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ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate a possible correlation between vocabulary and 

strategy use in working memory tasks. Children with intellectual disabilities are presumed to have 

difficulties in remembering visual represented information using a phonological strategy, meaning 

rehearsal in the working memory (Milgram, 1973). Children with intellectual disabilities have a 

deficit in the ability to rehearse words in working memory (Henry, 2002). This can be related to a 

study made by Gathercole and Baddeley (1989) implying that phonological working memory is 

important when learning new words. Our hypothesis was therefore that vocabulary size would 

correlate with a use of a phonological working memory strategy.  

     Thirty-two children with a mental age span between 5:9 and 10:9 participated. The target 

group consisted of 16 children with intellectual disability. The control group consisted of 16 

children matched on non-verbal mental age. In order to compare children with equal mental age, 

the target group and the control group were divided into three age groups. In order to analyze 

which strategies children practice to remember, a computer program, specially designed for this 

study was used. The program helped us to map out strategy use among the groups. We 

determined each child’s vocabulary to compare these variables. We found a correlation between 

vocabulary size and strategy use in the younger age groups of children with with intellectual 

disability. We also found that the control group had a significantly larger use of the mature 

phonological strategy in comparison to the group with intellectual disability. To summarize it 

seems that there is a correlation between strategy use and vocabulary size.  

 

  



 
 

SAMMANFATTNING 

Denna studie genomfördes i syfte att undersöka ett eventuellt samband mellan ordförråd och 

strategianvändning på arbetsminnesuppgifter hos barn med utvecklingsstörning. Barn med 

utvecklingsstörning antas ha svårare för att minnas visuellt presenterad information med hjälp av 

en fonologisk strategi, innebärande upprepning av ord subvokalt i arbetsminnet (Milgram, 1973). 

Henry (2002) menar att barn med utvecklingsstörning har en nedsättning vad gäller förmågan att 

subvokalt upprepa ord i arbetsminnet. Detta kan relateras till en studie av Gathercole och 

Baddeley (1989) som visar att fonologiskt arbetsminne är viktigt vid förvärvandet av nya ord. 

Baserat på detta formades vår hypotes om att ett större ordförråd skulle ha ett samband med 

användande av en fonologisk minnesstrategi.   

     I studien deltog 32 barn med mentala åldrar mellan 5:9–10:9 år. Barnen i gruppen med 

utvecklingsstörning bestod av 16 barn. Den andra gruppen utgjordes av barn med typisk 

utveckling, matchade mot barnen med utvecklingsstörning genom icke-verbal ålder. De två 

grupperna delades i sin tur in i tre åldersgrupper vardera för att dessa skulle kunna jämföras med 

varandra.  Varje barns ordförråd fastställdes för att jämföra detta med minnesstrategier. Ett 

speciellt utformat dataprogram hjälpte oss kartlägga gruppernas strategianvändning. De yngre 

åldersgrupperna i gruppen med utvecklingsstörning visade sig ha ett samband mellan en visuell 

strategi och ordförrådets storlek.  Det visade sig att kontrollgruppen i signifikant större 

utsträckning använde sig av en mogen fonologisk strategi i jämförelse med gruppen med 

utvecklingsstörning. Sammanfattningsvis tycks det finnas samband mellan strategianvändning och 

ordförrådets storlek. 
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INLEDNING 

Studien är framarbetad utifrån en teori om att barn med utvecklingsstörning skulle ha särskilda 

svårigheter att använda sig av en fonologisk- snarare än en visuell arbetsminnesstrategi vid 

bearbetning av visuell information. Med en fonologisk strategi avses att subvokalt upprepa ord 

eller objekt översatta till en fonologisk kod i arbetsminnet. En visuell arbetsminnesstrategi 

innebär att man istället använder sig av mentala representationer av visuella intryck för att minnas 

(Baddeley, 2009). Detta stöds av Milgram (1973) som genomförde en sammanställning av ett 

större antal studier och kunde dra slutsatsen att barn med utvecklingsstörning visade en 

utvecklingsförsening gällande subvokala verbala processer. Det vill säga användande av en 

fonologisk strategi.  

      I samverkan med ovanstående teori syftar studien att ta reda på om det finns ett samband 

mellan barns storlek på ordförråd och barns arbetsminnesstrategier. Ämnesvalet grundas i teorier 

om hur ett barns användande av Upprepningsstrategi hör samman med ordförrådets storlek. 

Gathercole och Baddeley (1989) anser att fonologiskt arbetsminne är viktigt vid förvärvande av 

nya ord. Om det genom testning framgår att barnen med utvecklingsstörning har ett mindre 

ordförråd samtidigt som de visas använda sig av en visuo-spatial arbetsminnesstrategi kan 

slutsatsen dras att ordförrådet hänger ihop med strategivalet. Barnen med utvecklingsstörning 

kommer sedan att jämföras med en mentalt åldersmatchad kontrollgrupp bestående av barn med 

typisk utveckling för att se ett eventuellt samband mellan grupperna eller om de skiljer sig åt.  

      Projektet anses vara logopediskt relevant då det ger information kring området ordförråd och 

dess eventuella samband med arbetsminnesstrategier. Vi fastnade själva för projektet då vi båda 

är intresserade av hjärnans funktioner och även att projektet involverar ett samarbete mellan flera 

länder; Sverige, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. Insamlad data i föreliggande 

uppsats kommer jämföras länderna emellan. De medverkande länderna har tillsammans utarbetat 

ett dataprogram som undersöker arbetsminnesstrategier. Dessa arbetsminnesstrategier grundas på 

fakta från artiklar samt egna teorier från grundarna till projektet. Strategierna består av tre 

fonologiska strategier, vilka är Complete rehearsel strategy, Cumulative reherasel strategy och 

Naming strategy. Som tillägg till dessa finns en visuell strategi, Visuell strategy samt en icke-

specifik strategi, No strategy.   
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BAKGRUND 

Definition av utvecklingsstörning 

Utvecklingsstörning är ett funktionshinder av begåvningsmässig och intellektuell karaktär. 

Störningen innefattar problematik inom områdena tid och rum, orsak-verkan samt kvantitets- 

och kvalitetetsuppfattning. Utvecklingsstörning kan delas in i olika grader beroende på 

omfattningen av funktionshindret (Gotthard, 2002). Den lindrigaste graden av 

utvecklingsstörning kallas lätt- eller lindrig utvecklingsstörning.  Denna grad av störning innebär 

att personen är långsammare än personer med typisk utveckling i sina tankeoperationer samt 

inlärning. I övrigt kan de liknas vid personer med typisk utveckling (Gotthard, 2002). Nästa grad 

kallas måttlig utvecklingsstörning. Svårigheter i denna grad innefattar oförmåga till abstrakt 

tänkande förutom det som är erfarenhetsbaserat (Gotthard, 2002). Den svåraste graden av 

diagnosen kallas svår utvecklingsstörning och innebär en mycket nedsatt intellektuell förmåga hos 

individen. Personen har begränsad kommunikationsförmåga och individen är endast medveten 

om här och nu (Gotthard, 2002). De olika graderna av utvecklingsstörning kan delas in i IQ-

nivåer. Lindrig utvecklingsstörning sträcker sig mellan 69 och 50. Måttlig utvecklingsstörning har 

individen om den befinner sig mellan 49 och 35 i IQ. Svår utvecklingsstörning har ett IQ-spann 

mellan 34 och 20 (Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade 

hälsoproblem [ICD-10], 2010).  

 

Baddeley’s arbetsminnesmodell 

Baddeley (2009) särskiljer arbetsminnet från korttidsminnet då han menar att arbetsminnet inte 

endast fungerar som en korttidslagring utan även bearbetar information och är av betydelse vid 

kognitiva uppgifter. Han har utarbetat en modell av arbetsminnet där han föreslår att 

arbetsminnet består av fyra komponenter som interagerar och jobbar parallellt. Dessa 

komponenter utgörs av den centrala exekutiven, det visuo-spatiala skissblocket, fonologiska 

loopen och den episodiska bufferten. Den centrala exekutiven är ett kontrollsystem för 

uppmärksamhet och är överordnad de tre övriga komponenterna. De tre underordnade så kallade 

slavsystemen till den centrala exekutiven agerar som lagringssystem och dessa i sin tur ansvarar 

för olika områden (Baddeley, 2009).  

 Fonologiska loopen ansvarar för verbalt och akustiskt material (Baddeley, 2002) och består av 

två sidokomponenter, den korttids-lagrande enheten och det subvokala artikulatoriska 

upprepningssystemet (Baddeley, 2009).  Den visuo-spatiala komponenten i arbetsminnet kallas 

det visuo-spatiala skissblocket och hanterar och bearbetar visuo-spatialt material under kort tid 

(Baddeley, 2002). De två ovanstående komponenterna förklaras närmare under separata rubriker. 
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Baddeley (2009) beskriver den centrala exekutiven som den överordnade komponenten i 

arbetsminnet som nämnts ovan. Denna ansvarar för riktning av uppmärksamhet och oavsett 

vilken information som ska processas ställer det alltid krav på centrala exekutiven. Dock har man 

genom studier lyckats påvisa att olika typer av information ställer olika höga krav på centrala 

exekutiven. Baddeley (2009) menar att visuo-spatial information ställer högre krav på 

komponenten än vad talbaserad information gör.   

