut som en ska köpa en klänning  
4: Och sen provar hon klänningen då 
5: Och sen så betalar hon klänningen och går hem 
 
0��*����(�����
1: (17)  
2: (mumlar) 

2�	�������	��	��������������
3: Det är bara vilken ordning det ska vara (…) 
4: Nä jag tror att det ska vara i den här ordningen den ska vara där  
5: Ja det är i alla fall nån som sitter på en parkbänk och läser en tidning  
6: Och sen kommer det en (..) tjej och sätter bredvid denne killen (…) 
7: Så kanske ska va förs- 
8: Aa (..) hmm 
9: Så ska nog bra ut den och så den och så den (…) 
10: Nää 
11: Den först (…) 
12: Och sen den (…) 
13: Och den och den blir den 
14: Eller nää (..) Nää 
15: Den bilden och den så tror jag blir bra 
16: Där sitter han själv på parkbänken och läser och så kommer det en tjej och sätter sig intill honom 

(…) 
17: Jaa så tror jag det blir nog ganska bra 
 
��� ������
1: (4)  
2: Här är det en passagerare som står och väntar på att bussen ska komma 
3: Och där kommer bussen och då kliver hon in i bussen och sen sätter hon sig i bussen och åker 

till sitt arbete 
4: Öhm (…) Den där och så och sen (…) Jaa (…) 
5: Nä den måste ju vara först 
6: Ja just det så blir (..) så måste det bli tror jag (..) Mm  
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5. 1�������
+&&'(�)�	�
��&&
	���
 
1:  Det är en blå skjorta (…) som man kan ha på sig (…)  

�7��"���������������<	�����	��������������������������#�������������� �
2:  Den var snygg med 
3: Det är en anka i i vattnet (…) som simmar 
4: En säng som man kan sova i och vila i (…) det skönt och vila ibland 
5:  En lampa som man kan tända (…) så det blir lite ljusare inne när det är mörkt på vintern (…) 

den var snygg med (..) sk- sk- skärm 
6:  En hund (..) en grå hund som man kan ha som sällskapsdjur (…) som en vän och (..) ut och gå 

med och  
7:  En rosa klänning som man kan ha på sig (…) man kan ha när man är ute och dansar och (..) på 

kalas och (..) fester och (…) den var snygg 
8:  Och ett får man kan få ull av (…) göra kläder av och (..) sticka och virka av (..) sy kläder och (..) 

tröjor och sånt med 
9:  Ett par sockar som man kan ha på sig (..) så man inte fryser om fötterna 
10:  En katt kan man ha som sällskapsdjur (…) och kela med och klappa och (…) katten mår av och 

dom spinner ju så fint med  
11:  Skrivbord man kan sitta och skriva vid (..) och ha datorn på (..) låder man kan l ägga grejer i 
12:  En jacka man kan ha på sig på (..) på vintern när det är kallt så att man inte fryser (..) den var 

snygg skär färg 
13:  En soffa man kan sitta i (..) och teven (..) och ha det skönt i 
14:  Och en stol man kan sitta på när man åter och sitter vid bordet.  
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1: (29) 

�7��8	�������������@�
2: Ser en trollkarl som håller på med en trollar fram en bur 
3: Buren är tom först sen trollar han fram så det blir en fågel gör han 
4: Det är en (..) brun fin fågel han har trollat fram 
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5: Ha 
6: (34) 
7: Så tror jag  
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1:  (13) 
2:  Oj här händer det en olycka 
3: Flickan öppnar kylskåpet och ett ägg trillar ut tappar det på golvet så hon får gå till skurmoppen 

och skura golvet 
4: Det blir riktigt kleningt (…) (xxx) men det fixar hon 
5: Så tror jag 
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1: (24) 
2: Barnen ska gå ut och leka i snön 
3: Dom har klätt på sig 
4: Tar dom med sig pulkan och går ut 
5: Börjar dom åka pulka i backen 
6: En faller av pulkan 
7: Och en blir ledsen (…) för snöret har gått av på pulkan 
8: Dom åker och åker tycker det är roligt (…) tycker det är gör roligt att åka i snö när det är vinter 

