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Abstract 

Previous research has found that children with typical development begin with a visual memory 

strategy and then develop a phonological strategy. Whether this development takes place in 

individuals with intellectual disabilities is unclear. Most researchers agree that they seem to have a 

deficiency in the phonological loop. Researchers disagree whether the deficiency is caused by a 

structural deviation or a developmental delay. What is also unclear is where a possible structural 

deviation would be located. The purpose of this study was to investigate if adolescents with 

intellectual disabilities use a phonological memory strategy, controlled by the phonological loop, at a 

visually presented memory span test. Word length effect, span level on pictures, speech rate and the 

correlation between the latter two was investigated. The results were compared to a control group, 

matched for mental age. None of the groups showed any word length effect at their working 

memory capacity level but the control group showed a word length effect at capacity level plus one unit. 

Both of the groups showed a positive correlation between speech rate and span. It can be discussed 

whether speech rate or naming speed is tested. Owing to that it is difficult to draw any conclusions 

from the results. Regardless of what we have tested the results could indicate that the adolescents 

with intellectual disability use a different memory strategy than the children with typical 

development. One possible conclusion is that the adolescents with intellectual disability apply a 

phonological memory strategy but speculations about the use of long-term memory and a visual 

strategy are also discussed. One explanation could be that adolescents with intellectual disability have 

a structural deficiency in the phonological loop. 

 
  



Sammanfattning 

Tidigare forskning har visat att barn med typisk utveckling går från en visuell strategi till en 

fonologisk. Huruvida denna utveckling sker hos personer med utvecklingsstörning är oklart. De 

flesta forskare är överens om att dessa personer har en nedsättning i den fonologiska loopen. Om 

denna nedsättning beror på strukturella avvikelser eller utvecklingsförsening är forskarna inte eniga 

om. Det är även oklart var en eventuell strukturnedsättning skulle sitta. Studiens syfte var att 

undersöka om ungdomar med utvecklingsstörning använder sig av en fonologisk strategi, styrd av 

den fonologiska loopen, vid visuellt presenterat arbetsminnestest. Ordlängdseffekten, spann på 

bilder, ordproduktionshastighet samt korrelationen mellan de två sistnämnda undersöktes. 

Resultaten jämfördes mot en mental kontrollgrupp matchad i mental ålder. Ingen av grupperna 

uppvisade någon ordlängdseffekt på arbetsminnets kapacitetsnivå (spannivå) men den mental 

åldersmatchade gruppen uppvisade detta på spannivå plus en enhet.  Båda grupperna visade en positiv 

korrelation mellan spannivå och ordproduktionshastighet. Det går att diskutera huruvida testning 

har skett av ordproduktionshastighet eller benämningshastighet. Det är därför svårt att dra slutsatser 

utifrån resultaten men de skulle kunna tyda på att ungdomarna med utvecklingsstörning använder sig 

av en annan minnesstrategi än barnen med typisk utveckling. Möjligtvis använder sig ungdomarna 

med utvecklingsstörning av en fonologisk strategi men spekulationer om en eventuell koppling till 

långtidsminnet eller användning av en visuell strategi tas upp. En förklaring till att de använder sig av 

en annan strategi skulle kunna vara att de faktiskt har en strukturell nedsättning i någon del av den 

fonologiska loopen.   
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Inledning 

 
Arbetsminnet är en del av minnet som är delaktigt i processande av information. Det finns flera 

modeller för arbetsminnet men Allan Baddeleys (Baddeley, 2003) är i skrivande stund den mest 

erkända. Många studier har undersökt arbetsminnets funktion samt dess olika delar och hur de är 

aktiva. Forskare menar att det är den så kallade fonologiska loopen som är delaktig vid olika 

minnesstrategier (Palmer, 2000; Henry, 2008; Conrad, 1971; Hulme, Silvester, Smith & Muir, 1986). 

Hos personer med utvecklingsstörning har nedsättningar i just denna del av arbetsminnet 

uppmärksammats. Exakt vilken del av den fonologiska loopen som är nedsatt och vad det är som 

ger dem svårigheter är inte helt klart. Frågan är då om detta skulle kunna ha en inverkan på deras 

minnesstrategier? Denna uppsats gör en djupdykning i minnesstrategier hos ungdomar med 

utvecklingsstörning och försöker förklara dem utifrån tidigare forskning. Det är av stor vikt för oss 

logopeder att förstå hur personer med utvecklingsstörning gör för att minnas. Detta för att vi på 

bästa sätt ska kunna planera hur vi ska lägga upp till exempel språkliga träningsprogram och 

alternativa kommunikationsmedel. 

Bakgrund 

Utvecklingsstörning 

Utvecklingsstörning klassificeras enligt DSM-IV i fyra olika grupper; mild (IQ 50-70), måttlig (IQ 

35-50), svår (IQ 20-40) och djupgående (IQ < 20). IQ sätts genom att utföra ett eller flera 

standardiserade intelligenstest där IQ under 70 kan resultera i diagnos. För att få diagnosen 

utvecklingsstörning krävs dock mer än endast lägre IQ än genomsnittet. Kriterierna inkluderar även 

en nedsättning i adaptiv funktion, vilket bland annat innefattar hur väl personen klarar av att hantera 

vardagliga situationer och hur väl individen möter de krav på självständighet som ställs utifrån ålder, 

grupp, social bakgrund och samhället (American Psychiatric Association, 2000). Det nuvarande 

diagnossystemet tar alltså hänsyn till både de teoretiska kognitiva förmågorna samt social förmåga 

(Volkmar & Dykens, 2006). Det tredje, och sista, kriteriet är att nedsättningen ska ha haft sin start 

före 18 års ålder. Det finns flera orsaker till utvecklingsstörning. Den kan antingen vara främst 

biologisk, främst psykosocial eller både och. I många fall går inte den direkta orsaken till störningen 

att identifiera (American Psychiatric Association, 2000). 
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Utvecklingsmodellen och Skillnadsmodellen 

Utvecklingsmodellens (developmental model) grundidé är att den kognitiva utvecklingen sker i faser i en 

viss ordning (Burack, Hodapp & Ziegler, 1998). I modellen finns två grundtankar. Den första är att 

individer med utvecklingsstörning går igenom samma faser i samma ordning som individer med 

typisk utveckling individer men långsammare (a.a.). Enligt Henry (i tryck) behöver inte detta betyda 

att alla individer med utvecklingsstörning når den högsta kognitiva nivån, utan de stannar ofta på en 

lägre nivå. Den andra grundtanken är att den kognitiva strukturen hos individer med 

utvecklingsstörning inte skiljer sig från typiskt utvecklade, vilket då skulle innebära att de utför 

kognitiva uppgifter på samma sätt (Burack et al, 1998). Modellen framtogs ursprungligen för att 

förklara utvecklingsstörning där orsaksbilden inte var organisk utan antogs vara psykosocial (a.a.). 

Enligt denna modell ska individer med utvecklingsstörning prestera sämre än en kontrollgrupp 

matchad i kronologisk ålder, men lika bra som en kontrollgrupp matchad i mental ålder (Henry, i 

tryck). 

Skillnadsmodellen (difference model) togs ursprungligen fram av Milgram och Ellis på 60- och 

70-talet (Burack et al, 1998). Modellens grundidé är att kognitiva funktioner hos individer med 

utvecklingsstörning fungerar annorlunda jämfört med typiskt utvecklade individer. Anhängare till 

denna modell menar att det antingen finns en nedsättningen eller en strukturell avvikelse i en 

specifik kognitiv funktion, men är inte ense om var den ligger (a.a.). Enligt Ziegler och Balla (1982) 

är det även troligt att individer med utvecklingsstörning kommer att fortsätta ha en nedsättning 

under resten av sitt liv (a.a). Till skillnad från utvecklingsmodellen så menar denna modell att 

individer med utvecklingsstörning inte går igenom samma faser eller utför kognitiva uppgifter på 

samma sätt som typiskt utvecklade individer (Burack et al., 1998). Enligt modellen ska individer med 

utvecklingsstörning prestera sämre än kontrollgrupp vid matchning i både mental och kronologisk 

ålder (Henry, i tryck). Kohlberg (1968, refererad i Burack et al., 1998) hade en annan syn och tog 

fram en ‖positiv skillnadsmodell‖ där han menar att individer med utvecklingsstörning ibland kan 

prestera bättre än en mentalt åldersmatchad kontrollgrupp eftersom de har mer livserfarenhet. 

Arbetsminnet 

I tidigare studier på personer med utvecklingsstörning har man sett att många av deras svårigheter 

grundar sig i problem med arbetsminnet (Schuchardt, Gebhardt & Mähler, 2010; Henry, 2001). 
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I vår studie har vi valt att utgå från Baddeleys modell för arbetsminnet. Arbetsminnet är en del av 

minnet som kontrollerar tillfällig information (Baddeley, 2003). Det är alltså en aktiv komponent vid 

processande, inlärning och lagring av information. Arbetsminnet består av fyra delar. Den centrala 

executiven länkar ihop information från sina två undersystem; det visuospatiala skissblocket och den 

fonologiska loopen. Det visuospatiala skissblocket hanterar och processar visuella och spatiala intryck. Den 

fonologiska loopen tar hand om och processar fonologiska intryck. Fjärde komponenten är den 

episodiska bufferten och kan ses som ett extra lagringsutrymme som knyter an och binder ihop 

information i episoder. Den kontrolleras av den centrala exekutiven och har en direkt länk till 

långtidsminnet där den kan hämta information (a.a.). 

Fonologiska loopen 

Den fonologiska loopen i sig består av två delar (Baddeley, 2003). Det ena är det fonologiska 

förrådet (phonological store) som kan hålla fonologisk information innan den försvinner. Den andra 

delen är specialiserad på repetition (verbal rehearsal) och där kan information förnyas för att kunna 

hållas kvar längre i minnet. När vi repeterar ord inom oss använder vi oss av ett inre tal (subvoval 

speech) som arbetar i samma takt som vår expressiva talhastighet (a.a.). Hasselhorn (2000, refererad i 

Schuchardt et al., 2010) menar att man eventuellt skulle kunna utvidga det fonologiska förrådet från 

Baddeleys ursprungliga modell. Istället för att förrådet enbart skulle ta hand om lagring av 

information menar Hasselhorn att det skulle kunna delas upp i två karaktäristiska delar; En som tar 

hand om lagring av information och en som har hand om processande och noggrannhet. Detta 

skulle då exempelvis kunna innebära att en förvirring vid fonologisk likhet (se ‖ordlängdseffekten‖, sid 

9) inte bara uppstår i det inre talet vid fonologisk repetition utan att den även kan förklaras av ett fel 

i processande av information i det fonologiska förrådet (a.a.). 