     Episodiska bufferten tros ha förmågan att interagera information från de olika 

komponenterna i arbetsminnet med hjälp av en multipel kod. På så sätt kan en mer begriplig 

helhet skapas då all information samordnas. Informationen samordnas via olika koder genom 

tillgång av material från de övriga komponenterna i arbetsminnet, långtidsminnet och 

perceptuella intryck i bufferten (Baddeley, 2009). Om arbetsminnet bestått av endast tre 

komponenter ligger ett problem i hur tre separata system kan samordnas. Exempelvis bearbetas 

viss verbal upprepning med både fonologisk och visuell bearbetning, därför torde det finnas en 

multipel kod som samordnar de båda systemen (Baddeley, 2002).   

 

 

 

Illustration av Baddeley’s model över arbetsminnet. 
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Fonologiska loopen i Baddeley’s modell 

Som angivits tidigare har Baddeley (2009) utformat teorin kring den fonologiska loopen, tidigare 

kallad artikulatoriska loopen, som en del av en människas arbetsminne och kan mer eller mindre 

användas som en modell för verbalt korttidsminne. Den fonologiska loopen tros ha två 

sidokomponenter; en korttids-lagrande enhet (short-term store) som håller kvar auditiv 

information i cirka två sekunder utan repetition samt ett subvokalt artikulatoriskt 

upprepningssystem (subvocal articulatory rehearsal system). Det artikulatoriska 

upprepningssystemet har en funktion som innebär att vi artikulerar ordet utefter språkljuden i 

minnet för att kunna upprepa det, då man namnger objekten för sig själv, även om informationen 

är visuo-spatial (Baddeley, 2009). Dessa två sidokomponenter samverkar och i och med den korta 

tid korttids-lagrande enheten lagrar ord är chansen stor att ordet försvinner innan upprepning. 

Därav samarbetet med det subvokala artikulatoriska upprepningssystemet (Cowan, Day, Saults, 

Keller, Johnson & Flores, 1992).  Baddeley (2009) menar även att vi har svårare att minnas 

fonologiskt lika ord än semantiskt lika ord vid auditiv input. Anledningen tros vara att fonologiskt 

lika ord har färre skiljande drag och kan därför verka förvirrande för individen.  

     Vårt subvokala artikulatoriska upprepningssystem verkar vara av signifikant betydelse även 

vad gäller att registrera och processa visuellt presenterat material i den fonologiska loopen. Detta 

genom att översätta visuellt material till en fonologisk kod. Därför anses den subvokala 

artikulationen bidra till att fonologiskt lika ord inte längre innebär en svårighet vid visuell- som 

vid auditiv representation. Genom detta fås direkt tillgång till den fonologiskt lagrande enheten 

(Baddeley, Lewis, & Vallar, 1984). 

     Som nämnt ovan klarar den korttids-lagrande enheten av att hålla kvar information i upp till 

cirka två sekunder (Baddeley, 2002). Genom studier har Baddeley (2009) kommit fram till att en 

individ klarar att hålla upp till sex eller sju olika enstaviga ord i minnet utan större svårigheter 

under dessa två sekunder innan de antingen glöms bort eller behöver upprepas för att kunna 

lagras. I och med ett ökat antal ord ökar tiden det skulle ta att upprepa dem. Därav ökar risken att 

första ordet glöms bort innan det hunnits repeterats. 

     Bearbetning av information försvåras vid längre ord. Sambandet mellan artikulation och 

förmågan till upprepning kan sammanfattas med att det går att minnas så många ord som kan 

sägas inom två sekunder. Det är lättare att minnas korta ord än långa ord då fler korta ord hinner 

sägas under samma tid, detta kallas ordlängdseffekten. (Baddeley, Thomson, & Buchanan, 1975). 

Det bör dock påpekas att genom studier där det blandats långa och korta ord har ordlängden inte 

längre betydelse då upprepning bygger på en återgivelse av en lista i den ordning orden hörts 

(Baddeley, 2003).  
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     Ett vanligt sätt att testa fonologiskt arbetsminne innefattar så kallad nonords-repetition eller 

repetition av nonsensstavelse. Dessa test innebär att testpersonen får höra påhittade ord med 

ökande längd som ska repeteras. Man ska alltså klara av att hålla kvar orden i minnet tillräckligt 

länge för att de ska kunna upprepas (Gathercole & Baddeley, 1990).  

 

Visuo-spatiala skissblocket  

Det visuo-spatiala skissblocket är till skillnad från fonologiska loopen relativt outforskat och dess 

uppbyggnad är mer oklar. Det ansvarar för att hantera och bearbeta visuo-spatialt material under 

en kort stund och klarar av att hålla tre till fyra objekt i minnet. Med hjälp av test så kan till viss 

mån den visuo-spatiala delen av icke-verbal intelligens mätas. Detta är bland annat behjälpligt vid 

rekrytering av personal inom arkitektur samt ingenjörsyrken där förmåga till visuo-spatialt 

tänkande är viktigt (Baddeley, 2003). Trots att det är svårt att testa visuell och spatial information 

separat så antas skissblocket vara uppdelat i två komponenter likt uppbyggnaden av fonologiska 

loopen (Logie, 1995). Logie (1995) särskiljer delkomponenterna genom att dela in dem i en visuell 

lagringskomponent (visual cache) och en annan mer flexibel komponent som han kallar inre 

skribent (inner scribe).  

Skissblocket kan vara involverat vid hantering av kinetisk information och antas ha en funktion i 

tillägnandet av semantisk kunskap (Baddeley, 2003). Detta innefattar kunskap för att förstå 

komplexa visuella system exempelvis apparatur samt mer spatial information såsom geografi 

(Baddeley, 2003). 

  

Arbetsminnet och dess strategier hos barn med typisk utveckling  

De olika komponenterna i Baddeley’s arbetsminnesmodell är enligt Gathercole, Pickering, 

Ambridge och Wearing (2004) delvis etablerade vid 6 års ålder. Dock är de inte färdigutvecklade 

och relationen dem emellan är olika stark. Relationen mellan centrala exekutiven och dess 

slavsystem tycks vara relativt stark men det finns tecken på att varje system var för sig är relativt 

självständigt. Detta kan jämföras med när de är färdigutvecklade då sambandet mellan alla 

komponenter är likvärdigt. Gathercole et al. (2004) menar att varje komponents enskilda 

kapacitet ökar från det att barnet är 4 år fram till puberteten. Vid cirka 7 års ålder anses barn med 

typisk utveckling utvecklat förmågan till fonologisk upprepning. Förmågan förbättras sedan i takt 

med åldern då den fonologiska minneskapaciteten ökar i takt med snabbare upprepningsförmåga. 

Innan dess anses barn med typisk utveckling inte kunna använda sig utav denna strategi då endast 

den fonologiska lagringskomponenten tycks finnas. När individer ska processa perceptuell input i 

arbetsminnet kan man använda sig av olika strategier eller bearbetningsmetoder med hjälp av 
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antingen fonologiska loopen eller visuo-spatiala skissblocket (Baddeley, 2009). Auditivt uppfattat 

material har direkt tillgång till den fonologiska lagringen i fonologiska loopen medan visuella 

stimuli bearbetas i det visuo-spatiala skissblocket. Däremot så kan visuo-spatialt material, om 

överförbart till en verbal kod, istället lagras i den fonologiska loopen. Alltså antas det subvokala 

artikulatoriska upprepningssystemet ha två funktioner. Dels att upprepa auditivt material för 

lagring men också för att översätta visuellt presenterat material till en fonologisk kod (Baddeley, 

2009).  En tidigare studie av Baddeley, Gathercole och Papagno (1998) stärker teorin om att barn 

inte utvecklar förmågan att kunna repetera eller upprepa innan en ålder på 7 år. Detta skulle i sin 

tur innebära att barn innan en ålder av 7 år bearbetar visuellt presenterat material med hjälp av en 

visuell strategi. En studie som till viss del kan vara motsägande till detta har genomförts av 

Palmer (2000). Hon menar att båda strategier kan förekomma samtidigt hos barn under 7 år, 

däremot förekommer inte en fonologisk strategi ensam. Innan en ålder av fem år kunde inte 

någon specifik strategi påvisas. Den fonologiska strategin räknas som ett mer moget sätt och ofta 

den strategi som används av vuxna (Palmer, 2000).  

