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Sammanfattning 

Inre tal är ett sätt att tänka som innebär tänkande i form av ord, det vill säga fonologiskt, i 

arbetsminnet. Forskning har visat att detta tänkande utvecklas i ungefär 7-årsåldern och att barn 

innan dess tänker i visuell form. Då barn övergår till att tänka i fonologisk form använder sig barn 

under en period av både visuella och fonologiska strategier, men övergår sedan till endast 

fonologiska strategier. I denna uppsats undersöks om ett minnesspanntest, bestående av omgångar 

med bilder som representerar ord som antingen är fonologiskt lika, visuellt lika, långa eller 

kontrollord, kan visa den utveckling av inre tal som har beskrivits i tidigare forskning. Ett sådant test 

visar en utveckling av inre tal eftersom resultatet av testet uppvisar de effekter som tyder på 

fonologisk, visuell eller både fonologisk och visuell bearbetning i arbetsminnet. Dock visar inte testet 

nödvändigtvis den beskrivna utvecklingen utan kan visa att en fonologisk minnesstrategi börjar 

användas tidigare än i 7-årsåldern och att en visuell strategi kan användas även efter att inre tal blivit 

den huvudsakliga metoden. I uppsatsen undersöks även om det påverkar resultatet på ett sådant 

minnesspanntest om deltagarna under testet får svara på vilka minnestekniker de har använt sig av. 

Detta påverkar resultatet på testet på så sätt att deltagarnas prestation på testet försämras. 
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1. Inledning 
En viktig del av barns utveckling består av utvecklingen av hjärnan. Med hjärnans utveckling följer 

också nya sätt att tänka. Detta går hand i hand så att de nya sätten att tänka hjälper utvecklingen av 

hjärnan. En viktig del av detta är utvecklingen av minnet och de metoder som används för att 

minnas. Enligt Baddeleys (1998) modell av arbetsminnet finns det två informationsbearbetande 

system i arbetsminnet, ett som bearbetar visuell och spatial information och ett som bearbetar 

verbal och fonologisk information. Detta innebär att det finns två sätt att tänka för att hålla 

information i arbetsminnet, nämligen antingen en visuell och spatial metod som använder bilder eller 

en fonologisk metod som använder ord. Vygotsky (1986) kallar den fonologiska bearbetningen i 

arbetsminnet för inre tal. Detta är något som de yngsta barnen inte använder sig av utan är något 

som utvecklas från barns externa tal som de riktar till sig själva. Det externa talet internaliseras runt 

7-årsåldern och blir då inre tal. (Vygotsky 1986) 

De sätt som information automatiskt kodas in och bearbetas på i arbetsminnet utan någon reflektion 

från personen ifråga kallas i denna uppsats för minnesstrategier. Då en person aktivt väljer en metod 

för att till exempel förbättra eller förenkla en minnesuppgift och är medveten om hur den gör kallas i 

uppsatsen för minnesteknik. Det kan vara att till exempel upprepa ord många gånger tyst för sig själv. 

Det finns forskning (Hitch, Halliday et al. 1991, Palmer 2000) som visar en utveckling av inre tal där 

barn i ungefär 5- och 6-årsåldern använder sig av visuella strategier för att minnas bilder i 

korttidsminnet, vilket hör samman med att de använder visuella metoder för inkodningen och 

bearbetningen i arbetsminnet. I 7-årsåldern använder sig barn av både en visuell och en verbal 

strategi i en övergångsperiod, medan barn i 8- och 9-årsåldern endast använder en verbal strategi, 

det vill säga inre tal. Andra studier visar dock att redan 4- och 5-åringar använder sig av inre tal 

(Conrad 1971, Hulme 1987) och att 11-åringar använder sig av visuella minnesstrategier då en 

fonologisk inkodning hämmas (Hitch, Woodin et al. 1989). 