(..) dom åker länge länge (…) tills det blir kväll 
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1: (19) 
2: Killen ligger och sover klockan ringer det är dags att stiga upp 
3: Han sätter sig upp i sängen en stund så att han vaknar riktigt 
4: Klockan är sju på morgonen  
5: Sen går han och borstar tand- tänderna och (…) går på toaletten och duschar kanske och tvättar 

sig och (..) går han och äter frukost 
6: Han har sovit gott i natt hela natta har han sovit (..) nu är han väldigt nu är han pigg 
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1:  (19) 
2: Det är par tjejer i affär tittar i skyltfönstret 
3: Dom hittar fina klänningen  
4: Dom bestämmer sig och gå in och (..) kolla på dom lite och prova dom  
5: Passar perfekt (…) med rosa och 
6: Dom provar olika klänningar och kläder (..) gör dom (..) för dom ska fest då vill dom va lite 

snyggt på sig inför festen och dansen och (..) provar massa med kläder 
7: Tillslut bestämmer dom sig köpa lite kläder 
8: Dom betalar i kassan sen går dom hem med sina nya kläder 
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1: (9) 
2: Här kommer det en tjej och en kille 
3: Tjejen ger killen en tidning 
4: Dom sätter sig på soffan 
5: Killen börjar och läsa tidningen (..) dagens nyheter (..)vad det är som har hänt 
6: Sen (..) fortsätter han läsa (…) flickan har ställt sig upp 
7: Killen tappar tidningen på golv- på backen (..) flickan tar upp tidningen (..)  
8: Han har läst färdigt den 
9: Han tappar den råkat tappat den (…) flickan är snäll och ler (..) killen  
 
��� ������
1: (14) 
2: En flicka väntar på bussen  
3: Han kommer strax  
4: Flicka går på bussen och betalar 
5: Flickan går och sätter sig i bussen ser många flickor och damer och killar herrar sitter det ju i 

bussen 
6: Flickan ställer sig upp (…) och går av bussen 
7: Hon ser en kille som går med käpp och kröker sig 
8: Han går av  
9: Hon frågar han om han (.) hon vill att (.) han hon vill att han (.) han kanske vill ha lite hjälp men 

det vill han inte han klarar sig (..) säger han 
10: Sätter sig (..) flickan sätter sig igen 
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1: Jacka 
2: Ska lägga dom åt sidan bara sen eller? 
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3: Fiskmås 
4: Säng  
5: Lampa 
6: Hund 
7: Klänning 
8: Lamm 
9: Sockor 
10: Katt 
11: Bord 
12: Jacka 
13: Soffa  
14: Och stol 
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1:  (2) 
2: Ska jag berätta vad det är då eller? 
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3: Ja det är en tjej som sopar upp golvet framför kylskåpet (…) 
4: Tjejen öppnar kylskåpet för att ta nått ur kylskåpet 
5: Tjejen tappar någonting på golvet om det är ägg eller vad det kan va 
6: Det ser ut som det är ett ägg 
7: Ja, nu gick ägget sönder på golvet 
8: Och gråter gör hon med eller är sur 
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9: Ja det blir värre (…) sånt är jag urdålig på (…) 
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10: Tjejen tappar ägget på golvet ägget går sönder hon blir sur (..) vänta nu blev det fel där 
11: Tjejen går till kylskåpet för att öppna och ta ur ett ägg och så tappar hon ägget på golvet blir hon sur 

och gråter efteråt 
12: Sen sopar hon upp ägget från golvet 
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1: (12) 
2: Hm, det var värre 
3: Här får man tänka till (…)  
4: Ja cirkus öhh.. va heter han cirkus (..) Cirkusgubbe håller nått i handen och (..) ska trolla bort en 

fågel som sitter i bur och sen är fågeln vips borta 
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1: (12) 
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2: Två barn som är ute på en pulka 
3: Två barn står vid ett fönster 
4: Två barn ute på pulka i snön 
5: Tre barn står vid en dörr 
6: Och två barn ytterligare står vid en dörr 
7: Nu ska jag försöka pussla ihop det med (…) 
8: Ja det är två barn då vid en pulka på vintern 
9: Och nu står dom utanför husväggen vid en fönster (..) eller ja den skulle vart där egentligen 
10: Det är två bar som-, jag tar det från början igen  