Visuospatiala Skissblocket 

Det visuospatiala skissblocket är inte lika utforskat som den fonologiska loopen (Baddeley, 2003). 

Han menar att det är en sorts motsvarighet för lagring av visuell/spatial information till skillnad från 

den fonologiska loopen som lagrar verbal information. Det visuospatiala skissblocket sägs ha en 

kapacitet på cirka 3-4 enheter. Det finns flera teorier om hur det visuospatiala skissblocket skulle se 

ut. En syn är att det delas upp i två delar varav en tar hand om visuell information och en tar hand 

om spatial information. En annan syn är att det visuospatiala skissblocket är uppdelat i två system 

varav ett tar hand om och lagrar all information medan det andra repeterar den. En tredje 
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uppfattning är att de visuospatiala skissblocket i sig inte tar hand om och processar perceptuella 

intryck. Den visuella informationen måste först integreras med information från långtidsminnet och 

först då det fått en ‖anknytning‖ bildas en visuell representation (Baddeley, 2003). 

Fonologisk omkodning 

Med utgångspunkt i Baddeleys modell (Baddeley, 2003) för arbetsminnet har auditiv information 

automatiskt tillträde till det fonologiska förrådet. Där kan denna information sedan fräschas upp 

genom att cirkulera genom repetitionskanalen eller uttryckas verbalt. Visuell information måste dock 

omkodas. När ett visuellt objekt presenterat så analyseras det först i det visuella förrådet (visual cache). 

Därefter blir det sedan omkodat till fonologiska element som antingen uttrycks verbalt eller tar sig in 

i fonologiska loopen via dess repetitionskanal. De fonologiska enheterna kan nu lagras i det 

fonologiska förrådet. Det tar alltså längre tid för visuell information att nå det fonologiska förrådet 

än vad det tar för rent fonologisk (a.a.).  

 

Bild 1. Modell över fonologisk omkodning enligt Baddeley återgiven från Vallar (2002, i Baddeley, 2003). 

Utveckling av arbetsminnets kapacitet 

Det är vedertaget att arbetsminnets kapacitet (minnesspannet) utvecklas med åldern då vi kan ta in, 

hålla och hantera en ökad mängd information (Hulme & Mackenzie, 1992). Det finns dock olika 

teorier om varför minnesspannet utvecklas. Hulme, Thomson, Muir och Lawrence (1984) menar att 

det finns två faktorer som bestämmer en persons minnesspann; längden på det tidsintervall då 
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individen kan lagra ord samt med vilken hastighet individen kan uttala orden. Längden på detta 

tidsintervall varierar mellan olika studier men har fått ett genomsnitt mellan 1.5 sekunder (Hulme et 

al., 1984) och 2 sekunder (Baddeley, Thomson & Buchanan, 1975). En möjlig förklaring till att 

minnesspannet utvecklas med åldern är att talhastigheten ökar, vilket även är den mest allmänt 

erkända. Individen hinner då repetera en större mängd enheter under detta tidsintervall och kan då 

lagra fler i det fonologiska förrådet (Hulme et al 1984; Hulme & Mackenzie, 1992).  

Roodenrys et al (1993) menar, liksom ovanstående författare, att minnesspannets utveckling 

är beroende av artikulationshastighet men att det även är beroende av tillgängligheten av fonologiska 

representationer av ord i långtidsminnet. De menar att om ett ord inte repeteras i den fonologiska 

repetitionskanalen så börjar ordet att försvinna men så länge det finns något spår kvar av ordet så 

kan det återuppbyggas med hjälp av långtidsminnet (a.a.). Hur denna återuppbyggnad går till kan se 

ut på många olika sätt och ett förslag är att det sker genom en matchning av de fonologiska särdrag 

som fortfarande finns kvar i arbetsminnet (Kail, 1997). 

En annan möjlig förklaring är att det kan handla om utnyttjandet av olika minnesstrategier, 

som visat sig öka i effektivitet med åldern (Hulme & Mackenzie, 1992). 

Arbetsminne hos personer med utvecklingsstörning 

Det råder delade meningar huruvida arbetsminnet hos personer med utvecklingstörning skiljer sig 

mot personer utan. De flesta tidigare studier har utgått från Baddeleys modell för arbetsminnet. 

Enligt Henry och Winfield (2010) är arbetsminnet hos personer med utvecklingsstörning uppbyggt 

på samma sätt jämfört med personer med typisk utveckling vad gäller de tre större komponenterna; 

den centrala exekutiven, det visuospatiala skissblocket och den fonologiska loopen. Henry och 

Winfield (2010) med flera (Van der Molen, 2007; Rosenquist, Conners & Roskos-Ewoldsen, 2003; 

Hasselhorn & Mähler, 2007; Schuchardt et al., 2010) är dock överens om att det finns en nedsättning 

i den fonologiska loopen. Detta skulle tyda på en förseningsmodell i arbetsminnet men en 

strukturskillnadsmodell i just den fonologiska loopen (a.a.). 

Nyligen jämförde Schuchardt et al. (2010) arbetsminnets funktioner vid olika grad av 

utvecklingsstörning och om de skiljer sig åt. Vid jämförelse mot en kontrollgrupp, matchad i 

kronologisk ålder, visade resultaten på en försämring av alla arbetsminnets funktioner då graden av 

utvecklingsstörning blev svårare. Vidare visade resultaten att vid matchning i mental ålder sågs en 

försämring av prestation just i den fonologiska loopens funktioner. Vid närmare analys menade 

författarna att det var i det fonologiska förrådet som resultaten skiljde sig åt (a.a.). Dessa resultat 
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stärker tidigare studier bland annat Van der Molen (2007). Här är dock alla inte överens. Enligt 

Rosenquist et al. (2003) sitter nedsättningen istället i repetitionsdelen av den fonologiska loopen hos 

ungdomar med utvecklingsstörning. Detta grundar hon på resultat som visade att de inte i lika stor 

utsträckning påverkas av fonologisk likhet som en mentalt åldersmatchad kontrollgrupp. De 

uppvisade inte heller någon ordlängdseffekt och detta tyder på att de inte utnyttjar eller kan utnyttja 

fonologisk repetition (a.a.). Hasselhorn och Mähler (2007) menar att det kan bero på att aktiveringen 

av repetitionen inte är automatiserad.   

Baumeister (1974) fann i sin studie att personer med utvecklingsstörning har ett lägre 

minnesspann i matchning mot både kontrollgrupp med kronologisk samt mental ålder. Han fann 

även att verbalt presenterade siffror ledde till högre spann än visuellt presenterade för alla grupperna 

(a.a.). Att de med utvecklingsstörning inte har samma spannivå som de typiskt utvecklade barnen 

skulle kunna tyda på att de inte använder sig av automatisk repetition (Hulme & Mackenzie, 1992). 

Henry (2008) fann att barn i en kontrollgrupp matchad för mental ålder (5-åringar) hade lika 

spannivå på bilder som 10-åringar med utvecklingsstörning. Efter närmare analys såg hon att de med 

högre mental ålder i kontrollgruppen hade en högre spannivå än de med lägre mental ålder. Detta 

skulle kunna tyda på att utvecklingen av minnesspann främst har ett samband med mental ålder, 

alltså kognitiv utveckling (a.a.). 

Ordproduktionshastighet  

Ordproduktionshastigheten är till stor del beroende av artikulationen (Sjögren & Lohmander, 2008). 

För att kunna uttala språkliga ljud behöver det först ske en separering av tungan från käken (då 

tungan är en av våra viktigaste rörliga artikulatorer vilket sker under det första levnadsåret (a.a.). 

Motoriken som krävs vid artikulation av språkljud börjar utvecklas redan i spädbarnsåren och 

förfinas sedan med åldern (Nettebladt, 2007). Vid 7 års ålder kan typiskt utvecklade barn artikulera 

och använda sig av de flesta språkljud. Denna utveckling samspelar med resten av den språkliga och 

även den kognitiva utveckling som krävs för talat språk (a.a.). 

Flera faktorer har visat sig påverka hur snabbt en person kan producera ord där ordlängden 

har betydelse (Neath & Nairne, 1995). Den viktigaste faktorn vid benämning av bilder handlar om 

med vilken hastighet individen kan omkoda visuella symboler till fonologiska representationer som 

de har lagrade i långtidsminnet, så kallad lexikal access (Logan, Schatschneider & Wagner, 2009). 

Utöver det så kan det även handla om en automatiserings process (där ett ord blir lättare att plocka 
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fram ju mer individen använder det), en allmän kognitiv utveckling och även hur artikulationen 

utvecklas (a.a.). Benämningshastigheten kan, enligt Kail och Hall (1994), även förklaras med en 

allmän utveckling av bearbetningshastighet (eng. processing speed). Alario, Ferrand, Laganaro, New, 

Frauenfelder och Segui (2004) fann bland annat att hur komplex bilden var samt hur väl den 

presenterade bilden överensstämde med deltagarens tidigare inkodade representation spelade en 

viktig roll för hur snabbt individen kunde benämna bilden. De påpekade även vikten av att 

deltagarna får bekanta sig med bilderna och dess rätta benämning innan själva testningen för att 

utesluta benämningsfel. Vidare så fann Alario et al. (2004) dock inte att graden av förtrogenhet med 

det presenterade objektet hade en signifikant roll vid ordproduktion. De drog då slutsatsen att 

benämningstestningar främst testar den fonologiska framplockningen av ordet och inte identifiering 

av objektet i sig (a.a.).  

Ordproduktionshastighet och utvecklingsstörning 

Hasselhorn och Mähler (2007) fann att barn med utvecklingstörning presterade lika bra som en 

kronologiskt åldersmatchad kontrollgrupp och bättre än en mentalt åldersmatchad kontrollgrupp på 

ordproduktionshastighet. Alltså verkar ordproduktionshastighet vara mer beroende av vilken 

kronologisk ålder en person har snarare än den mentala (a.a.). Kanno och Ikeda (2002) fann dock 

inte några signifikanta skillnader i ordproduktionshastighet mellan 12-åringar med Down’s Syndrom 

och en kontrollgrupp matchad för mental ålder (6-åringar) där båda låg på samma spannivå. 