 

Arbetsminnesstrategier hos barn med utvecklingsstörning 

Vilka arbetsminnesstrategier barn med utvecklingsstörning använder sig av är ett outforskat 

område (Henry (2008). Henry (2008) genomförde en studie i syfte att ta reda på vilka slags 

strategier barn med utvecklingsstörning använder sig av för att komma ihåg visuellt presenterat 

material. Resultaten jämfördes med en mentalt åldersmatchad grupp. Vid en mental ålder på 

under sex år kunde inga specifika strategier påvisas. Dock kunde man påvisa att strategier av både 

visuell och fonologisk karaktär förekom samtidigt vid en mental ålder på över sex år, oavsett 

utvecklingsstörning eller inte. Henry’s (2008) resultat liknar de i studien av Palmer (2000) dock 

var de inte signifikanta. De flesta ur gruppen bestående av barn med utvecklingsstörning befann 

sig på en mental åldersnivå under sex år. Däremot förekom individer som kunde matchas med 

den äldre mentalt åldermatchade gruppen. För att ytterligare jämföra resultat och kunna påvisa 

utveckling användes en fjärde grupp bestående av kronologiskt matchade tio-åringar. Den 

kronologiskt åldersmatchade gruppen använder sig av den mest utvecklade formen av 

bearbetningsstrategi, nämligen ”cumulative verbal rehearsal” vilket innebär upprepning av 

samtliga namn på bilderna flera gånger på en subvokal nivå. Resultaten för både barnen med 

utvecklingsstörning samt de mentalt åldersmatchade barnen menar Henry (2008) beror på stadier 

i utvecklingen. En högre mental ålder skulle visa på en större användning av den mest mogna 

fonologiska strategin.  
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Arbetsminnet hos barn med utvecklingsstörning 

Schuchardt, Gebhardt och Mäehler (2010) gjorde en studie där arbetsminnets olika komponenter 

testades hos 15-åriga barn med lätt utvecklingsstörning, IQ 50-69, och svagbegåvning, IQ 70-84. 

Barnen med utvecklingsstörning och en svagare begåvning visade brister hos alla komponenter i 

arbetsminnet i jämförelse med den kronologiska kontrollgruppen. Det kunde även iakttas att 

bristerna i arbetsminnets samtliga komponenter ökade i takt med utvecklingsstörningens grad. 

När barnen med lätt utvecklingsstörning sedan jämfördes med barn med svag begåvning i åldern 

10 år och mentalt åldersmatchade barn i åldrarna 7 år, så kunde en likvärdig prestation bedömas 

dem sinsemellan av den centrala exekutiven och det visuo-spatiala skissblocket. Trots svårigheter 

med arbetsminnesuppgifter motsvarar ändå dessa barnens intellektuella utvecklingsnivå. Med 

detta kan sägas att barnen med utvecklingsstörning har en utvecklingsförsening som ligger i fas. 

Det vill säga att arbetsminnet utvecklas i samma takt som övriga kognitiva funktioner. Dock 

fanns nedsättningar i det fonologiska korttidsminnet hos de barn med utvecklingsstörning i 

jämförelse med den åldersmatchade kontrollgruppen. När den totala lagringskapaciteten mättes 

med hjälp av ett nonords-repetitionstest så fann man den begränsad. Schuchardt et al (2010) 

menar att begränsningen i den fonologiska lagringskapaciteten hämmar barnens 

upprepningsförmåga (Schuchardt, K. Gebhardt, M & Mäehler, C, 2010).  

      Studier gjorda av Hulme och Mackenzie (1992) och Hasselhorn och Mähler (2007) stöder 

hypotesen om att individer med utvecklingsstörning inte förefaller använda sig av upprepning. 

Studierna har undersökt ordlängdseffekten i samband med hastigheten det tar att artikulera orden 

(Hulme & Mackenzie, 1992 och Hasselhorn & Mähler, 2007). Talhastigheten tros vara ett mått på 

upprepningshastigheten då det tycks finnas ett konstant förhållande mellan minneskapacitet och 

hastigheten det tar att artikulera informationen. Minneskapaciteten förändras inte med åldern 

utan är enligt Hulme och Mackenzie en effekt av förändring av utförande, då utveckling sker vad 

gäller upprepningshastighet av information i lagringsenheten. I takt med att åldern ökar hos 

typiskt utvecklade barn så tycks det finnas ett nära samband mellan utveckling av minnesspann 

och en ökad talhastighet. Likt typiskt utvecklade barn så artikulerar individer med 

utvecklingsstörning olika långa ord i olika hastighet. Dock fann Hulme och Mackenzie en 

frånvaro av ordlängdseffekten hos individerna med utvecklingsstörning. Hulme och Mackenzie 

uppger att en anledning till detta skulle kunna vara att kapaciteten i fonologiska loopen är mindre 

än hos individerna med typisk utveckling. Dock tror de desto mer på att kopplingen mellan 

talhastigheten och minneskapacitet, som visar avsaknad av ordlängdseffekt, påvisar frånvaro av 

upprepning. Då individer med utvecklingsstörning inte påvisar någon utveckling av 
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minnesspannet samtidigt som det finns en frånvaro av ordlängdseffekten så skulle detta tyda på 

en ineffektiv användning av upprepning (Hulme & Mackenzie, 1992). Hasselhorn och Mähler 

(2007) fann att barn med utvecklingsstörning hade en snabbare talhastighet än den mentalt 

åldersmatchade kontrollgruppen, men fortfarande en avsaknad av ordlängdseffekt, och drog 

därmed slutsatsen att barn med utvecklingsstörning inte använder sig av upprepning då de inte 

fann något samband mellan talhastighet och minnesspann (Hasselhorn & Mähler, 2007).  

     Liksom Schuchardt, Gebhardt & Mäehler’s (2010) studie visar Van der Molen et al (2007) 

liknande resultat då de hävdar att barn med utvecklingsstörning inte har något fel på det 

subvokala artikulatoriska upprepningssystemet i sig utan lider av brist på lagringskapacitet i 

fonologiska loopen. Studien baserades på barn med lätt utvecklingsstörning med en genomsnittlig 

ålder på 15 år som jämfördes med kronologiskt- respektive mentalt åldersmatchade barn. Den 

fonologiska lagringskapaciteten och centrala exekutivens förmåga visade sig vara begränsad hos 

barnen med lätt utvecklingsstörning i jämförelse med kronologiskt matchade barn. Däremot var 

inte skillnaden lika stor i jämförelse med de mentalt åldersmatchade barnen 

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

     Henry (2010) nämner i sin bok att det är svårt att dra några slutsatser angående hur det visuo-

spatiala skissblocket är berört hos barn med utvecklingsstörning. Flera studier visar olika resultat, 

en del visar att barn med utvecklingsstörning presterar bättre än mentalt åldersmatchade, medan 

andra visar sämre prestationsförmåga hos barn med utvecklingsstörning. Studier har även visat 

resultat där ingen skillnad verkar förekomma (Henry, 2010). Henry & MacLean (2002) 

undersökte arbetsminnets olika komponenter och fann att barn i åldrarna 11-12 år med lätt och 

måttlig utvecklingsstörning samt barn med svagbegåvning presterade bättre än den 

mentaltåldersmatchade kontrollgruppen men sämre än den kronologiskt åldersmatchade 

kontrollgruppen på test på lagring av visuo-spatial karaktär (Henry & MacLean, 2002).  

     En studie gjord av Rosenquist, Conners, Roskos-Ewoldsen (2003) gick ut på att undersöka 

fonologiska loopens- och det visuo-spatiala skissblockets upprepningsförmåga respektive 

lagringskapacitet. Studien baserades på 19 barn med lätt utvecklingsstörning i åldrarna 12-16 år 

med ett IQ på 55-70. En kontrollgrupp bestående av barn i åldrarna sju till åtta år matchades med 

gruppen med utvecklingsstörning efter verbal eller visuell spann-kapacitet. De testade 

ordlängdseffekten, fonologiskt lika och olika ord samt ett visuellt test med bilder på en dator som 

var mer eller mindre lika varandra. Dessutom genomfördes ett visuellt test som bestod av 

komplex mönsterpassning. De fann ingen effekt av ordlängden hos barn med utvecklingsstörning 

och drog likt tidigare nämnda studier slutsatsen att det subvokala artikulatoriska 

upprepningssystemet är ineffektivt. Barnen med utvecklingsstörning presterade bättre i det 
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visuella testet av komplexa mönsterpassningar än kontrollgruppen då de svarade snabbare och 

hade fler antal rätta svar. Rosenquist et al (2003) drog slutsatserna att barn med 

utvecklingsstörning uppvisar vissa nedsättningar i det subvokala artikulatoriska 

upprepningssystemet men att fonologiska lagringskapaciteten, den visuella 

upprepningskomponenten och den visuella lagringskapaciteten liknar de hos mentalt 

åldersmatchade barn (Rosenquist, C. Conners, F. A. Roskos-Ewoldsen, B. 2003). 

      

Fonologiskt arbetsminne i relation till ordförråd 

Det fonologiska arbetsminnet har enligt Gathercole, Willis, Emslie och Baddeley (1992) visats 

vara relaterat till ordförråd och ett barns ordförrådsutveckling oavsett ålder och icke-verbal 

intelligens. Även faktorer som exempelvis vilken miljö barnet vistas i kan påverka såväl 

fonologiskt arbetsminne som ordförråd var för sig. Gathercole och Baddeley (1989) menar att 

fonologiskt arbetsminne är viktigt vad gäller att förvärva nya ord. Allteftersom barn blir äldre kan 

de utnyttja sitt redan existerande vokabulär för att förvärva nya ord. Detta beror dock på om 

barnet känner igen bokstavssekvenser i de nya orden sedan tidigare, bara då kan de förlita sig på 

sitt redan förvärvade ordförråd. I annat fall är det fonologiskt arbetsminne som likt nonords-

repetition hjälper till att förvärva nya ord. 

      En studie som stödjer hypotesen om att fonologiskt arbetsminne kan relateras till ordförråd 

har genomförts av Gathercole och Baddeley (1990). Studien visade att barn med generell 

språkstörning men med typisk icke-verbal intelligens hade särskilt svårt att repetera nonord. 