 
 

11: Två barn ute med pulkan på vintern 
12: Och nu drar flickan den andra på pulkan på vintern igenom snön 
13: Nu är dom tillbaka till huset med pulkan i handen  
14: Och står vid ett annat fönster och nu har dom kommit in fast det är tre stycken där 
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1: (10) 
2: Ja det är väckarklocka 
3: Pojken sitter på sängen  
5: Pojken har gått och lagt sig för natten 
6: Och nu har han gått upp på morgonen och gör sina behov och borstar tänderna och (..) 
7: Ja väckarklockan står på sju (…) ja det är en väckarklocka som står på sju där och pojken har gått 

upp och sitter på sängen morgontrött kanske (..) nej vänta nu det ska det va tvärtom nu kanske (..) 
nej vänta så ska det va 

8: Pojken ligger o sover på för natten ringer klockan klockan sju 
9: Sätter han sig upp på sängen och nyvaken 
10: Och så går han på toaletten och gör sina behov och borstar tänderna 
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1: (5) 
2: Två tjejer står vid affären och ska handla  
3: Nu går dom in i provar i provhytten 
4: Provar kläder 
5: Två tjejer står ytterligare (..) jag vet inte vad det är för någonting men (…) 
6: Nej (..) dom går in i klädaffären först 
7: Ska dom prova kläder 
8: Är dom inne i provhytten och sen ska dom betala och vara glada och gå därifrån 
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1: (4) 
2: En tjej och kille tar upp en tidningen från marken (..) 
3: Där läser han den ena tidningen  
4: Han läser fortfarande tidningen och nu har han läst klart tidningen 
 
 
$��%�����
1: (5) 
2: En tjej kliver på (..) bussen  
3: En tjej står och väntar på bussen 
4: Hon sitter i (..) fyra stycken som sitter i bussen 
5: Fyra som sitter i bussen där och tre som sitter i busen där (…) 
6: Ja dom här var lurigare och (…)  
7: Tjejen väntar på busshållsplatsen hon kliver på bussen  
8: Nu åker hon med bussen och där sitter tre stycken  
9: Och där sitter tre på rad  
10: Nu tittar hon på den ena på den andra på bussen där 
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1: Ska jag bara säga rakt ut? 
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2: Det är en blå skjorta 
3: En and som simmar i det blå vattnet 
4: En säng (…) med blå överkast 
5: En lampa med röd skärm 
6: En hund  
7: En dansklänning 
8: Ett får 
9: Ett par sockor 
10: En katt 
11: En byrå 
12: Och jack- vinterjacka 
13: Och en tvåmanssoffa  
14: Och en gammal trädstol 
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1:  (6) 
2: Här tänker på en kvinna (..) som blev lite arg för att hon tappade ägget i golvet så hon fick ta fram 

sop- vaskekvasten och vaska upp sitt ägg (…) 
3: Det var inte så lång men 
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1: (10) 
2: Det är en teater  
3: En trollkarl 
4: Som har en trollkarlstav som han ska trolla bort fågeln (…) 
5: Öhm, så han säger hokuspokus för publiken (…) 
6: Och så är den borta 
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1: (14) 
2: Här är det två barn som (…) ska ut och åka pulka och det är vinter 
3: Och dom är glada  
4: Och så (...) men så händer det nått i kälkebacken 
5: Så pojken var ledsen  
6: Ledsen och dom gick hem till hans mor (38) 
7: Och så sa han till mamma (..) torkade med en trasa i ögat (..) på sin son 
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1: (22) 
2: Här ligger killen ligger och sover och har det jätteskönt 
3: Och så ringer klockan på sju 
4: Och han måste gå upp  
5: Och så vaknar han 
6: Mm 
7: Och så måste han borsta tänder 
8: Och sen tror jag att han åker iväg till sitt arbete 
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1: (17) 
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2: Här är en klädaffär 
3: Det är två tjejkompisar som sk- ska ut och titta på kläder 
4: För tjejkompisens kompis ska prova kläder 
5: Och se om om hon kan ha det   
6: Och så kommer dom till kassan till kassörskan  
7: Och så vill dom hade hon hittat en jättefint plagg  
8: Och så betalar hon det 
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1: (7) 
2: Här är det en kvinna och en man som är ute och går i parken 
3: Och så (…) Och så sätter sig mannen ner och läser en tidningen 
4: Och sen kommer kvinnan också och sätter sig bredvid 
5: Men så tappar hon kvinnan tidningen på golv- på marken så han blir så förvånad 
6: Men sen så blev det bra på slut  
7: Och han fick läsa tidningen 
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1:  (15) 
2: Här är det en tjej  
3: Som står på busshållsplatsen och väntar på sin buss ska komma  
4: Och så går hon på bussen 
5: Och så se ser hon en farbror som går med käpp så hon är snäll och reser sig upp så att farbror med 