Inga studier har påträffats som undersöker benämningshastigheten hos personer med 

utvecklingsstörning. Ypsilanti, Grouios, Zikouli & Hatzinkolaou (2006) fann att 14-åringar med 

Down Syndrom benämnde bilder med samma hastighet som en kontrollgrupp matchad för mental 

ålder. Däremot såg de i samma studie att 10 – 17 åringar med Williams Syndrom presterade sämre 

än en mentalt åldersmatchad grupp. 

Minnesstrategier 

Det finns olika teorier om hur strategier i arbetsminnet ser ut. Flera forskare (Conrad, 1971; Palmer, 

2000; Lehmann & Hasselhorn, 2007) menar på att om en deltagare är mer känslig för visuella 

likheter än fonologiska på spanntest med bilder så använder sig denne antagligen av en visuell strategi 

(alltså repeterar och lagrar enheterna i det visuospatiala skissblocket). De repeteras och lagras då som 

visuella representationer i arbetsminnet. Är deltagaren istället mer känslig för fonologiska likheter så 
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omkodar antagligen denne dessa bilder till fonologiska enheter. Denna omkodning är en del av en så 

kallad fonologisk strategi (a.a.). För att kunna använda en fonologisk strategi på visuellt presenterade 

uppgifter måste barnet först kunna omkoda den visuella informationen till fonologisk och sedan 

kunna repetera dessa fonologiska enheter i repetitionskanalen (Henry, 2008).  

Flera forskare har kommit fram till att utvecklingen går från en mer visuell minnesstrategi till 

en fonologisk (Palmer, 2000; Henry, 2008; Conrad, 1971; Hulme, Silvester, Smith & Muir, 1986). 

Conrad (1971) menade att barn under fem år verkade använda sig av en visuell strategi. Även Palmer 

(2000) har kommit fram till liknande resultat. Hon fann att barn börjar utveckla en fonologisk 

strategi vid cirka sju års ålder och har sedan en övergångsperiod då de använder båda strategierna. 

Vid cirka åtta års ålder övergår de sedan till en mer renodlad fonologisk (a.a.). Henry (2008) menar 

att denna övergång skulle ske vid cirka tio års ålder.   

Man har funnit tre olika fonologiska strategier hos barn mellan åtta och tio år. Etikettering 

(labeling) innebär att ett objekt namnges endast en gång. Enords-repetition (single-word-rehearsal) 

innebär att namnet på objektet repeteras flera gånger. Upprepningstrategi (cumultative) kräver minst 

två objekt där namnen på alla objekten repeteras tillsammans som ett set (Lehmann & Hasselhorn, 

2007). Etikettering är vanligast i de yngre åldrarna men med ökad ålder övergår barn till 

upprepningsstrategin, vilket har visat sig vara den mest effektiva och mogna strategin (a.a.). Hulme 

et al. (1986) menar att barn redan i fyra års ålder använder sig av fonologisk omkodning vilket skulle 

kunna innebära en början till en fonologisk strategi. Då de yngre barnen i större utsträckning 

uttalade orden vid memorering anser författarna att utvecklingen handlar om en automatisering 

(a.a.). Denna automatisering av repetitionskanalen startar i sju års ålder (Gathercole & Hitch, 1993). 

Palmer (2000) menar att den fonologiska strategin inte ersätter den visuella utan att den bara läggs 

till. 

Roodenrys et al (1993) menar, som skrivet, att minnesspannets utveckling sker med ökad 

artikulationsförmåga samt tillgängligheten av fonologiska representationer i långtidsminnet. Kail 

(1997) undersökte detta i en studie och menar att resultaten påvisar att äldre barn har lättare att 

använda sig av långtidsminnet vid minnestest. Ju äldre man blir desto lättare har man alltså för att 

söka efter och matcha fonologiska representationer i långtidsminnet med de spår som finns kvar i 

arbetsminnet och på så sätt kunna använda sig av denna strategi mer effektivt (a.a.). 
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Kopplingen mellan arbetsminnets kapacitet och ordproduktionshastighet 

Flera studier har funnit signifikant korrelation mellan ordproduktionshastighet och minnesspann 

(Baddeley et al., 1975; Spring & Perry, 1983; Hasselhorn & Mähler 2007). Baddeley et al. (1975) fann 

detta samband vara linjärt och byggt på hur många ord individen kunde uttala på två sekunder (a.a.). 

Hos typiskt utvecklade barn har minnesspann och ordproduktionshastighet funnits följa varandra i 

utvecklingen, där minnesspannet ökar i samma takt som ordproduktionshastigheten (Hulme & 

Mackenzie, 1992). Denna koppling har man sett redan hos barn som är i två till tre årsåldern 

(Gathercole & Hitch, 1993). En positiv korrelation mellan minnesspann och 

ordproduktionshastighet skulle enligt Hasselhorn och Mähler (2007) peka på en automatisk 

aktivering av fonologiska repetitionsdelen av loopen. Spring och Perry (1983) fann en positiv 

korrelation mellan benämningshastighet och minnesspann på siffror. Denna korrelation tyder på att 

individuella skillnader i arbetsminnesspann är resultat av skillnader i fonologisk 

omkodningshastighet. Men det menas att ju snabbare en person kan omkoda visuella siffror till en 

fonologisk representation desto fler kan den komma ihåg eftersom den hinner repetera flera siffror 

(a.a.). 

Ordlängdseffekten  

Ordlängdseffekten kan enkelt förklaras som uppvisande av en skillnad på prestation vid 

arbetsminnestest (bilder eller verbal information) av korta respektive långa ord. Enligt Hulme et al. 

(1984) handlar ordlängden egentligen inte om hur många bokstäver eller stavelser ordet består av 

utan hur lång tid det tar att säga. Ordlängdseffekten uppstår på grund av att ord som tar kort tid att 

artikulera hinner repeteras oftare och blir därför också lättare att minnas (Rosenquist et al., 2003). 

Detta inträffar då arbetsminnet har en begränsad lagring av tillfällig information samt att den 

fonologiska repetitionskanalen, som använder sig av vårt inre tal, arbetar i samma takt som vår 

talhastighet (Baddeley, 2003). Ordlängdseffekten blir också större om orden är visuellt presenterade 

än auditivt, då de först behöver omkodas (Neath & Nairne, 1995; Hulme & Mackenzie, 1992). Detta 

innebär att långa ord förlorar mer information än korta då de tar längre tid att omkoda och därför 

blir effekten större. Ordlängdseffekten gäller dock inte om orden är fonologiskt lika, då den så 

kallade fonologiska likhetseffekten träder in. Denna effekt innebär en förvirring då orden är 

fonologiskt lika och ordens längd förlorar betydelse (a.a.). Hos typiskt utvecklade barn har 

ordlängdseffekten inte kunnat påvisas före sex till sju års ålder, även om de uppvisat en skillnad i 
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ordproduktionshastighet på korta och långa ord (Hulme & Mackenzie, 1992). Detta skulle kunna 

bero på en oförmåga att automatiskt aktivera upprepningsmekanismen i yngre åldrar (a.a.). 

Ordlängdseffekten kan användas för att undersöka om en deltagare använder fonologiska 

minnesprocesser (Rosenquist et al., 2003; Conrad, 1971; Hitch, Woodin & Baker, 1989; Henry, 

2008). Det har dock diskuterats huruvida ordlängdseffekten alltid visar på att en fonologisk strategi 

används (Henry, 2008). Ett uppvisande av ordlängdseffekten på bildspann tyder i alla fall på att 

deltagaren har börjat omkoda fonologiskt, vilket är en början till en fonologisk minnesstrategi (a.a.). 

Minnesstrategier och ordlängdseffekten hos personer med utvecklingsstörning 

Van der Molen (2007) och Henry (2008) fann att ungdomar med utvecklingsstörning uppvisade en 

ordlängdseffekt medan andra har visat att de inte har det (Rosenquist 2003; Hulme & Mackenzie 

1992; Hasselhorn & Mähler 2007). Hasselhorn och Mähler (2007) såg, som tidigare nämnts, att 

barnen med utvecklingsstörning inte uppvisade någon ordlängdseffekt, men de fann dock att de 

hade samma medelvärde på spannivå som en mentalt åldersmatchad kontrollgrupp. Att barnen med 

utvecklingsstörning inte uppvisar ordlängdseffekt stödjer att de inte använder sig av en fonologisk 

repetitionsstrategi (a.a.). 

Rosenquist et al. (2003) fann visuell likhetseffekt hos ungdomar med utvecklingsstörning på 

bildspann. De fann även en fonologisk likhetseffekt på verbalt presenterade ord i denna grupp, men 

eftersom de inte uppvisade någon ordlängdseffekt menade författarna på att de inte använde en 

fonologisk strategi. De spekulerar istället i att personer med utvecklingsstörning använder sig av 

långtidsminnet. Detta skulle gynna långa ord då de innehåller fler fonologiska representationer i 

långtidsminnet och blir därför lättare att sätta ihop till en helhet (så kallad redintegration) än korta 

ord. Kombination av reducerad repetition och intakt redintegration gör det lika lätt för dem att 

konstruera ihop såväl de långa som korta orden (Rosenquist et al., 2003). Resultat från andra studier 

har även visat på att personer med utvecklingsstörning använder sig av långtidsminnet (Kanno & 

Ikeda, 2002; Henry & Winfield, 2010) eller den centrala executiven (Henry & Winfield, 2010) vid 

arbetsminnesuppgifter. Rosenquist et al. (2003) spekulerar även om de möjligtvis använder sig av en 

visuell strategi. 