Frågan som då ställdes var om deras bristfälliga resultat på nonords-repetition kunde ha ett 

samband med deras försenade språkutveckling. Gathercole och Baddeley (1990) ville undersöka 

om ordförrådsgrad även var relaterat till kapaciteten av nonords-repetition hos barn med typisk 

utveckling. Tillsammans med nonords-test prövades även barnen med hjälp av IQ-test samt 

mätning av ordförråd. Testningen av ordförråd gick ut på att barnen skulle peka ut den 

benämnda bilden av fyra presenterade bilder. Resultaten av de tre testen visade att det fanns ett 

klart samband mellan förmågan att återge auditiv input genom nonord och nivå av ordförråd, det 

vill säga att de barn med ett större ordförråd gjorde även bättre ifrån sig på nonords-testet. Ett 

sämre ordförråd kan dock inte ses som en orsak till sämre resultat på nonords-repetition men 

som ett samband (Gathercole & Baddeley, 1990). 

     Andra studier grundade i Baddeley’s (2009) modell kan också påvisa ett samband mellan 

fonologiskt arbetsminne och ordförråd. De visar ett samband mellan minneskapacitet och 

läsningskapacitet, ordförrådsutveckling och aritmetiska färdigheter hos inte bara personer med 

typisk utveckling utan även hos personer med utvecklingsstörning (Baddeley, 2009). Speciellt 
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fonologiska övningar såsom; nonords-repetition och sifferspann har visat sig höra ihop med  

förvärvat ordförråd och förmåga att lära sig okända ord. Detta samband gäller såväl expressivt 

som impressivt ordförråd och gäller alltså även personer med utvecklingsstörning (Gathercole & 

Baddeley, 1989).   

      En studie genomförd av Henry (2002) där olika spann-test sammanfattade arbetsminnets 

funktion hos barn med utvecklingsstörning visade bland annat att barn med utvecklingsstörning 

har en klar svaghet vad gäller förmågan att upprepa ord. Detta kan även innebära att i och med 

en nedsättning i fonologiska loopen kan detta i sin tur leda till svårigheter att tillägna sig ett 

ordförråd (Gathercole & Baddeley, 1989). De menar också att om det är så att fonologiskt 

arbetsminne har stor betydelse vad gäller att förvärva nya ord, borde de med bra 

repetitionsförmåga lära sig ord snabbare än de med lägre repetitionsförmåga (Gathercole & 

Baddeley, 1989).  

 

SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka om storlek på ordförråd har ett samband med hur barn med 

utvecklingsstörning använder strategier för att bearbeta visuell information i arbetsminnet.  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 Finns det ett samband mellan strategianvändning på arbetsminnesuppgifter och 

ordförrådets storlek hos barn med utvecklingsstörning? Om så, hur ser det ut och skiljer 

sig sambandet gentemot mentalt åldersmatchade barn? 

 Hur ser sambandet ut mellan strategianvändning och ordförråd vid olika åldersintervall? 
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METOD 

Med ett urval på 30 barn deltog i studien 16 barn med lätt till måttlig utvecklingsstörning i 

åldrarna 13-17 år. En mentalt åldersmatchad grupp med typisk utveckling i de kronologiska 

åldrarna 6-9 år deltog även i studien och utgjorde kontrollgruppen. Matchningen utfördes på 

gruppnivå eftersom fullständig individmatchning inte var möjlig. Matchning gjordes så att 

medelvärdet av mental ålder skulle överensstämma. Spannet i mental ålder sträckte sig från 5:9 till 

10:9 år. Den mentala åldern hos gruppen med utvecklingsstörning hade ett medelvärde på 8:5 år 

och hos kontrollgruppen 8:7 år. Inklusionskriterierna hos gruppen med utvecklingsstörning 

innefattade svenska som modersmål, inga andra neuropsykiatriska tilläggsdiagnoser utom ADHD 

och ADD, tal som främsta kommunikationsmedel samt inga motoriska funktionshinder. Då det 

var svårt att hitta testpersoner med enbart utvecklingsstörning som diagnos därav anledningen till 

att ADHD och ADD godkändes som tilläggsdiagnoser. Av de 16 barn i gruppen med 

utvecklingsstörning var det totalt fyra barn som hade ADHD eller ADD som tilläggsdiagnos.  

     Barnen kontaktades genom att testledare ringde skolor samt särskolor och pratade med 

rektorer och lärare som gav sitt godkännande och därefter delade ut medgivandeformulär till de 

föräldrar vars barn uppfyllde kriterierna för studien. Fjorton barn i gruppen med 

utvecklingsstörning valdes bort på grund av övriga tilläggsdiagnoser, ej svenska som modersmål 

och IQ över 70. I kontrollgruppen utföll bortfall på grund av missade strategimätningar på grund 

av missförstånd mellan testledare. Barn som var svåra att matcha med mental ålder valdes bort 

för att få lika antal deltagare som gruppen med utvecklingsstörning. I samtliga tabeller kallas 

gruppen med utvecklingsstörning för målgrupp.    

 

Tabell 1. Sammanställning över mental ålder hos båda grupperna, angivet i medelvärde och 

standardavvikelse. 

Mental ålder Målgrupp Kontrollgrupp 

Medelvärde 8:5 8:7 

SD, standardavvikelse 1:5 1:6 
 

 

Etiska överväganden  

Rektorer och lärare tilldelades informationsbrev om studiens upplägg och syfte. Informationsbrev 

delades även ut till vårdnadshavare som fick ge sitt godkännande till testningen skriftligt. Även 

barnen fick ge ett skriftligt godkännande för att själva avgöra om de ville ingå i studien. 

Informationsbrevet innefattade även förklaring av testen och att deltagandet var frivilligt och när 
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som helst kunde avbrytas. För att skydda barnens identiteter har resultat redovisats på gruppnivå 

samt kodat alla enskilda resultat.  

  

Testmaterial och procedur 

Först genomfördes testningen av Raven’s Coloured Progressive Matrices, följt utav ett deltest ur 

WISC för att testa ordförrådets kapacitet. Vid andra tillfället genomfördes ett minnesspann-test 

följt utav ett test där valet av minnesstrategier undersöktes.  

 

Raven’s Coloured Progressive Matrices 

Testningen inleddes med detta test för att kontrollera barnets icke-verbala intelligensnivå.      

Detta för att få fram barnets mentala ålder och på så sätt kunna matcha med lämplig 

kontrollgrupp. Testet är standardiserat på barn äldre än 6 år (Raven, Raven & Court, 2003). 

 

Deltest ur WISC – Wechsler Intelligence Scale for Children, testning av ordförråd 

Ordförrådsdelen ur WISC ger ett mått på verbal funktion utifrån barnets förmåga att förklara 

ord. Testledaren läste upp ett ord vilket barnet ombads beskriva med andra ord, exempelvis kan 

ordet ”sällan” beskrivas med ”inte så ofta”. Testledaren antecknade allt barnet sa och poängsatte 

efter olika kriterier. Efter 5 felsvar i följd avbröts testningen. Målet var att få reda på barnens 

omfattning av vokabulär (Wechsler, 1974). 

 

EPPSS – European Picture Span Study 

EPPSS är ett specifikt utformat dataprogram som utarbetats för att testa barnens val av 

minnesstrategier vid visuell presenterad information. EPPSS innehåller fler delar än de som tas 

upp nedan, däribland ett test på benämningshastighet.  

 

Bild-spann-test 

Dataprogrammet undersöker vilken arbetsminneskapacitet barnen har genom att barnen ska 

komma ihåg bilder som visas på datorskärmen. Inledningsvis förklarade testledaren vad bilderna 

föreställde en gång för att barnen vid en senare uppgift skulle namnge bilderna högt. Detta var en 

uppgift som inte undersöktes i föreliggande studie. Innan testomgången startade visades två 

övningsbilder i två omgångar där testledaren försäkrade sig om att barnet förstått uppgiften. 

Bilderna presenterades sedan i fyra till sex omgångar med antal bilder utifrån rådande spann-nivå, 

var för sig i följd. Bilderna bestod av enstaviga ord. När arbetsminneskapaciteten var fastställd 

lades ytterligare en bild till för att försäkra sig om att barnets förmåga testas fullt ut.  
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Arbetsminnestest  

Innan testningen av minneskapacitet började så förklarade testledaren vad de nya bilderna 

föreställde en gång samt vilka olika strategier som fanns för att komma ihåg bilder. Strategierna 

hade illustrerats i bilder så att barnet skulle få en större förståelse under genomgången av 

strategier. Barnen fick se bildserier bestående av det antal bilder barnet uppnått på bild-spann-

test. Först presenterades bilder med enstaviga ord i följd som sedan skulle pekas ut i korrekt 

ordning i ett val bland nio bilder totalt. Därefter presenterades bilder med trestaviga ord på 

samma sätt. Såväl enstaviga som trestaviga ord presenterades i tre omgångar vardera. När barnet 

testas på sin spann-nivå lades ytterligare en bild till för att försäkra sig om att barnets förmåga 

testats maximalt. Bilderna presenterades i en förutbestämd hastighet. Avslutningsvis fick barnen 

själva bestämma tempo för att när nästa bild skulle dyka upp genom att trycka på en angiven 

tangent. Tiden mellan varje svar beräknades av programmet för att bedöma svarstiden.  