käppen får sätta sig istället  
6: Och sen så blir en plats ledigt och hon åkte hem 
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1: Det är en tröja (..) med långarmad med fickor på o sen så är det en sån där grej jag vet inte vad det är 
2: Där är en svan som simmar på vattnet 
3: Och där är en säng där man kan ligga och sova eller vila 
4: Och det är en lampa med en knapp (..)man kan stänga av och släcka 
5: Och det är en hund med halsband han sitter ner 
6: Här är en klänning med en gul rosett på 
7: Det är ett får som går ute i hagen och äter 
8: Det är ett par stumpor man sätter på sig för att inte frysa om fötter 
9: Och det är en katt som sitter och tittar 
10: Och det är ett skrivbord med byrålådor i man kan ha grejer i 
11: Och det är en vinterjacka med dragkedja 
12 Där är en soffa där man sitter och har skönt 
13: Och där är en köksst- eller köks (..) stol man kan sitta på 
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1: (3) 
2: Hon sopar eller sopar upp äggskal (.) från golvet (…) 
3: Nä nu tittar hon i kylskåpet om det finns nått man kan äta eller göra mat 
4: Där tappar hon ägget på golvet 
5: Och den gick sönder ägget och skalet den ligger på golvet(…) 
6: Där tappar hon och sen sopar hon upp på golvet 
7: Och sen öppnar kylskåpet och sen stänger igen och sen tappar hon ägget  
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1: (3) 
2: En trollkarl 
3: Som trollar och han en sån där d- (..) duk, eller filt 
4: Trollkarlen har en bur, en tom bur 
5: Och sen trollar han med trollspöt  
6: Då kommer det en fågel i fågelburen 
7: En fågel (..) en tom fågelbur och sen trollar han tillbaka fågeln i fågelburen 
8: Nu trollar han bort fågel (..) i fågelburen 
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1: (2)  
2: Klockan är sju 
3: Och hon ligger och sover i sängen (..) 
4: Då går hon upp och borstar tänderna(…) 
5: Hon ligger och sover o sen vaknar hon klockan sju 
6: Och sen går hon upp och borstar tänderna 
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1: (2) 
2: Hon står i kassan och räknar ihop vad maten kostar (..)  
3: Sen går hon till provhytten och prövar kläder  
4: Och där går hon utanför stan- eller utanför affären och tittar på damkläder  
5: Och sen går hon in och titt- och tittar eller på kläder och tar och provar  
6: Hon pe- kar på prova den in till provhytten (..) 
7: Sen går hon o och betalar  
8: Och sen går hon utanför affären 
9: Så tror (..) jo det 
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1: (4) 
2: Där sitter en tjej där på bänken bredvid gubben där och läser tidning (..) 
3: Och tjejen fråga om han vill ha tidningen (…) 
4: Hon tappar tidningen på gruset och sen tar hon upp den (.) till killen och läser 
5: Just det nu ska vi se  
6: Hon tappar tidningen och sen tar hon upp tidningen till killen  
7: Och ger till honom 
8: Och så sitter han och läser själv 
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1: (4) 
2: Hon åker pulka 
3: Mamman drar flickan upp för backen (…) 
4: Hon (..) mamman snyter flick- eller flickan i näsan, hjälper henne 
5: Och sen åker hon ner för backen (..) och slår baken i 
6: Och sen tar hon ut pulkan ut ur förrådet  
7: Hon blir ledsen, hon vill åka pulka 
8: Nu ska vi se där (..) nej 
9: Hon tar ut pulkan ur förrådet (…) sen blir hon ledsen hon vill åka (..) pulka men sen blir hon (..) glad 
10: Och sen åker hon pulka (..) mamman drar upp pulkan och sen åker dom ner  
 