Henry (2008) kom i sin studie fram till att strategianvändning hos individer med 

utvecklingsstörning beror på vilken mental ålder de har snarare än att det skulle finnas en 

nedsättning eller strukturskillnad som påverkar detta. Detta skulle kunna stödja utvecklingsmodellen 

(a.a.).  
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Kopplingen mellan arbetsminnets kapacitet och ordproduktionshastighet hos personer med 

utvecklingsstörning 

Hasselhorn och Mähler (2007) fann inte någon signifikant korrelation mellan 

ordproduktionshastighet och spannivå hos personer med utvecklingsstörning. Hos barn med 

Down´s syndrom har inte heller denna korrelation kunnat påvisas (Kanno & Ikeda, 2002). Hulme 

och Mackenzie (1992) menar att detta kan bero på att även om ordproduktionshastigheten ökar hos 

de med utvecklingsstörning så utnyttjar de inte fonologisk repetition och därför kan inte ett 

samband ses med minnesspann. Hasselhorn och Mähler (2007) menade att en positiv korrelation 

mellan spannivå och ordproduktionshastighet skulle peka på en automatisk aktivering av 

repetitionskanalen vilket ovanstående studier alltså inte funnit bevis för hos personer med 

utvecklingsstörning.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om ungdomar med utvecklingsstörning använder en 

fonologisk minnesstrategi, det vill säga omkodar visuell information till fonologisk samt använder sig 

av en inre repetition, vid arbetsminnestest.  

Frågeställningar: 

 

1. Uppvisar ungdomar med utvecklingsstörning en positiv korrelation mellan 

ordproduktionshastighet och spannivå?  

2. Uppvisar ungdomar med utvecklingsstörning en ordlängdseffekt på visuellt presenterade 

bilder? 

3. Hur ser en eventuell utveckling av ordproduktionshastighet samt minnesspann ut och hur 

kan de förklaras?  

 

Resultaten kommer att jämföras mot en mentalt åldersmatchad kontrollgrupp för att se om och hur 

de skiljer sig åt. Vi kommer även att diskutera hur olika resultat kan tolkas och möjliga förklaringar 

till dem. 
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Metod 

Deltagare och urval 

För att få vara med i studien skulle deltagarna med utvecklingsstörning (US) uppfylla fem 

inklusionskriterier; a) kronologisk ålder mellan 13-17 år, b) diagnostiserad måttlig till lätt 

utvecklingsstörning (IQ 35 - 75), c) svenska som modersmål, d) tal som huvudsakliga 

kommunikationsmedel, e) inga andra diagnoser med undantag för ADHD och ADD. Hos US 

varierade den kronologiska åldern mellan 12:11 - 17:2 år, där 12 var flickor och 9 var pojkar. IQ 

varierade mellan 37 - 75 och mental ålder mellan 5:9 och 10:9. US matchades i mental ålder på 

gruppnivå med en kontrollgrupp (MÅ). För MÅ gällde fyra kriterier; a) kronologisk ålder på 6-10 år, 

b) svenska som modersmål, c) inga diagnoser d) inga specifikt språkliga problem. Hos MÅ varierade 

den kronologiska åldern mellan 5:11 - 10:4 år, där 13 var flickor och 8 var pojkar. IQ varierade 

mellan 95 - 124 och mental ålder mellan 6:0 och 10:9. 

32 personer i US och 29 i MÅ testades totalt men innan analys exkluderades tio 

försökspersoner ur US och åtta personer i MÅ på grund av att de inte uppfyllde inklusionskriterierna 

eller genomförde alla deltest. Till slut blev det 21 deltagare kvar i varje grupp, se tabell 1.1. 

Tabell 1.1. Kön, ålder och icke-verbal IQ för US och MÅ. Medelvärden och (SD). 

US, ungdomar med utvecklingsstöning; MÅ, mentalt åldersmatchad kontrollgrupp 

Grupp US (n=21) MÅ (n=21) 

Kön pojkar/flickor 9/12 8/13 

Kronologisk ålder 14:8 (1:2) 7:9 (1:4) 

Mental ålder 8:5 (1:4) 8:8 (1:8) 

Icke-verbal IQ 57,57 (10,50) 111,95 (11,77) 

 

Oberoende t-test användes för att se om det fanns en skillnad i mental ålder och kronologisk ålder 

mellan grupperna. Ingen signifikant skillnad i mental ålder fanns mellan de två grupperna. Detta 

visar att grupperna går att jämföra mot varandra i fråga om mental ålder. Som väntat fann vi 

signifikant skillnad i kronologisk ålder mellan de två grupperna där MÅ var äldre. Data anses vara 

normalfördelad. 
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Högstadiesärskolor samt grundskolor i södra Sverige i små till mellanstora städer valdes ut. 

Urval av grundsärskolor skedde via kommunernas respektive hemsidor. I grundskolorna söktes 

elever i förskoleklass till årskurs två.  

Rektorer för de olika skolorna kontaktades via telefon. De beslutade sedan i samråd med 

lärare om skolan ville medverka eller ej efter att ha fått skriftlig information (se bilaga 1). Lärare 

valde ut elever efter kriterierna i informationsbrevet (se bilaga 1) och skickade ett brev (se bilagor 2 

& 3) samt medgivandeformulär (se bilaga 4) hem till målsman. Därefter fick denne godkänna 

medverkan skriftligt. 

Testutförande 

Alla deltagare testades under 2 sessioner á 30-40 minuter. Testningarna skedde enskilt och ägde rum 

på respektive skolor i avskilda rum. I de flesta fall träffade eleverna två testledare första gången och 

en testledare andra gången, detta för att fler test utfördes under första tillfället som ingick i andra 

kandidatuppsatser. Under första sessionen fastställdes mental ålder med Ravens Färgade Progressiva 

Matriser (Raven, Raven, & Court, 2003) för att kunna matcha eleverna med varandra mellan 

grupperna. WISC-VI (Wechsler, 2004) utfördes för att fastställa verbal ålder och se om den skiljde 

sig avsevärt mot den mentala, vilket skulle kunna tyda på specifikt språkliga svårigheter.  

Under det andra tillfället testades minnesspann, ordlängdseffekt samt 

ordproduktionshastighet med ett datorprogram framställt för en större studie som denna uppsats är 

en del av. Bilderna som användes i programmet var tecknade och svartvita. Datorprogrammet 

bestod av fler delar än de som användes i analysen. Endast delar som är relevanta för denna studie 

kommer att presenteras. Vid minnesdelen samt ordängdseffektsdelen började varje testning med två 

provomgångar. Om deltagaren svarade fel, gav testledaren feedback så att denne förstod hur testet 

gick till. Prestationen på dessa övningsomgångar räknades inte in i resultatet. Testningens olika delar 

beskrivs nedan. 

Spannivå 

I denna del fastställdes deltagarens arbetsminneskapacitet (spannivå) i form av minnesspann på 

bilder. Testningen började med att testledaren benämnde de bilder som skulle användas så att 

deltagaren fick en möjlighet att bekanta sig med dem. Nio bilder med enstaviga ord användes, dessa 

var: boll, hund, arm, tid, säng, fisk, tält, träd, ko. Testomgången gick till så att deltagaren fick se x antal 

bilder efter varandra som visades 1,5 s vardera med 0,5 s mellanrum. Därefter presenterades ett 
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rutnät (3x3) med ovanstående bilder där bilderna presenterades i olika ordning vid varje omgång. 

Deltagaren skulle svara i vilken ordning bilderna presenterats genom att peka på skärmen. 

Testledaren markerade vald bild på en nummerknappsats. Testningen startade på en spannivå med 

en bild och taknivån var en spannivå med sex bilder. Dessa bilder presenterades upp till sex 

omgångar i olika ordning på varje nivå. För att deltagaren skulle komma vidare till en ny spannivå 

krävdes att denne hade svarat rätt på minst fyra av dessa sex omgångar.  

Ordlängdseffekten 

Denna del av testningen började liksom den första delen med att de bilder som skulle användas 

presenterades och benämndes av testledaren. I denna del användes dels nio korta (enstaviga) ord 

(clown, ring, tåg, stol, glas, kjol, bröd, tid, kam) (se bilaga 5) och dels nio långa (flerstaviga) ord (paraply, 

elefant, telefon, gorilla, helikopter, potatis, skottkärra, ananas, bikini) (se bilaga 5). Testomgången gick till så 

att deltagaren fick se ett antal bilder motsvarande den spannivå de uppnådde i föregående testdel. 

Bilderna visades 1,5 s vardera utan mellanrum. Därefter presenterades ett rutnät (3x3) med alla nio 

bilder på korta respektive långa ord. Deltagaren svarade genom pekning på skärmen i vilken ordning 

bilderna presenterats. Testledaren markerade valda bilder på en nummerknappsats. Sex omgångar 

presenterades på spannivå, varav tre var med korta ord och tre var med långa ord. Efter detta 

utökades testningen med en bild (alltså spannivå plus en till bild) under lika många omgångar som 

ovan. 

Ordproduktionshastighet  

Deltagarens ordproduktionshastighet testades på bilder med korta respektive långa ord. De bilder 

som användes var samma som i testet av ordlängdseffekten. Bilderna presenterades på en skärm, 

3x3, där deltagaren skulle säga dem högt och så snabbt som möjligt med början i övre vänstra hörnet 

och sedan gå horisontellt rad för rad. 

Testningen började med en övningsomgång där deltagaren fick öva på att säga bilderna så 

snabbt som möjligt samt att testledaren kunde försäkra sig om att deltagaren benämnde bilderna 

korrekt. Benämndes bilderna fel presenterade testledaren de rätta svaren och deltagaren fick öva en 

gång till. Prestationen på dessa övningsomgångar räknades inte in i resultatet. Efter provomgången 

presenterades tre omgångar med bilderna med de korta orden där deltagaren skulle säga dem högt 

och så snabbt som möjligt. Efter det följde en övningsomgång på bilderna med de långa orden samt 
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tre testomgångar. Tiden registrerades av datorn för respektive omgång från det att bilderna 

presenterades på skärmen tills dess att deltagaren namngett alla bilderna. 

Analys 

Analys av spannivå och ordproduktionshastighet gjordes för sig för att bättre kunna tolka en 

eventuell korrelation mellan dessa två. Ordproduktionshastighet räknades ut genom att omvandla 

medelvärdet för de tre omgångarna på korta respektive långa ord till ord per sekund (ord/s). 

Ordlängdseffekt mättes genom att jämföra antal rätt på omgångar med korta ord med antal rätt på 

omgångar med långa ord. Detta analyserade på både spannivå samt spannivå plus ett för att se om den 

fanns på olika nivåer. Statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 19 användes för alla analyser. 