 

Minnesstrategier 

Ett syfte med EPPSS var även att testa barnens val av minnesstrategi. Barnen fick själva välja 

vilken strategi de själva ansåg sig använda. Barnen fick efter varje minnesuppgift peka ut vilken 

strategi de använt sig av för att komma ihåg. Varje strategi förtydligades med en illustration. Det 

fanns fem olika strategier att välja mellan, se sida 14. De fem strategierna bestod av tre 

fonologiska strategier; Complete rehearsel strategy, Naming strategy samt Cumulative rehearsal 

strategy. De övriga två består av en visuell strategi; Visual strategy samt en icke-specifik strategi; 

alltså No strategy. Dessa strategier var framtagna av projektets ledare baserat på delvis artiklar 

samt deras egna idéer. No strategy innebär att barnen inte använder sig av någon särskild strategi 

för att minnas. Visual strategy innebär att barnen minns bilderna genom att se bilder i huvudet, 

alltså att barnen inte upprepar ordet subvokalt. Complete strategy innebär att barnen ser alla 

bilder men upprepar orden subvokalt först när alla bilder presenterats och innan utpekning. 

Naming strategy innebär att man benämner varje bild var för sig subvokalt och endast en gång 

innan utpekning. Slutligen finns Cumulative rehearsal strategy som innebär att barnen upprepar 

ordet på första bilden och därefter lägger till varje nytt ord för varje ny bild för att slutligen 

upprepa alla ord subvokalt innan utpekning. Vi har översatt strategibegreppen efter egen 

översättning. Se Tabell 2 nedan.  

 

Tabell 2. Översättning av strategiernas engelska titlar till svenska. 

Engelsk titel på strategi Svensk översättning 
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No strategy Ingen strategi 

Visual strategy Visuell strategi 

Complete rehearsal strategy Samlingsstrategi 

Naming strategy Namnstrategi 

Cumulative rehearsal strategy Upprepningsstrategi 

 

Ingen strategi:   Visuell strategi: 

                            

Samlingsstrategi:    Namnsstrategi: 

                                       

          Upprepningsstrategi: 

           Bilder från dataprogrammet EPPSS 

 

 

Testförfarande   

Testledaren besökte de skolor som samlat in godkännandeformulär från föräldrar, då testningen 

skedde under skoltid. Testningen skedde i största utsträckning som logistiken tillät under två 

tillfällen vars genomsnittliga testtid var cirka 40 minuter. De två tillfällena delades upp på två 

olika dagar så att barnet inte skulle bli trött. Testen utfördes där så var möjligt av samma person 

för att undvika förvirring hos barnet.  Då vi samarbetade med flera kandidatgrupper genomförde 

vi ytterligare test som var grundläggande för andra kandidatuppsatser.  

 

Gruppindelning 
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Kontrollgruppen och gruppen med utvecklingsstörning matchades efter mental ålder som i sin 

tur sedan delades in i tre mentala åldersgrupper. Varje åldersgrupp motsvarade ett mentalt 

ålderspann. Grupperna delades in i de mentala åldrarna; fem år och nio månader till åtta år, åtta 

till tio år och den tredje gruppen utgjordes av de barn med en mental ålder på över tio år, se 

Tabell 3. Det utfördes jämförelser mellan hela gruppen med utvecklingsstörning och 

kontrollgruppen samt inom grupperna.  

 

Tabell 3. Antal barn i varje grupp. 

Åldersgrupp Antal barn: 

Målgrupp (5:9-8 år) 5 

Målgrupp (8-10 år) 9 

Målgrupp (>10 år) 2 

Kontrollgrupp (5:9-8 år) 5 

Kontrollgrupp (8-10 år) 7 

Kontrollgrupp (>10 år) 4 
Ålder angivet i år:månader. 

 

RESULTAT 

Ordlängdseffekt 

Då spann-test sammanställts undersöktes huruvida barnen i fråga hade olika antal korrekta svar 

på korta vs. långa ord. Vi tolkade själva ordlängdseffekten på spann-nivå där totalt sex uppgifter 

bestående av tre korta- respektive långa ord ingick. Ett större antal korrekta svar på korta ord än 

långa skulle innebära en tendens till ordlängdseffekt. Då antalet uppgifter var väldigt få är 

uttalandet svårt att göra, därav ordvalet tendens till ordlängdseffekt för att inte behöva göra den 

värderingen. För att se om det fanns skillnader inom grupperna som helhet genomfördes ett 

oberoende t-test för att undersöka detta.  Inga signifikanta skillnader mellan långa och korta ord 

förelåg hos någon av grupperna.  Resultaten analyserades för att påvisa eventuell skillnad mellan 

grupperna med icke-parametrisk test för icke-parametrisk data med Mann-Whitney U. Därmed 

jämförde vi barnen med den yngsta åldersgruppen i gruppen med utvecklingsstörning med 

motsvarande åldersgrupp i kontrollgruppen et cetera. Resultaten vi fick uppnådde inte 

signifikanta värden, därmed fann vi ingen skillnad mellan grupperna gällande ordlängdseffekt, se 

tabell 4.    

 

Tabell 4. Uppvisad tendens till ordlängdseffekt, jämförelse mellan matchande mental åldersgrupp 

samt mellan hela grupperna.  

Tendens till Målgrupp (5:9-8 år) Målgrupp (8-10 år) Målgrupp (>10 år) Hela målgruppen 
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ordlängdseffekt 

Kontrollgrupp (5:9-8 år) ,100 x x x 

Kontrollgrupp (8-10 år) x ,296 x x 

Kontrollgrupp (>10 år) x x ,100 x 

Hela kontrollgruppen x x x ,272 
x symboliserar att jämförelse ej gjorts. p<,05. Ålder angivet i år:månader. Test genomfört med Mann-Whitney-U.  

 
Ordförrådstest  

Resultaten av ordförrådstestet analyserades med hjälp av Mann-Whitney U. Råpoängen på WISC-

testet användes för att jämföra skillnader i resultat. Ett högre resultat på testet innebär ett bättre 

ordförråd. Inga signifikanta skillnader kunde påvisas mellan grupperna med hjälp av Mann-

Whitney-U, se tabell 5.  Ett nästan signifikant resultat uppnåddes (p<,064) i jämförelsen av 

skillnaden mellan de äldsta åldersgrupperna, alltså de barn över tio års mental ålder. Resultatet 

visar att de äldsta barnen i kontrollgruppen i jämförelse med de äldsta barnen i gruppen med 

utvecklingsstörning som visar tendenser till att ha ett bättre ordförråd. 

 

Tabell 5. Skillnad på ordförrådets storlek mellan grupperna. 

Ordförråd Målgrupp (5:9-8 år) Målgrupp (8-10 år) Målgrupp (>10 år) 
Hela 

målgruppen 

Kontrollgrupp (5:9-8 år) ,599 x x x 

Kontrollgrupp (8-10 år) x ,524 x x 

Kontrollgrupp (>10 år) x x ,064 x 

Hela Kontrollgruppen x x x ,395 
x symboliserar att jämförelse ej gjorts. Signifikans vid p<,05. Test genomfört med Mann-Whitney-U. 
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Tabell 6. Sammanställning av resultat på ordförrådstest över alla grupper, angivet i medelvärde 

per individ samt standardavvikelse. 

WISC-råpoäng Medelvärde per ind. inom gruppen Standardavvikelse 

Målgrupp (5:9-8 år) 9 6.1 

Målgrupp (8-10 år) 13.6 4.2 

Målgrupp (>10 år) 13 2.8 

Kontrollgrupp (5:9-8 år) 7.8 3.2 

Kontrollgrupp (8-10 år) 15.3 7 

Kontrollgrupp (>10 år) 23.8 7.8 

Hela målgruppen 12 4.9 

Hela kontrollgruppen 15 8.5 

 
Tabell 7. Skillnader på ordförrådstest inom gruppen med utvecklingsstörning och 

kontrollgruppen.  

Ordförråd (p) Skillnad föreligger mellan grupperna: 

Inom målgruppen ,588 x 

Inom kontrollgruppen ,025 Yngsta och äldsta åldersgrupp (,014) 
Skillnader har gjorts inom grupperna sig. p>,05. Signifikanta resultat är fetstilta. Test genomfört med Kruskal-Wallis.  

Med hjälp av ett Kruskal-Wallis-test undersöktes ifall signifikanta skillnader i ordförrådsresultat 

inom kontrollgruppen förelåg. I en jämförelse mellan alla åldersgrupper inom kontrollgruppen 

påvisades ett signifikant värde (p<,025). Ett post hoc-test med hjälp av Mann-Whitney U för 

icke-parametrisk testning gav resultatet att den signifikanta skillnaden fanns mellan yngsta och 

äldsta mentala åldersgrupp (p<,014).  

 

Strategier 

Inledningsvis gjordes en analys där det summerades antal gånger varje grupp använde en viss 

strategi, resultat redovisas i Tabell 8 nedan.  