$��%�����
1: (4) 
2: Hon går på bussen (..) och betalar bussbiljetten 
3: Och sen väntar hon på bussenhållsplatsen när bussen kommer 
4: Sen sätter hon sig på i bussen i sätet 
5: Det sitter flera stycken i bak (…) 
6: Och sen är det farbr- en gammal farbror (..) som slår huvudet (..) i sätet 
7: Och farbror sätter sig i baksätet och flickan står upp, det är för trång 
8: Nu ska vi se 
9: Där sitter farbror och där sitter tjejerna (…) och det är för trångt (..) och farbror står 
10: Och där är busshållsplatsen  
11: Och där går dom på bussen 
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1: Ska jag prata eller?  
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2: Det är en jacka man kan ha på sig (…) det är knappar (..) ooch fickor (..) krage (..) ärmar 
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3: Det är en fågel (..) simmar i vattnet (..) den har en näbb 
4: Det är en säng (..) ligga och sova (..) det är ben (..) knoppar 
5: Lampa (..) som lyser (..) på natten 
6: En hund som skäller (..) och halsband på sig 
7: Klänning som man har på sig (..) rosett 
8: Får som är ute (..) på gräset 
9: En strumpor som man har på sig (..) dom är gröna 
10: Det är en katt som sitter ute  
11: Det är ett skrivbort som man sitter på eller sitter på en stol 
12: Det är en jacka som man har på sig (..) krage 
13: En soffa som man sitter med (…) tittar på teve 
14: En stol som man sitter i köket med 
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1: (7)  
2: Hon städar 
3: Kylskåp  
4: Ska jag säga mer eller? 
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5: Städar och (…) mat i kylskåpet 
6: Mjölk i kylskåpet (..) smör tomater 
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7: Det är mat i kylskåpet (..) står nån och tittar in i kylskåpet  
8: Kanske ska äta nått 
9: Sen vet jag inte mer 
10: Tappar ett ägg (..) på golvet 
11: Kylskåp 
12: Tappar nått (.) ett ägg (..) står där (..) och tittar på ägget 
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13: Tappar ett ägg (…) det är ett ägg där 
14: Kylskåp 
15: Lägger i kylskåpet 
16: Och sopar upp ägget 
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1: (6) 
2: Där står nån där (…) och hänger nått 
3: (xx) Frukt så ligger det (..) nån som står där 
4: det är en bur som man sitter i en fågel i  
5: Vilken var det nu då? 
6: Det sitter en fågel i buren in- hägnad 
7: Står nån där 
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1: (5) 
2: Nån drar p pulkan på snön (..) och springer 



 
 

3: Nån som torkar vid (xx) nån som kommer in 
4: Tefat åker dom (..) står nån bredvid där 
5: Det är nån som gråter står där 
6: Det är nån som ramlar ja (..) på tefatet nån som står bredvid där också 
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1:  (4) 
2: Klockan är hm (..) sju  
3: Nu ringer klockan 
4: En som ligger och sover i sängen  
5: En på toaletten står och borstar tänder 
6: En sitter på sängen på kanten 
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1: (5) 
2: En handlar mat (..) det är en kasse (.) betalar 
3: En går på toaletten en står utanför 
4: Massa med tjejer (..) som står utanför 
5: Där är det nån som hänger upp något med kläder (..) två stycken 
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1:  (3) 
2: Det sitter nån på bänken  
3: En tappar nått 
4: Läser en tidning (..) sitter på soffan eller på bänken ute 
5: Det står nån där två stycken (..) tittar i tidningen 
6: Sitter nån på soffan och läser tidningen sitter det nån annan bredvid 
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1: (7) 
2: En går in i en buss ska åka iväg 
3: Står och väntar på en buss 
4: Sitter massa med folk i en buss (..) en som står 
5: Sitter med personer i en buss (..) en tjej som står 
6: Dom sitter i en buss tre stycken 
 
 
 
 
 