Etiska överväganden 

Målsman tillsammans med deltagare fick ge sitt gemensamma godkännande skriftligt. Deltagare fick 

när som helst avbryta studien utan specifik anledning. Vid första tillfället tilldelades alla deltagare en 

kod för att undvika identifiering. Inga enskilda resultat har lämnats ut eller analyserats. 

Resultat 

Spannivå 

Spannivå i US var m=2,33 och i MÅ m=2,81, se tabell 2.1. Ett oberoende t-test visade inga 

signifikanta skillnader i spannivå mellan grupperna. Pearson korrelation mellan spannivå och mental 

ålder visade inget signifikant samband hos US men hos MÅ var det starkt signifikant (r=,528, p<,05). 

Detta visar att spannivån ökar med mental ålder hos MÅ men inte hos US. Pearson korrelation 

mellan spannivå och kronologisk ålder var signifikant för båda grupperna US (r=,468, p<.05) och 

hos MÅ (r=,678, p=,001). Detta visar på att spannivån ökar med kronologisk ålder hos båda 

grupperna men korrelationen är starkare hos MÅ. 

En linjär regressionsmodell för alla deltagare samt för US och MÅ för sig visade vad som 

bäst kunde förklara variansen i spannivån. Fyra variabler; kronologisk ålder, mental ålder, 

ordproduktionshastighet samt kön undersöktes. Inom US var kön den enda som ensam fick 

signifikans (R²=,212, p<,05) där pojkarna hade bättre resultat än flickorna (t=-2,262, p<,05). Inom 
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MÅ var det kronologisk ålder (t=2,232,p<,05) och för alla deltagarna tillsammans var det 

ordproduktionshastighet (t=3,171, p<,01) som bäst kunde förklara variansen i spannivå.  

Ordproduktionshastighet 

Medelvärdena på ordproduktionshastighet var i målgruppen m=0,93 ord/s för korta ord och m=0,86 

ord/s för långa ord. I kontrollgruppen var medelvärdet för korta ord m=0,87 ord/s och för långa 

ord m=0,80 ord/s (se tabell 2.1.). Oberoende t-test användes för att undersöka skillnader i 

ordproduktionshastighet för korta respektive långa ord mellan grupperna. Grupperna hade inga 

signifikanta skillnader i ordproduktionshastighet på varken långa eller korta ord.  

Ett beroende t-test användes för att se om det fanns några skillnader mellan 

ordproduktionshastighet för korta respektive långa ord inom grupperna. Varken US eller MÅ hade 

en signifikant skillnad i ordproduktionshastighet på korta respektive långa ord. Dock närmar sig 

denna skillnad signifikans i MÅ (t(20)=2,034, p=,055).  

En linjär regressionsmodell skulle visa vad av mental ålder, kronologisk ålder samt kön som 

bäst kunde förklara variansen i hastighet för korta ord inom US och MÅ för sig, samt för båda 

grupperna tillsammans. Ingen variabel kunde ensam förklara ordproduktionshastigheten för alla 

deltagare med signifikans, dock var kronologisk ålder nära (p=,054). Däremot var kronologisk ålder 

den enda variabeln som ensam fick signifikans i US (t=2,480, p<,05). I MÅ kunde ingen variabel 

ensam förklara ordproduktionshastigheten med signifikans. För att testa hur starkt sambandet 

mellan ordproduktionshastighet och kronologisk ålder var i US och MÅ gjordes en Pearson 

korrelationsanalys. Resultaten visade på ett starkt signifikant samband (r=,516, p<,05) i US och 

(r=.579, p<.01) i MÅ. En ny Pearson korrelationsanalys utfördes med variablerna 

―ordproduktionshastighet‖ och ―mental ålder‖. Denna gång fanns ett negativt samband i US, som 

dock inte var signifikant (r=-,302, p=,183, p>,05). Ett positivt signifikant starkt samband fanns i MÅ 

mellan mental ålder och ordproduktionshastighet (r=,530, p<,05).  

Korrelation mellan spannivå och ordproduktionshastighet 

Pearsons korrelation mellan spannivå och ordproduktionshastighet visade på signifikanta resultat för 

både US (r=,528, p<,05) och MÅ (r=,460, p<,05). Korrelationskoefficienten (r) hos US visar alltså på 

ett starkare samband mellan spannivå och ordproduktionshastighet än vad den gör hos MÅ. Detta 

samband för US är även starkt över lag (r>0,5). 



17 

 

Ordlängdseffekten 

Beroende t-test av ordlängdseffekten på spannivå visade ingen signifikant ordlängdseffekt i varken US 

eller MÅ. På spannivå plus ett fann vi signifikant ordlängdseffekt i MÅ (t(20)=2,121, p<,05) men 

däremot inte i US (p>.05). För medelvärden och standardavvikelser se tabell 2.1. för US och MÅ. 

Tabell 2.1. Medelvärden och standardavvikelser (SD) för US och MÅ. 

Grupp US (n=21) MÅ (n=21) 

Spannivå 2,33 (,86) 2,81 (,98) 

Ord/s korta ord 0,93 (,25) 0,87 (,21) 

Ord/s långa ord 0,86 (,35) 0,80 (,25) 

Antal rätt korta spann 2,43 (,51) 2,38 (,81) 

Antal rätt långa spann 2,24 (,94) 2,24 (1,00) 

Antal rätt korta spann plus ett 1,33 (1,07) 1,33 (1,11) 

Antal rätt långa spann plus ett 1,00 (1,00) 0,90 (1,00) 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Huvudsyftet med vår uppsats var att ta reda på om ungdomar med utvecklingsstörning använder sig 

av en fonologisk minnesstrategi. Detta undersökte vi med uppvisande av ordlängdseffekt samt en 

korrelation mellan spannivå och ordproduktionshastighet. Vi valde även att analysera spannivå och 

ordproduktionshastighet för sig för att bättre kunna tolka våra resultat. Vi har även valt att diskutera 

dessa för sig för att få en så samlad bild som möjligt. 

Spannivå 

Vi fann ingen signifikant skillnad på spannivå på bilder när vi jämförde MÅ mot US på 

helgruppsnivå. Då grupperna var matchade i mental ålder skulle detta innebära att ungdomarna med 

utvecklingsstörning följer den typiska utvecklingen vad gäller arbetsminnets kapacitet, men är 

försenade i utvecklingen eftersom de har en högre kronologisk ålder. Detta skulle kunna stödja 

förseningsmodellen (Burack et al., 1998). Även Henry (2008) fann att ungdomar med 

utvecklingsstörning och en åldersgrupp matchad i mental ålder inte skiljde sig åt på spannivå. Hon 
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fann dock signifikant skillnad i spannivå på de med högre mental ålder mot de med lägre i 

kontrollgruppen. Då vi gjorde en korrelation mellan spannivå och mental ålder såg vi att den var 

signifikant i MÅ men inte i US. När vi tittade på medelvärdena kunde vi se en klar ökning av spann 

mellan de äldre i MÅ jämfört med de yngre. Vi såg att denna ökning skedde ungefär mellan åtta och 

nio år. De som var yngre hade en spannivå på 1-3 enheter medan de som var åtta eller äldre hade en 

spannivå på 3-5 enheter, vilket har visat sig vara norm hos vuxna (Baddeley, 2003). Denna ökning 

skulle enligt oss kunna tyda på en utveckling av den fonologiska omkodningen och den inre 

repetitionen, vilket skulle innebära att de kan använda en mer effektiv fonologisk strategi. Tidigare 

studier har visat på att detta sker mellan åtta (Palmer, 2000) och tio års ålder (Henry, 2008).  

När vi tittade på medelvärdena hos US såg vi inte att en ökning av minnesspann skedde i 

samband med den mentala åldern. Detta skulle kunna indikera att den utveckling som tycks ske hos 

MÅ inte sker hos US. MÅ tycks, som vi tidigare nämnt, gå mot en mer mogen och effektiv 

minnestrategi men inte US. En möjlig förklaring till detta är att de i US har en nedsättning 

någonstans i den fonologiska loopen, vilket skulle stödja en strukturskillnadsmodell (Burack et al., 

1998) (se vidare under allmän diskussion).  

Vi fann en oväntad koppling mellan spannivå och kön i US där pojkarna presterade bättre än 

flickorna, vilket vi inte såg i MÅ. Vi har inte funnit någon evidens i litteraturen om att det skulle 

finnas några specifika skillnader vad gäller prestation på spannivå mellan pojkar och flickor med 

utvecklingsstörning men våra resultat skulle kunna tyda på att det finns en större struktur- eller 

funktionsskillnad hos flickor med utvecklingsstörning än pojkar. Det kan även tyda på att pojkar 

använder sig av en mer mogen strategi än flickor. Då vårt stickprov är litet kan vi dock bara 

spekulera vad denna skillnad i prestation skulle kunna bero på och denna koppling bör undersökas 

vidare i annan forskning.  

Hos MÅ fann vi att det var kronologisk ålder som bäst kunde förklara variansen i spannivå. 

Enligt Hulme och Mackenzie (1992) sker en utveckling av minneskapaciteten i samband med en 

ökad ålder, vilket även våra resultat för MÅ bekräftar. Ordproduktionshastigheten var det som bäst 

kunde förklara variansen i spannivå för alla deltagare och den har som visat även en vital roll för 

minnesspannets utveckling (Baddeley et al., 1975; Spring & Perry, 1983; Hulme & Mackenzie, 1992; 

Hasselhorn et al. 2007).  
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Ordproduktionshastighet 

Vi fann ingen signifikant skillnad i ordproduktionshastighet mellan grupperna på varken långa eller 

korta ord. Dessa resultat har även funnits i andra studier (Kanno & Ikeda, 2002; Hasselhorn et al, 

2007). Dock såg vi att medelvärdena var något högre i US vilket var naturligt då de har en högre 

kronologisk ålder och artikulationen utvecklas med åldern (Nettebladt & Salameh, 2007).  