 

Tabell 8. Förekomst av strategier, antal. n 

Förekomst av strategier 
Ingen 

strategi 
Visuell 
strategi Samlingsstrategi Namnstrategi 

Upprepnings- 
strategi 

Målgrupp (5:9-8 år) 44 41 14 5 4 

Målgrupp (8-10 år) 68 42 63 18 50 

Målgrupp (>10 år) 0 28 28 6 0 

Kontrollgrupp (5:9-8 år) 25 56 20 20 23 

Kontrollgrupp (8-10 år) 50 58 17 35 42 

Kontrollgrupp (>10 år) 7 6 1 24 65 

Summa målgrupp 112 111 105 29 54 

Summa kontrollgrupp 82 120 38 79 130 

De mest använda strategierna är fetstilta. ggr? 
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Det kan påvisas att Ingen strategi samt Visuell strategi är frekvent förekommande inom främst de 

yngre åldersgrupperna. De fonologiska strategierna förekommer endast frekvent inom de äldsta 

åldersgrupperna, dock är så fallet även för Visuell strategi i den äldsta mentala åldersgruppen hos 

gruppen med utvecklingsstörning, där strategin förekommer lika ofta som Samlingsstrategi.  

 fest 

Med hjälp av Mann-Whitney U-test undersöktes skillnad i strategiförekomst mellan- samt inom 

grupperna för att senare kunna jämföra med WISC-resultatet.  Se Tabell 9 nedan.  

 

Tabell 9. Jämförelse av strategianvändning mellan och inom grupper.  

Signifikanta resultat är fetstilta. Sig, p<,05. Test genomfört med Mann-Whitney-U.  

 

Jämförelsen gjordes mellan yngsta grupp med utvecklingsstörning och yngsta kontrollgrupp i 

mental ålder et cetera. Inga signifikanta skillnader kunde påvisas mellan åldersgrupperna. Dock 

påvisas nästan signifikanta skillnader i användningen av Upprepningsstrategi, den vi nämnt 

tidigare som den mest mogna formen av arbetsminnesstrategi (Henry, 2010). Denna skillnad 

fanns mellan de yngsta åldersgrupperna (p<,058) där förekomsten av Upprepningsstrategi är 

högre hos kontrollgruppen. Liknande resultat kunde påvisas mellan äldsta åldersgrupperna. Där 

blev resultatet (p<,060) för såväl Upprepningsstrategi som Namnstrategi, vilka båda är 

fonologiska strategier. Sedan fann vi nästan signifikanta skillnader inom gruppen med 

utvecklingsstörning (p<,070) samt inom kontrollgruppen (p<,089) vad gäller Upprepningsstrategi. 

Det fanns ett signifikant resultat i jämförelsen av strategin Upprepningsstrategi mellan hela 

gruppen med utvecklingsstörning och hela kontrollgruppen. Med en signifikans på (p<,023) 

kunde slutsatsen dras att kontrollgruppens användande av Upprepningsstrategi är signifikant 

större än användningen av strategin hos gruppen med utvecklingsstörning. Vad gäller andra 

strategier hittades inga signifikanta resultat varken inom eller mellan gruppen med 

utvecklingsstörning eller kontrollgruppen som helhet. 

 

 

Strategival 
Ingen 

strategi 
Visuell 
strategi 

Samlings-
strategi Namnstrategi 

Upprepnings- 
strategi 

Målgrupp (5:9-8 år) vs. Kontroll (5:9-8 år) ,590 ,138 ,589 ,831 ,058 

Målgrupp (8-10 år) vs. Kontroll (8-10 år) ,790 ,253 ,178 ,788 ,669 

Målgrupp (>10 år) vs. Kontroll (>10 år) ,273 ,623 ,411 ,060 ,060 

Målgrupp vs Kontrollgrupp ,877 ,552 ,204 ,413 ,023 

Inom målgrupp - alla åldersgrupper ,264 ,928 ,506 ,201 ,070 

Inom kontrollgrupp - alla åldersgrupper ,319 ,099 ,132 ,396 ,089 
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Samband mellan ordförråd och barnens strategival 

Spearman’s rangkorrelation för icke-parametrisk data användes för att undersöka om det förelåg 

ett samband mellan ordförråd och en eller flera strategier. Sambandsanalyser genomfördes för 

gruppen med utvecklingsstörning och kontrollgrupp som helhet var för sig och sedan för alla 

åldersgrupperna för att eventuellt kunna vidare påvisa samband eller förklara samband mellan 

ordförråd och strategianvändning. Eftersom det endast var två personer i den äldsta gruppen 

med utvecklingsstörning så gav detta inget resultat vid analysen.  

 

Tabell 10. Samband mellan strategianvändning och ordförråd hos grupperna.  

Ordförråd vs. Strategi 
Ordförråd vs. 
Ingen strategi 

Ordförråd 
vs. Visuell 

Ordförråd vs. 
Samlingstrat. 

Ordförråd vs. 
Namnstrat. 

Ordförråd vs. 
Upprepning 

Målgrupp (5:9-8 år) -,103 ,900* ,112 -,821 -,354 

Målgrupp (8-10 år) ,335 ,670* ,107 ,018 -,202 

Målgrupp (>10 år) x x x x x 

Kontrollgrupp (5:9-8 år) ,564 ,103 -,500 -,564 -,100 

Kontrollgrupp (8-10 år) -,252 -,252 -,694 ,709 ,074 

Kontrollgrupp (>10 år) ,949 -,316 -,775 ,400 -,400 

Hela målgruppen ,073 ,400 ,268 -,339 -,052 

Hela kontrollgruppen -,028 -,525* -,711** ,477 ,229 
Spearman’s rangkorrelationkoefficient ρ, signifikanta resultat markerat * för signifikans p<,05 eller ** för signifikans p<,01.  

 

Ett signifikant samband kunde påvisas inom kontrollgruppen vad gäller ordförråd och Visuell 

strategi. En negativ korrelationskoefficient (ρ:-,525*) antydde att ett större ordförråd hos barnen 

innebar att de använde Visuell strategi allt mindre. I Tabell 7 har det tidigare visats att det förelåg 

en utveckling av ordförråd då en signifikant skillnad fanns mellan yngsta och äldsta åldersgrupp i 

kontrollgruppen.  Detta kan relateras till Tabell 8 där den mest förekommande strategin hos den 

äldsta åldersgruppen är fonologisk, i form av Upprepningsstrategi. Däremot har inte någon 

signifikans hos någon åldersgrupp i kontrollgruppen påvisats vad gäller samband mellan 

ordförråd och denna strategi. Något signifikant samband mellan någon enskild åldersgrupp och 

Visuell strategi har inte påvisats utan sambandet gäller endast kontrollgruppen som helhet.  

 

Ett starkt samband (ρ:-,711**) förelåg mellan ordförråd och Samlingsstrategi hos hela 

kontrollgruppen, se tabell 10. Då Spearman’s korrelationskoefficient var mycket starkt negativ 

innebar detta att sambandet gällde ett mindre ordförråd och ett större användande av 

Samlingsstrategi. Till detta samband var det svårt att hitta en förklaring då kontrollgruppen ej i 

stor utsträckning använt sig av Samlingsstrategi enligt Tabell 8. För att vidare undersöka detta 

samband valdes att sammanställa antalet gånger kontrollgruppen angett Samlingsstrategi mot 
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ordförrådsresultaten de fått enligt Figur 1. Det enda mönster som kunde ses var att de med störst 

ordförråd inte använde sig av Samlingsstrategi alls och användningen är något högre hos de yngre 

åldersgrupperna i kontrollgruppen och då kan sambandet förklaras.  

     När det genomfördes en sambandsanalys på åldersgrupperna för att finna förklaring till 

resultatet hos grupperna som helhet påvisades signifikanta värden i Tabell 10 hos de två yngsta 

åldersgrupperna i gruppen med utvecklingsstörning. Denna signifikans gällde ordförråd i 

samband med Visuell strategi (ρ:,900*) respektive (ρ:,670*). Relativt höga koefficienter förklarar 

att ett större ordförråd hos dessa grupper hör ihop med en större användning av Visuell strategi.  

 

Figur 1. Antal svar för användning av Samlingsstrategi och rangordning av poäng för ordförråd 

hos kontrollgruppen. Totalt svarade barnen på 28 minnesuppgifter vilka strategier de använde sig 

av för att minnas.  

 
 
X-axeln visar antal gånger barnen använt strategin. Y-axeln anger råpoäng på ordförrådstest.  

 

Som komplement utfördes en sambandanalys där samtliga tre fonologiska strategier utgjorde 

gruppen fonologiska strategier. Denna grupp jämfördes med ordförrådets storlek men inga 

signifikanta samband kunde påvisas hos varken gruppen med utvecklingsstörning eller 

kontrollgruppen.  
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RESULTATDISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka eventuella samband mellan storleken på ordförråd och 

strategianvändning på arbetsminnesuppgifter hos barn med utvecklingsstörning. Resultaten hos 

gruppen med utvecklingsstörning jämfördes med resultaten hos en mentalt åldersmatchad 

kontrollgrupp. Förutom sambandsanalys undersöktes även skillnader mellan- samt inom 

grupperna gällande ordlängdseffekt, ordförråd och strategianvändning. För att vidare undersöka 

sambandet mellan storlek på ordförråd och strategianvändning valdes att dela in gruppen med 

utvecklingsstörning och kontrollgruppen i tre åldersgrupper vardera. Detta för att kunna 

undersöka i vilken ålder eventuella samband föreligger. 