Något som vi ansåg märkligt var dock att vi inte fann någon signifikant skillnad mellan 

ordproduktionshastigheten av korta och långa ord, vilket tidigare studier har funnit (Hasselhorn och 

Mähler, 2007; Neath & Nairne, 1995). Dessa studier testade dock inte tiden det tog att benämna en 

bild utan helt enkelt tiden det tog att upprepa verbalt presenterade ord, varför våra resultat kan skilja 

sig från dessa. Alairo et al (2004) kom fram till att test av benämningshastighet undersökte 

framplockningen av fonologiska representationer ur långtidsminnet. Om man då istället ser vår 

testning som test av benämningshastighet kan våra resultat, enligt oss, tyda på att framplockningen 

sker med samma hastighet oberoende om orden är långa eller korta och att artikulationstiden då blir 

obetydlig. Detta skulle även kunna förklara US bättre medelvärden då de genom en högre 

kronologisk ålder har fått ökad livserfarenhet, vilket borde medföra en bättre anknytning till 

representationer i långtidsminnet och snabbare bearbetningshastighet. Detta sker enligt Kail (1997) 

med en ökad kronologisk ålder hos personer med typisk utveckling. Detta skulle då kunna styrka 

Kohlbergs positiva skillnadsmodell (Kohlberg, 1968 refererad i Burack 1998). 

Vi fann ett positivt samband mellan ordproduktionshastighet och kronologisk ålder hos US, 

men ett negativt samband mellan ordproduktionshastighet och mental ålder. Detta är intressant då 

ordproduktionshastigheten klart ökar med kronologisk ålder men tycks sjunka med mental ålder hos 

US. De med högre mental ålder producerar alltså ord långsammare än de med lägre mental ålder. 

Vad detta kan tyda på är svårt att säga men beroende på vad man anser att vi testar så kan det 

förklaras av olika saker. Anser man att vi testar ordproduktionshastigheten skulle denna kunna vara 

beroende av den artikulatoriska (motoriska) utveckling som Logan et al. (2009) diskuterar snarare än 

den kognitiva. Anser man istället att vi testar benämningshastighet kan detta förklaras av 

bearbetningshastighet som ökar med kronologisk ålder (Kail, 1997) snarare än mental ålder. 

Korrelationen mellan spannivå och ordproduktionshastighet 

Vi har, liksom många andra studier (Baddeley et al., 1975; Spring & Perry, 1983; Hasselhorn och 

Mähler, 2007), funnit ett signifikant samband mellan arbetsminnets kapacitet (spannivå) och 

ordproduktionshastighet hos MÅ vilket skulle kunna tyda på att de har en automatisk aktivering av 
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den fonologiska repetitionskanalen (Hasselhorn och Mähler, 2007). Till skillnad från andra studier 

(Hasselhorn och Mähler, 2007; Kanno & Ikeda, 2002) fann vi även detta samband hos US, där det 

till och med tycks vara starkare än hos MÅ. Att våra resultat skiljer sig från tidigare studier skulle 

exempelvis kunna bero på att vi tagit fram spannivå med en annan metod, mätt 

ordproduktionshastigheten på ett annat sätt och att våra deltagare har en annan ålder. Som vi 

tidigare diskuterat skulle ett högt spann kunna tyda på en utveckling av en mer effektiv strategi. Om 

vi anser att vi har testat ordproduktionshastighet skulle resultaten kunna tyda på att US har tillägnat 

sig denna automatisering. Det skulle i sin tur tyda på att de använder sig av repetitionskanalen och 

måste därmed ha omkodat visuell information till fonologiska enheter (Baddeley, 2003). Ur den här 

aspekten kan man alltså tyda resultatet på så sätt att de använder sig av en fonologisk strategi men 

som inte är lika effektiv som den hos MÅ. Deras positiva korrelation tyder alltså på en aktivering av 

repetitionskanalen men en lägre spannivå tyder på en sämre utvecklad strategi.  

 Vi har inte funnit några tidigare studier som har undersökt vad en korrelation mellan 

benämningshastighet och arbetsminnets kapacitet skulle tyda på och därför kan vi bara spekulera i 

detta. Vi tror att en stark korrelation mellan benämningshastighet och arbetsminnets kapacitet för 

bilder kan tyda på en bra förmåga att snabbt plocka fram fonologiska representationer i 

långtidsminnet, så kallad lexikal access. Vi fann att denna korrelation var starkare i US än hos MÅ 

och detta skulle möjligen kunna innebära att US i större utsträckning använder sig av långtidsminnet 

vid arbetsminnestest som detta. Detta skulle styrka tidigare studier som har spekulerat i detta 

(Rosenquist et al., 2003; Kanno & Ikeda, 2002).  

Ordlängdseffekten 

Då vi mätte ordlängdeffekten fann vi endast signifikanta resultat på arbetsminnets kapacitet plus en 

enhet (spannivå plus ett) hos MÅ, men ingen signifikans för ordlängdseffekt hos US. Om vi bara tar 

hänsyn till detta skulle det kunna tyda på att bara MÅ använder sig av en fonologisk strategi och inte 

US. Tidigare studier har visat tvetydiga resultat där vissa har sett att personer med 

utvecklingsstörning uppvisar ordlängseffekt (Van der Molen et al, 2007; Henry, 2008) medan andra 

har sett att de inte gör det (Rosenquist et al., 2003; Hulme & McKenzie, 1992; Hasselhorn & Mähler 

2007). Att US inte uppvisar en ordlängdseffekt skulle kunna förklaras med en nedsättning i 

repetitionskanalen då en avsaknad av ordlängdseffekt kan tyda på att de inte använder sig av 

fonologisk repetition som även Rosenquist et al. (2003) menade. Eftersom vi inte heller såg någon 

ordlängdseffekt styrker våra resultat de flesta av tidigare studier (Rosenquist et al., 2003; Hulme & 
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McKenzie, 1992; Hasselhorn & Mähler 2007). Rosenquist et al., (2003) spekulerar om varför 

ungdomar med utvecklingsstörning inte uppvisar en ordlängdseffekt. De diskuterar att personer med 

utvecklingsstörning eventuellt använder sig av långtidsminnet och/eller av en visuell minnesstrategi 

(a.a.). Dessa spekulationer skulle möjligtvis kunna förklara våra resultat. I så fall skulle det innebära 

att ungdomarna med utvecklingsstörning har en intakt förmåga till redintegration då de kan återkalla 

korta och långa ord lika bra och därför inte uppvisade någon ordlängdseffekt. Vi har inte undersökt 

huruvida de använder sig av en visuell minnesstrategi eller inte men då tidigare studier (Palmer, 2000; 

Henry, 2008; Conrad, 1971; Hulme et al., 1986) visat att yngre barn använder sig av detta skulle det 

kunna vara en möjlig förklaring. 

Allmän diskussion och slutsats 

Vårt syfte var att undersöka om ungdomar med utvecklingsstörning använder sig av en fonologisk 

strategi vid test av arbetsminnets kapacitet. När vi väger samman alla resultat som vi analyserat 

kommer vi fram till olika slutsatser: 

Hasselhorn och Mähler (2007) menar att en positiv korrelation mellan 

ordproduktionshastighet och spannivå tyder på en automatisk aktivering av repetitionskanalen. 

Detta skulle kunna tyda på att ungdomarna i vår studie har tillägnat sig denna automatisering och 

därmed en slags fonologisk strategi. Eftersom vi inte har mätt spannivå och ordproduktionshastighet 

på samma sätt som i denna studie så är vi försiktiga med att dra slutsatser om att våra resultat skulle 

tyda på detsamma. Ungdomarna med utvecklingsstörning uppvisade ingen ordlängdseffekt, vilket 

däremot tyder på att de inte använder sig av fonologisk omkodning och heller inte en fonologisk 

strategi. Våra resultat är därför motsägande. En tolkning på detta är att det kan stödja 

förseningsmodellen (Burack et al., 1998) där automatiseringen av repetitionskanalen skulle kunna ske 

senare i utvecklingen hos personer med utvecklingsstörning jämfört med personer med typisk 

utveckling. Detta då både vi och Hasselhorn och Mähler (2007) fann en korrelation mellan 

ordproduktionshastighet och arbetsminnets kapacitet hos en mentalt åldersmatchad grupp. I deras 

studie fann de inte denna korrelation hos 12-åringar med utvecklingsstörning medan vi fann det hos 

13-16 åringar vilket skulle kunna innebära att deltagarna i vår studie har kommit ett steg längre i 

utvecklingen. En annan förklaring (eftersom de har tillägnat sig en automatisering men inte uppvisar 

en ordlängdseffekt) är att repetitionen inte fungerar likadant som hos personer med typisk 

utveckling. Detta skulle kunna stödja en strukturskillnadsmodell (Burack et al., 1998). I vårt fall 

skulle denna strukturskillnad då kunna sitta i repetitionskanalen av den fonologiska loopen. Detta 
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skulle i så fall styrka andra studier som kommit fram till samma sak (Rosenquist et al., 2003; 

Hasselhorn & Mähler, 2007). 

Resultaten tyder på något annat om man anser att vi testat benämningshastighet. Enligt oss 

skulle våra resultat då istället peka på att ungdomarna med utvecklingsstörning använder sig av 

långtidsminnet vid arbetminnestest. Detta eftersom benämningshastighet testar med vilken hastighet 

deltagaren kan plocka fram representationer i långtidsminnet (Alario et al., 2004). Att personer med 

utvecklingsstörning använder sig av långtidsminnet vid arbetsminnestest har även andra spekulerat 

kring (Rosenquist et al, 2003, Kanno & Ikeda, 2002). Som vi tidigare diskuterat skulle detta även 

kunna förklara varför de inte uppvisar en ordlängdseffekt.  

Som vår diskussion visat är det svårt att dra några generella slutsatser av våra resultat, då de 

går att tolkas på olika sätt beroende på vad man anser att vi har testat. Vi kan bara spekulera 

huruvida de verkar använda sig av en fonologisk minnesstrategi eller inte. Den slutsats vi kan dra är 

dock att de tycks använda en minnesstrategi som skiljer sig från barn med typisk utveckling. För att 

klargöra vilken denna eller vilka dessa minnesstrategi/er skulle vara behövs det mer forskning om. 

Metoddiskussion 

Deltagare och urval 

Vid studiens början var det tänkt att minst 30 personer skulle delta i varje grupp för en ökad 

representativitet. Lärare i respektive klass ombads välja ut elever som passade in i våra 

inklusionskriterier. I vissa fall uppstod missförstånd mellan oss och läraren då medgivandeformulär 

skickades hem till elever som inte passade in i våra kriterier vilket gav upphov till en del bortfall. 

Bortfall skedde även på grund av sjukdom hos deltagare samt miss i kommunikation mellan de åtta 

testledarna vilket gjorde att alla deltagarna inte utförde alla test. Vi anser dock att grupperna är 

tillräckligt stora (n=21 för varje grupp) för att kunna dra generella slutsatser. 

 Ett av inklusionskriterierna var att deltagarna i US inte fick ha några andra diagnoser än lätt 

till måttlig utvecklingsstörning. Då vi sökte deltagare till US fann vi att många hade ADHD och 

ADD. I samråd med vår handledare valde vi att inkludera dem i studien då vi inte trodde att deras 

resultat skulle påverkas av diagnosen. Vi har studerat deras resultat för att se att de inte avviker från 

gruppen US, vilket de heller inte gjorde. Totalt har fem av de medverkande ungdomarna i US 

ADHD enligt målsman. 
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Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes av totalt åtta olika testledare vilket kan ha medfört viss resultatpåverkan, 

dock anses detta inte vara av stor vikt eftersom inga subjektiva värderingar har mätts in i resultaten. 

Deltagarna har i så stor utsträckning som möjligt träffat samma testledare vid båda testtillfällena. De 

lokaler där testningen utfördes var av olika kvalitet och i vissa fall gick det inte att undvika störande 

ljud från omkringliggande klassrum. Detta kan ha inverkat på deltagarnas koncentrationsförmåga. 

Material 

Programmet som användes i datainsamlingen var ännu inte helt klart vad gällde delen om 

ordlängdseffekt då testningen skulle påbörjas. Vi tog beslutet att använda en fullgod men inte 

slutgiltig version i samråd med vår handledare. Detta kan möjligen ha haft en påverkan på våra data 

vad gäller ordlängdseffekt. Vid testningen av ordlängdseffekt presenterades bilderna i 1,5 sekunder 

utan någon paus mellan dem. Detta skiljer sig från testningen av spannivå där det var en paus på 0,5 

sekunder mellan varje bild. En eventuell påverkan skulle då kunna uppstå eftersom de inte fick 

samma möjlighet (tid) att repetera bilderna som under testningen av spannivå. 

Möjligtvis kan även flera omgångar behövts för att kunna dra en slutsats huruvida grupperna 

uppvisade ordlängdseffekt eller inte. Detta för att ordlängdseffekten bara testades under tre 

omgångar på varje nivå. Programmet hade dessutom en begränsning som inte gjorde det möjligt att 

backa om deltagaren råkade missa en bild om den exempelvis ville fråga något eller tittade bort. 

Validitet 

När vi bestämde oss för vår vinkling, ordproduktionshastighet, ansåg vi och vår handledare att det 

var det som testades. Nu i efterhand har vi insett att det finns flera olika sätt att mäta detta på och vi 

anser att det är svårt att avgöra huruvida vi testat ordproduktionshastighet eller 

benämningshastighet. Det som talar för att vi testat ordproduktionshastighet är att deltagarna var 

bekanta med alla bilderna vid hastighetstestningen då de benämns och används i tidigare deltest. Det 

som talar för att vi testat benämningshastighet är att testningen går ut på att säga namnen på nio 

bilder, vilket skulle innebära att de måste plocka fram den fonologiska representationen ur 

långtidsminnet (så kallad lexikal access). Vi såg även att tiden inte skiljde sig för långa och korta ord. 

Det borde den ha gjort om vi bara mätte artikulationstiden, som man sett i tidigare studier 

exempelvis Neath och Nairne (1995). Även detta talar för att vi har testat benämningshastighet. Vi 

har på grund av ovanstående resonemang valt att diskutera våra resultat utifrån båda synvinklarna.  
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Vidare forskning 

Vid analys kändes det intressant att undersöka om kön var en bidragande faktor vid testning hur 

olika faktorer bidrog till prestation på spannivå, ordproduktionshastighet och ordlängdseffekten, 

även om detta inte var vårt syfte. Vi fann då oväntat att kön var en signifikant bidragande faktor till 

spannivå inom US, där pojkarna presterade bättre än flickorna. Detta valde vi sedan att inte 

analysera i större utsträckning men vidare forskning inom detta område skulle vara intressant. 

Vi fann en positiv signifikant korrelation mellan kronologisk ålder och 

ordproduktionshastighet hos både US och MÅ. Denna korrelation fann vi även mellan mental ålder 

och ordproduktionshastighet hos MÅ. Hos US var dock denna korrelation negativ men inte 

signifikant. Framtida forskning med fler deltagare skulle behövas för att kunna uttala sig om detta 

gäller generellt eller inte. 

 Sist men inte minst så behövs mer forskning om den fonologiska loopens struktur och 

funktion hos personer med utvecklingsstörning för att mer precist kunna kartlägga deras användning 

av minnesstrategier.  



25 

 

Referenser 

 

Alario, F. X., Ferrando, L., Laganaro, M., New, B. Frauenfelder, U. H. & Segui, J. (2004). Predictors 

of picture naming speed. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 36(1), 140-155. 

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

DSM-IV-TR. (Elektronisk resurs) 

http://www.psychiatryonline.com.lt.ltag.bibl.liu.se/resourceTOC.aspx?resourceID=1 

Baddeley, A. (2003). Working memory: Looking back and looking forward. Nature Reviews 

Neuroscience, 4, 829-839. 

Baddeley, A. D., Thomson, N. & Buchanan, M. (1975). Word length and the structure of short-term 

memory. Journal of verbal learning and verbal behavior, 14, 575-589 

Baumeister, A. (1974). Serial memory span thresholds in normal and mentally retarded children. 

Journal of educational psychology, 66(6), 889-894. 

Burack, J. A., Hodapp, R. M. & Ziegler, E. (1998). Handbook of mental disorders. New York: Cambridge 

University Press. 

Conrad, R. (1971). The chronology of the development of covert speech in children. Developmental 

Psychology, 5(3), 398-405. 

Gathercole, S. E., & Hitch, G. J. (1993). Developmental changes in short-term memory: a revised 

working memory perspective. I A. Collins, S. E. Gathercole, M. A. Conway & P. E. Morris (Red.), 

Theories of memory (s. 189-209). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Hasselhorn, M. & Mähler, C. (2007). Phonological Working Memory of Children in Two German 

Special Schools. International Journal of Disability, Development and Education. 54(2) 225-244. 

Henry, L. A. (i tryck). The development of working memory: Typical and atypical perspectives. London: SACE 

Publications. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychiatryonline.com.lt.ltag.bibl.liu.se%2FresourceTOC.aspx%3FresourceID%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzk-sOPTFNoCRCgjgTyGcPEAMCSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychiatryonline.com.lt.ltag.bibl.liu.se%2FresourceTOC.aspx%3FresourceID%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzk-sOPTFNoCRCgjgTyGcPEAMCSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychiatryonline.com.lt.ltag.bibl.liu.se%2FresourceTOC.aspx%3FresourceID%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzk-sOPTFNoCRCgjgTyGcPEAMCSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychiatryonline.com.lt.ltag.bibl.liu.se%2FresourceTOC.aspx%3FresourceID%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzk-sOPTFNoCRCgjgTyGcPEAMCSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychiatryonline.com.lt.ltag.bibl.liu.se%2FresourceTOC.aspx%3FresourceID%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzk-sOPTFNoCRCgjgTyGcPEAMCSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychiatryonline.com.lt.ltag.bibl.liu.se%2FresourceTOC.aspx%3FresourceID%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzk-sOPTFNoCRCgjgTyGcPEAMCSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychiatryonline.com.lt.ltag.bibl.liu.se%2FresourceTOC.aspx%3FresourceID%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzk-sOPTFNoCRCgjgTyGcPEAMCSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychiatryonline.com.lt.ltag.bibl.liu.se%2FresourceTOC.aspx%3FresourceID%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzk-sOPTFNoCRCgjgTyGcPEAMCSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychiatryonline.com.lt.ltag.bibl.liu.se%2FresourceTOC.aspx%3FresourceID%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzk-sOPTFNoCRCgjgTyGcPEAMCSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychiatryonline.com.lt.ltag.bibl.liu.se%2FresourceTOC.aspx%3FresourceID%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzk-sOPTFNoCRCgjgTyGcPEAMCSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychiatryonline.com.lt.ltag.bibl.liu.se%2FresourceTOC.aspx%3FresourceID%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzk-sOPTFNoCRCgjgTyGcPEAMCSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychiatryonline.com.lt.ltag.bibl.liu.se%2FresourceTOC.aspx%3FresourceID%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzk-sOPTFNoCRCgjgTyGcPEAMCSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychiatryonline.com.lt.ltag.bibl.liu.se%2FresourceTOC.aspx%3FresourceID%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzk-sOPTFNoCRCgjgTyGcPEAMCSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychiatryonline.com.lt.ltag.bibl.liu.se%2FresourceTOC.aspx%3FresourceID%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzk-sOPTFNoCRCgjgTyGcPEAMCSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychiatryonline.com.lt.ltag.bibl.liu.se%2FresourceTOC.aspx%3FresourceID%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzk-sOPTFNoCRCgjgTyGcPEAMCSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychiatryonline.com.lt.ltag.bibl.liu.se%2FresourceTOC.aspx%3FresourceID%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzk-sOPTFNoCRCgjgTyGcPEAMCSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychiatryonline.com.lt.ltag.bibl.liu.se%2FresourceTOC.aspx%3FresourceID%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzk-sOPTFNoCRCgjgTyGcPEAMCSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychiatryonline.com.lt.ltag.bibl.liu.se%2FresourceTOC.aspx%3FresourceID%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzk-sOPTFNoCRCgjgTyGcPEAMCSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychiatryonline.com.lt.ltag.bibl.liu.se%2FresourceTOC.aspx%3FresourceID%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzk-sOPTFNoCRCgjgTyGcPEAMCSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychiatryonline.com.lt.ltag.bibl.liu.se%2FresourceTOC.aspx%3FresourceID%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzk-sOPTFNoCRCgjgTyGcPEAMCSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychiatryonline.com.lt.ltag.bibl.liu.se%2FresourceTOC.aspx%3FresourceID%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzk-sOPTFNoCRCgjgTyGcPEAMCSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychiatryonline.com.lt.ltag.bibl.liu.se%2FresourceTOC.aspx%3FresourceID%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzk-sOPTFNoCRCgjgTyGcPEAMCSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychiatryonline.com.lt.ltag.bibl.liu.se%2FresourceTOC.aspx%3FresourceID%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzk-sOPTFNoCRCgjgTyGcPEAMCSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychiatryonline.com.lt.ltag.bibl.liu.se%2FresourceTOC.aspx%3FresourceID%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzk-sOPTFNoCRCgjgTyGcPEAMCSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychiatryonline.com.lt.ltag.bibl.liu.se%2FresourceTOC.aspx%3FresourceID%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzk-sOPTFNoCRCgjgTyGcPEAMCSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychiatryonline.com.lt.ltag.bibl.liu.se%2FresourceTOC.aspx%3FresourceID%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzk-sOPTFNoCRCgjgTyGcPEAMCSA


26 

 

Henry, L. A. (2008) Short-Term memory coding in children with intellectual disabilities. American 

journal on Mental Retardation, 113(3), 187-200. 