 

Ordlängdseffekten 

Det lyckades inte påvisas några signifikanta skillnader mellan gruppen med utvecklingsstörning 

och kontrollgrupp på olika mentala åldersnivåer och heller inte mellan hela grupperna eller inom 

grupperna vad gäller tendens till ordlängdseffekt. I de fall individerna visade tendens till 

ordlängdseffekt skulle detta tyda på att barnet använde sig av en fonologisk strategi vid 

bearbetning då man inte hinner upprepa lika många långa- som korta ord under en tid på två 

sekunder innan informationen försvinner (Baddeley, Thomson, & Buchanan, 1975). Ett 

signifikant resultat för att påvisa skillnad mellan grupperna på ordlängdseffekt skulle kunna ses 

som ett stöd till barnens egna strategival. Då barnen möjligtvis hade svårt att veta vilken strategi 

de faktiskt använde sig av skulle detta resultat kunna tolkas som ett konkret stöd eller motbevis 

till det resultatet. Då det inte kunde påvisas signifikanta skillnader mellan grupperna var inte 

denna jämförelse mellan ordlängdseffekt och strategier möjlig. Antalet individer kan ha påverkat 

resultatet då ett större antal om möjligt gett skillnad.  

 

Ordförrådstest  

Råpoängen som barnen fått på WISC-testet valdes för att analysera storleken på barnens 

ordförråd. Anledningen till detta var att inte lägga någon vikt vid kronologisk eller mental ålder. 

Att mäta och sammanställa testet utifrån en kronologisk ålder skulle innebära att alla i gruppen 

med utvecklingsstörning, i egenskap av en högre kronologisk ålder automatiskt skulle få lägsta 

resultat då de har en lägre mental ålder. Hade barnen matchats mentalt skulle samtliga, oavsett 

grupptillhörighet, fått i stort sett samma resultat. Valet gjordes för att få en så rättvis jämförelse 

som möjligt.  Det kunde påvisas en signifikant skillnad mellan yngsta åldersgrupp och äldsta 

åldersgrupp från kontrollgruppen. Detta tyder på att ordförrådet utvecklas med mental 

åldersutveckling.  Samma resultat kunde inte påvisas inom gruppen med utvecklingsstörning och 
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därmed kunde inte en utveckling av ordförråd med den mentala åldersutvecklingen påvisas. Ingen 

signifikant skillnad mellan gruppen med utvecklingsstörning och kontrollgrupp fanns så 

ordförrådens storlek tordes även vara relativt lika mellan grupperna. Det var svårt att svara på hur 

mycket erfarenheten spelar roll i förvärvandet av ordförråd hos de barn som testats. Som nämnt i 

bakgrunden menar Gathercole och Baddeley (1989) att allt eftersom barn blir äldre använder de 

sitt redan erhållna ordförråd i inlärandet av nya ord. Detta sker om barnet kan känna igen 

bokstavssekvenser i tidigare inlärda ord. Detta kan vara fallet i gruppen med utvecklingsstörning 

då de kronologiskt var äldre än kontrollgruppen och en orsak till varför inte samma signifikanta 

skillnad i ordförråd mellan yngsta mentala respektive äldsta mentala åldersgrupp kunde ses inom 

gruppen med utvecklingsstörning.  

 

Strategier 

De signifikanta skillnaderna som kunde påvisas i resultatet rörde Upprepningsstrategi. Skillnaden 

förelåg mellan hela gruppen med utvecklingsstörning respektive kontrollgruppen, där det kunde 

påvisas att kontrollgruppen i högre utsträckning använder sig av Upprepningsstrategi, vilken som 

nämnts tidigare är den mest mogna strategianvändningen (Palmer, 2000). Enligt Tabell 8 

framgick det att det främst var de äldre åldersgrupperna som använde en fonologisk strategi. 

Detta kan ses som ett stöd till teorin om att användning av en fonologisk strategi är något som 

utvecklas och kommer med åldern (Henry, 2008). Visserligen fick inte Henry (2008) signifikanta 

resultat men de tyder på att det skulle kunna vara så. Detta kan kopplas till det faktum att främst 

de yngre åldersgrupperna använde sig av en Visuell- samt Ingen strategi. Dock fanns undantag 

som vid den äldsta åldersgruppen i gruppen med utvecklingsstörning som uppgav sig använda 

Visuell och Samlingsstrategi i samma utsträckning.  

 

Frågeställningen – samband mellan strategival och ordförrådets storlek 

Frågeställningen var om strategivalet har ett samband med storlek på ordförråd hos gruppen med 

utvecklingsstörning och det är svårt att besvara med hjälp av föreliggande studie. Ingen skillnad 

på storlek av ordförråd förelåg mellan gruppen med utvecklingsstörning och kontrollgruppen 

som helhet men det tycktes ändå finnas tecken som tydde på att ett större ordförråd hör samman 

med en fonologisk strategi.  

     Vid sambandsanalys av ordförråd i förhållande till strategianvändning hos gruppen med 

utvecklingsstörning och kontrollgruppen som helhet kunde det påvisas signifikanta skillnader 

endast hos kontrollgruppen. Dessa samband förelåg hos Visuell strategi och Samlingsstrategi. I 

resultatet framgick det att ett mindre användande av Visuell strategi har ett samband med ett 
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större ordförråd. Det har också visat sig att kontrollgruppen i större utsträckning än gruppen med 

utvecklingsstörning använde sig av den mognare fonologiska strategin Upprepningsstrategi. 

Gathercole och Baddeley (1989) menar att det fonologiska arbetsminnet är viktigt för erhållandet 

av nya ord. Då det fanns signifikant större användning av Upprepningsstrategi samtidigt som det 

kunde påvisas en negativ korrelation mellan ordförråd och Visuell strategi kunde slutsatsen dras 

att ett högre användande av en fonologisk strategi har ett samband med ett större ordförråd hos 

kontrollgruppen.  

     När sambandsanalys gjordes hos varje åldersgrupp i kontrollgruppen mellan ordförråd och 

strategianvändning för att vidare förklara hela kontrollgruppens resultat påvisades inga 

signifikanta resultat gällande varken Visuell strategi eller någon annan strategi. 

     Det kunde påvisas en ordförrådsutveckling hos kontrollgruppen som inte är fallet hos 

gruppen med utvecklingsstörning, se Tabell 7. Dock fanns ingen större skillnad i storlek på 

ordförrådet grupperna emellan. Vikten av erfarenhet vid förvärvande av ordförråd betonas av 

Gathercole och Baddeley (1989). Gruppen med utvecklingsstörning kunde möjligtvis i egenskap 

av äldre kronologisk ålder ha nytta av sin erfarenhet på ordförrådstest och därmed fått liknande 

resultat. Som framgår i Tabell 6 är medelvärdet på ordförrådstestet högre hos äldsta åldersgrupp i 

kontrollgruppen än för äldsta åldersgrupp i gruppen med utvecklingsstörning. Att det inte kunde 

påvisas signifikant skillnad mellan dessa grupper kan bero på att grupperna var små och en större 

grupp kanske hade gett ett signifikant resultat. Samtidigt använde sig kontrollgruppen av en 

mogen fonologisk strategi i en signifikant större utsträckning än gruppen med 

utvecklingsstörning. Denna mogna strategi kommer med stadier i utvecklingen (Henry, 2008).  

     Det samband som påvisades mellan ordförråd och Samlingsstrategi (ρ:-,711**) hos 

kontrollgruppen var starkt signifikant och hade en kraftigt negativ korrelationskoefficient. Figur 1 

visar att Samlingsstrategi användes i mindre grad av de med ett större ordförråd och mer av de 

med ett mindre ordförråd. En teori till varför användandet av Samlingsstrategin minskar vid ett 

större ordförråd kan vara att det sker en utveckling av strategianvändning. Då forskare tror att 

Upprepningsstrategin är den mest utvecklade strategin (Henry, 2008) så kan det spekuleras kring 

hur utvecklingen av strategianvändning ser ut. Baddeley, Gathercole och Papagno (1998) säger att 

barn innan sju års ålder använder sig av en visuell strategi vid bearbetning av visuellt presenterat 

material. Ifall de övriga två fonologiska strategierna, det vill säga Samlingsstrategin och 

Namnstrategin, är en övergång från Visuell till Upprepningsstrategi, så kan detta tolkas som ett 

stadie på väg mot Upprepningsstrategi. Motsägande är att inget signifikant samband mellan 

ordförråd och Upprepningsstrategi kunnat påvisas hos kontrollgruppen. Däremot har signifikant 

resultat konstaterats på att kontrollgruppen använde sig av strategin i större utsträckning än 
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gruppen med utvecklingsstörning, se Tabell 8. Detta kan ses som ett stöd till föreliggande 

spekulationer. En annan enklare förklaring kan vara att många barn har chansat på vilken strategi 

de använt och därför har det förefallit som så att många inte svarat Samlingsstrategi, se Tabell 8.  