Henry, L. A. (2001) How does severity of a learning disability affect working memory performance? 

Memory, 9, 233-47. 

Henry, L. & Winfield, J. (2010). Working memory and educational achievement in children with 

intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 54(4), 354-365. 

Hitch, G., J., Woodin, M., E. & Baker, S. (1989). Visual and phonological components of working 

memory in children. Memory & Cognition, 17(2), 175-185. 

Hulme, C. & Mackenzie, S. (1992). Working memory and severe learning difficulties. Hove, U.K.: Erlbaum. 

Hulme, C., Silvester, J., Smith, S. & Muir, C. (1986). The effects of word length on memory for 

pictures, evidence for speech coding in young children. Journal of experimental child psychology, 41, 61-75. 

Hulme, C., Thomson, N., Muir, C. & Lawrence, A. (1984). Speech rate and the development of 

short-term memory span. Journal of experimental child psychology, 38, 241-253. 

Kail, R. (1997). Phonological skill and articulation time independently contribute to the development 

of memory span. Journal of experimental child psychology, 67, 57-68. 

Kail, R. & Hall, L. K. (1994). Processing speed, Naming speed, and Reading. Developmental Psychology, 

30(6), 949-954. 

Kanno, K. & Ikeda, Y. (2002). Word-length effect in verbal short-term memory in individuals with 

Down’s syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 46(8), 613-618. 

Lehmann, M. & Hasselhorn, M. (2007). Variable Memory Strategy Use in Children’s Adaptive 

Intratask Learning Behavior: Development Changes and Working Memory Influences in Free 

Recall. Child Development, 78(4), 1068-1082. 

Logan, J. A. R., Schatschneider, C. & Wagner, R. K. (2009). Rapid serial naming and reading ability: 

the role of lexical access. Read Writ, 24, 1-25 



27 

 

Neath, I. & Nairne, J. S. (1995). Word-length effects in immediate memory: Overwriting trace decay 

theory. Psychonomic Bulletin & Review, 2(4), 429-441. 

Nettebladt, U. (2007). Fonologisk utveckling. I Nettebladt, U. & Salameh, E-K. (Red). Språkutveckling 

och språkstörning hos barn. Lund: Studentlitteratur.  

Palmer, S. (2000). Working memory: A developmental study of phonological recoding. Memory, 8(3), 

179-193. 

Raven, J., Raven, J. C. & Court, J. H. (2003, updated 2004). Manual for Raven's Progressive Matrices and 

Vocabulary Scales. San Antonio, TX: Pearson Assessment 

Roodenrys, S., Hulme, C. & Gordon, B. (1993). The development of short-term memory span: 

Separable effects of speech rate and long-term memory. Journal of experimental child psychology, 56(3), 

431-442. 

Rosenquist, C., Conners, F. A. & Roskos-Ewoldsen, B. (2003). Phonological and visou-spatial 

working memory in individuals with intellectual disabilit. American Journal on Mental Retardation, 

108(6), 403-413 

Schuchardt, K., Gebhardt, M. & Mäehler C. (2010). Working memory functions in children with 

different degrees of intellectual disability. Journal of intellectual Disability Reasearch, 54, 346-353. 

Sjögren, L. & Lohmander, A. (2008). Oralmotorik, joller och tidig talutveckling. I Hartelius, L., 

Nettelbladt, U. & Hammarberg, B. (Red). Logopedi. Lund: Studentlitteratur. 

Spring, C. & Perry, L. (1983). Naming speed and serial recall in poor and adequate readers. 

Contemporary Educational Psychology, 8, 141-145. 

Van der Molen, M. J., Van Luit, J. E.H., Jongmans, M. J. & Van der Molen, M. W. (2007). Verbal 

working memory in children with mild intellectual disabilities. Journal of intellectual Disability Research, 

51, 162-169. 

Volkmar, F. R. & Dykens, E. (2002) Mental Retardation. I Rutter, M. & Taylor, E. (Red.) Child and 

adolescent psychiatry. (4. uppl.). Oxford: Blackwell Science.  



28 

 

Wechsler, D. (2004). The Wechsler intelligence scale for children—fourth edition. London: Pearson 

Assessment. 

Ypsilanti, A., Grouios, G., Zikouli, A. & Hatzinkolaou, K. (2006). Speed of naming in children with 

Williams and Down syndromes. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 31(2), 87-94. 

Ziegler, E. & Balla, D. A. (1982). Mental retardation, the developmental-difference controversy. New Jersey: 

Lawrence Erlbaum Associates Inc. 

  



29 

 

Bilaga 1 

Information till rektorer och lärare 

Hej! 

Vi är åtta studenter på logopedrogrammet, termin 6 vid Linköpings Universitet. Vi ska under våren 

skriva vår kandidatuppsats och söker nu deltagare till vår studie. 

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

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

där kommunikationen ej är tillräcklig. 

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

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

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

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

Dels målgruppen, dvs barn med utvecklingsstörning samt en kontrollgrupp (som består av barn 

utan funktionsnedsättningar). 

De barn som ska ingå i målgruppen: 

 Diagnostiserad lätt till måttlig utvecklingsstörning 

 Ingen annan diagnos (ADHD och ADD är undantag) 

 Svenska som modersmål 

 Ska ha tal som första kommunikationsmedel 

 Ålder: 13-16 år 

 

De barn som ska ingå i kontrollgruppen: 

 Inga kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

 Svenska som modersmål 

 Ålder: 6-8 år 

 

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

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

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

Testtillfällena är planerade att äga rum nu i januari och februari. Vi är flexibla och anpassar våra 

testningar utefter era önskemål.  

Testningen kommer att bestå av ett  test av arbetsminnets kapacitet, ett för 

kommunikationsstrategier, ett intelligenstest samt ett ordtest. 

Vi behöver godkännande från tre olika nivåer: 

 Godkännande av rektor 

 Godkännande av lärare/fritidspedagog 

 Godkännande av föräldrar och barn. 
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Resultat från undersökningen redovisas bara på gruppnivå. Inga namn på dem som är med i 

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

med i studien.  

Vad enskilda personer gör eller säger kommer vi inte att berätta för någon annan. Deltagande i 
studien kan avbrytas om barnet eller föräldrar så önskar. Vi är noga med att följa våra yrkesetiska 
principer som även gäller oss studenter. 

 

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

Fanny Frederiksen: XXX - XXX XX XX eller XXXXXXXX@student.liu.se 

Emma Göransson: XXX – XXX XX XX eller XXXXXXXX@student.liu.se 

 

 

  

mailto:XXXXXXXX@student.liu.se
mailto:XXXXXXXX@student.liu.se
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Bilaga 2 

Hej! 
 

Vi är åtta studenter på logopedprogrammet vid Linköpings Universitet som ska undersöka 

kommunikationsförmåga hos barn med utvecklingsstörning och barn utan 

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

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

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

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

efter barnet.  

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

barns medverkan i vår undersökning.  

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

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

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

ska placera sina bilder i samma ordning. Utöver detta kommer vi även utföra 

standardiserat intelligenstest samt test av vokabulär. Vi beräknar att testningen kommer ta 

ca 2 testtillfällen och kommer att ske på skolan under skoltid.  

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

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

har varit med i studien. Testningen kommer att dokumenteras med ljudinspelning och i ett 

deltest även videoinspelning. Detta för att underlätta analys av testningen efteråt. Dessa 

inspelningar kommer inte att visas för någon annan än vi som håller i studien samt vår 

handledare och de kommer efter analys att förvaras inlåsta. 

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

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

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

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

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

centrum.  

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

Fanny Frederiksen: XXX - XX XX XX,  XXXXXXXX@student.liu.se  

Emma Göransson: XXX - XXX XX XX,  XXXXXXXX@student.liu.se 

mailto:XXXXXXXX@student.liu.se
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Bilaga 3 

Hej! 
 

Vi är åtta studenter på logopedprogrammet vid Linköpings Universitet som ska undersöka 

kommunikationsförmåga hos barn med utvecklingsstörning och barn utan 

funktionsnedsättningar.  Vi undersöker hur en kommunikativ situation ser ut när 

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

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

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

anpassat efter barnet.  

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

godkännande för Ert barns medverkan i undersökningen. 

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

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

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

ska placera sina bilder i samma ordning. Utöver detta kommer vi även utföra 

standardiserat intelligenstest samt test av vokabulär.  

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

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

har varit med i studien. Testningen kommer att dokumenteras med ljudinspelning och i ett 

deltest även videoinspelning. Detta för att underlätta analys av testningen efteråt. Dessa 

inspelningar kommer inte att visas för någon annan än vi som håller i studien samt vår 

handledare och de kommer efter analys att förvaras inlåsta. 

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

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

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

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

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

centrum.  

 

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

Fanny Frederiksen: XXX - XXX XX XX, XXXXXXXX@student.liu.se  

Emma Göransson: XXX - XXX XX XX,  XXXXXXXX@student.liu.se 

 

 

mailto:XXXXXXXX@student.liu.se
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Bilaga 4 

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

__________________________________________________________________________ 

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

ska utföra. 

 

 

__________________________________               ___________________________________ 

Barnets namn      Målsmans namn 

 

 

___________________________________  ___________________________________ 

Barnets underskrift                         Målsmans underskrift 

 

□Mitt barn har inga diagnoser 

□Mitt barn har följande diagnos-/er:_________________________________________ 
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Bilaga 5 

 

 
Korta ord 

 

 

 

 

 
Långa ord 