    För att få stöd och hitta en förklaring till resultaten i sambandsanalysen hos gruppen med 

utvecklingsstörning respektive kontrollgrupp gjordes som nämnts tidigare en sambandsanalys för 

samtliga åldersgrupper mellan ordförråd och samtliga strategier. Resultaten kunde inte förklara 

grupperna som helhet. Dock hittades samband hos de två yngsta åldersgrupperna i gruppen med 

utvecklingsstörning mellan ordförråd och Visuell strategi. En stark positiv korrelationskoefficient 

visar att ju större ordförråd desto mer använder de Visuell strategi. En förklaring kan vara att då 

deras ordförråd inte utvecklas likt kontrollgruppen så kan detta tyda på att de inte använder sig av 

en fonologisk strategi vid förvärvandet av ordförråd. Förankring i litteratur finns genom 

Gathercole och Baddeley (1989) som beskriver den fonologiska arbetsminneskomponenten som 

viktig vid förvärvandet av nya ord. Med detta kan det spekuleras i om de har en begränsning i 

tillägnandet av nytt ordförråd till följd av en nedsättning i fonologiska loopen. Det kunde inte 

påvisas någon tendens till ordlängdseffekt hos barn med utvecklingsstörning och detta kan ses 

som en ineffektiv upprepning (e.g. Hulme & Mackenzie, 1992). Kopplingar kan dras till Baddeley, 

Gathercole och Papagno (1998) som säger att då barn innan sju års ålder inte har utvecklat 

förmågan till upprepning så använder de sig av en visuell strategi. Eftersom gruppen med 

utvecklingsstörning inte uppvisar tendens till ordlängdseffekt skulle detta i så fall bero på 

ineffektiv upprepning och därmed används visuell strategi i större utsträckning, se Tabell 8. 

Motsägande till detta är det faktum att inte heller kontrollgruppen visade tendens till 

ordlängdseffekt. Detta skulle i så fall innebära att kontrollgruppen också använder sig av en 

visuell strategi i stor utsträckning men en större användning av Upprepningsstrategi kan ses och 

därmed kan inte samma koppling dras. Dessutom har kontrollgruppen en ordförrådsutveckling 

och detta är ännu mer motsägande då Gathercole och Baddeley (1989) säger att fonologiskt 

arbetsminne är viktigt för förvärvande av nya ord.  

 

 

METODDISKUSSION 

Innan testning påbörjades riktades viss kritik till att barnen själva skulle välja strategi och 

tveksamhet rådde kring huruvida de skulle förstå uppgiften eller inte. Då projektet är gemensamt 

mellan länder behövde dock strategierna testas på samma sätt för ökad validitet. Under testning 

uppgav barnen i kontrollgruppen att de förstod strategierna och så var även uppfattningen hos 

testledare. Gruppen med utvecklingsstörning upplevdes förstå strategierna mindre väl. De 
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uttryckte att de förstod men som testledare upplevdes svaren som relativt slumpmässiga. Detta 

kan dock inte sägas med säkerhet då barnen själva uttryckt förståelse för uppgiften.  

     För att bibehålla koncentration hos barnen genom samtliga test delades testtillfällena upp i två 

skilda tillfällen. Testledare upplevde att såväl gruppen med utvecklingsstörning och gruppen med 

typisk utveckling inte hade svårigheter att bibehålla koncentration genom hela testningen. Då fyra 

barn med ADHD eller ADD som tilläggsdiagnoser deltog i testningen fanns tvivel kring deras 

koncentrationsförmåga under testningen (Gotthard, 2002). Dock upplevdes detta inte påverka 

resultaten.  

     Ett bra samarbete förelåg med andra uppsatsprojekt då deltagande barn ingick i flera projekt. 

Samarbetet har fungerat smidigt och gjort det möjligt att testa fler barn under kortare tid än vad 

annars skulle varit möjligt. Att rekrytera barn har varit en utmaning och gett erfarenhet inom 

området. 

 

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS 

För att sammanfatta diskussionen kunde inte några direkta resultat ge svar på frågan om samband 

fanns mellan storlek på ordförråd och arbetsminnesstrategier. Främst då det inte förelåg konkreta 

och genomgående samband mellan ordförråd och strategianvändning. Detta betyder dock inte att 

samband inte föreligger.  

     Ett positivt samband förelåg mellan ordförråd och Visuell strategi hos de två yngsta 

åldersgrupperna i gruppen med utvecklingsstörning. Emellertid fanns ingen signifikant skillnad 

vad gäller ordförrådets storlek i jämförelse med kontrollgruppen. Detta var intressant då 

kontrollgruppen visade ett negativt samband mellan ordförråd och Visuell strategi. Troligtvis är 

det så att ordförrådets storlek hos gruppen med utvecklingsstörning är mer erfarenhetsbaserat än 

hos kontrollgruppen då gruppen med utvecklingsstörning inte visar samma ordförrådsutveckling 

som kontrollgruppen. Det fanns ingen skillnad i användning av Visuell strategi grupperna 

emellan, det var sambandet som skiljde dem åt genom att gruppen med utvecklingsstörning fick 

ett positivt samband medan motsatt situation råder för kontrollgruppen.  

     Troligtvis finns det ett samband mellan strategianvändning och ordförrådets storlek hos barn 

med utvecklingsstörning. Signifikanta samband har påträffats som tyder på det. Detta gäller 

främst sambandet mellan visuell strategi och ordförråd. Emellertid betyder inte en utebliven 

signifikans mellan visuell strategianvändning och ordförråd hos gruppen med utvecklingsstörning 

som helhet att sambandet inte föreligger. Detta tillsammans med att kontrollgruppen fick negativt 

samband på visuell strategi i förhållande till ordförråd stärker ytterligare våra tolkningar. 

Anledningen till vissa uteblivna samband och skillnader kan troligtvis bero på små grupper och 
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för få testpersoner. Ett större antal testpersoner hade kunnat stärka hypotesen ytterligare. Detta 

tros också vara anledningen till att fler signifikanta resultat hos grupperna som helhet än 

åldersgrupperna hittades.  

 

FRAMTIDA STUDIER 

Då resultaten inte till fullo kunde besvara frågeställningen och heller inte motsatsen krävs vidare 

forskning i ämnet för att möjliggöra detta. Vidare forskning kan förslagsvis innebära ett större 

antal testpersoner än vad som fanns tillgång till. Metoden för att undersöka barns 

minnesstrategier bör förbättras och få ökad reliabilitet då det upplevdes att en del barn slumpartat 

pekade ut strategier. Testet bör utföras av samma person så att resultatet blir så tillförlitligt som 

möjligt. Redovisningen av alla strategieval som testledaren förklarar för barnen kan förbättras 

genom en mer utförlig instruktionsmanual.  För framtida forskning kan noteras att en del barn 

verbalt reflekterade över sina strategival. Detta anses som mycket intressant och något som borde 

dokumenteras.  
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APPENDIX 1  - Brev till rektorer och lärare   

                                                     

Information till rektorer och lärare                                                              

 

Vi är åtta studenter på logopedrogrammet, termin 5 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 övrig funktionsnedsättning utom ADHD och ADD 

 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 i januari och februari 2011. Vi är flexibla och 

anpassar våra testningar utefter era önskemål.  

Vi kommer dokumentera ett av testen med hjälp av video-/ljudinspelning. Detta för att 

underlätta vår analys. Fokus kommer inte ligga på barnets prestation i detta test utan för att vi 
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ska få se hur barnet kommunicerar. Inspelningarna kommer endast ses av oss studenter i 

gruppen och vår handledare.  

Testningen kommer att bestå av intelligenstest, test av arbetsminnets kapacitet, 

kommunikationsstrategier samt ett par språkliga test. 

Vi behöver godkännande från tre olika nivåer: 

 Godkännande av rektor 

 Godkännande av lärare/fritidspedagog 

 Godkännande av föräldrar och barn. 

 

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! 

Johanna Eriksson: 070 - 632 85 58 eller joher598@student.liu.se 

Elin Vinblad: 070 – 898 93 86 eller elivi040@student.liu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:joher598@student.liu.se
mailto:elivi040@student.liu.se
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APPENDIX 2 – Brev till föräldrar i målgruppen 

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. Videoinspelning/Ljudinspelning kommer att ske under 

en del av testningen för att underlätta analys av resultaten. Dessa inspelningar kommer 

endast att ses av oss studenter samt vår handledare. 

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

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

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

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

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! 

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

Elin Vinblad, 070-898 93 86  elivi040@student.liu.se 
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Vill du och ditt barn att barnet ska vara med i undersökningen? 

__________________________________________________________________________ 

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

logopedstudenterna ska utföra. 

 

 

__________________________________                          _____________________________________ 

Barnets namn   Målsmans namn 

 

___________________________________  ______________________________________ 

Barnets underskrift    Målsmans underskrift 

 

Mitt barn har följande diagnos-/er: 

 

________________________________________________________________________________________ 
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APPENDIX 3 – Brev till föräldrar i kontrollgruppen 

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 språklig förmåga.  

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. 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! 

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

Elin Vinblad, 070-898 93 86  elivi040@student.liu.se 
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Vill du och ditt barn att barnet ska vara med i undersökningen? 

__________________________________________________________________________ 

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

logopedstudenterna ska utföra. 

 

 

__________________________________                          ___________________________________ 

Barnets namn    Målsmans namn 

 

 

___________________________________  ___________________________________ 

Barnets underskrift                          Målsmans underskrift 

 

□Mitt barn har inga diagnoser 

□Mitt barn har följande diagnos-/er:_________________________________________ 

 

 

 

 

 