Det finns två effekter som visar på att personer använder sig av verbala strategier. Den ena av dessa 

är fonologisk likhetseffekt, vilket innebär att det är svårare att minnas ord som är fonologiskt lika än 

ord som inte är det (Baddeley 1998, Nimmo, Roodenrys 2004). Den andra är ordlängdseffekt, vilket 

innebär att det är svårare att minnas långa ord än korta ord (Baddeley 1998). En annan effekt, kallad 

visuell likhetseffekt, visar om personer använder sig av visuella strategier. Den innebär att objekt som 

är visuellt lika är svårare att minnas än objekt som inte är det. (Irwin, Pachella 1985) 

För att undersöka vilka minnesstrategier personer använder sig av kan minnestest användas för att 

se dessa effekter och på så sätt visa hur personerna som gjort testen gjorde för att minnas. Dock är 

det viktigt att innan testen görs ta reda på att de visar effekterna när de motsvarande 

minnesstrategierna används.  

Ett inressant komplement till test där minnesstrategier undersöks är att deltagarna får berätta hur de 

gör för att minnas genom att svara på vilka minnestekniker de använder sig av. Med denna 

information skulle det kunna undersökas om barn är medvetna om hur de gör för att minnas genom 

att jämföra resultat från testet med vad barnen säger att de använder för minnestekniker. Om 

barnen under testet ska svara på vilka minnestekniker de använder sig av bör detta endast göras om 

det inte påverkar resultatet på testet att de svarar på detta.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie var att göra ett pilottest för att ta reda på om ett minnesspanntest 

bestående av omgångar, med bilder som representerar ord som är antingen fonologiskt lika, visuellt 

lika, långa eller kontrollord, visar en utveckling från att tänka i bilder till att tänka i ord hos svenska 

barn i åldern 5 till 9 år. Syftet var även att ta reda på om det påverkar resultatet på ett sådant 

minnesspanntest om deltagarna under testets gång svarar på vilka minnestekniker de har använt sig 

av. 

Uppsatsen besvarar följande frågeställningar: 

Visar ett minnesspanntest uppdelat i omgångar med bilder som representerar antingen visuellt lika 

ord, fonologiskt lika ord, långa ord eller kontrollord om 5-åringar, 6-åringar, 7-åringar 8-åringar 

respektive 9-åringar använder sig av en visuell minnesstrategi, fonologisk minnesstrategi eller båda? 

Ger ett sådant minnesspanntest resultat som visar utvecklingen av inre tal? 

Påverkas resultatet på ett sådant minnesspanntest av att deltagarna under testets gång svarar på 

vilka minnestekniker de har använt sig av? 

Utifrån studierna av Hitch, Halliday et al. (1991) och Palmer (2000) ställdes följande hypoteser upp i 

anknytning till den första frågeställningen: 

5-åringarna och 6-åringarna är signifikant sämre i omgången med visuellt lika ord än i omgången med 

kontrollord. De är inte signifikant sämre i omgångarna med fonologiskt lika ord och långa ord än i 

omgången med kontrollord. 

7-åringarna är signifikant sämre i omgångarna med visuellt lika ord, fonologiskt lika ord respektive 

långa ord än i omgången med kontrollord. 

8-åringarna och 9-åringarna är signifikant sämre i omgången med fonologiskt lika ord och omgången 

med långa ord än i omgången med kontrollord. De är inte signifikant sämre i omgången med visuellt 

lika ord än i omgången med kontrollord.  
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2. Bakgrund 
Bakgrunden till studien tar upp vad inre tal är och en modell av hur arbetsminnet fungerar. Dessutom 

presenteras tidigare forskning som har undersökt utvecklingen av inre tal hos barn. 

2.1 Inre tal 
Relationen mellan tanke och ord är en process som går fram och tillbaka mellan dem. Under denna 

process utvecklas tankarna och orden. Ord används inte endast för att uttrycka tankar utan tankar 

uppkommer även genom dem. Det egocentriska talet, det vill säga tal till sig själv, som barn använder 

i 3 till 7-årsåldern används först på samma sätt som socialt tal. Det blir dock mer och mer riktat till 

den talande personen själv och blir mer oförståligt för andra som lyssnar på talet. Socialt tal 

använder sig av förkortningar och förenklingar vilket kan användas i och med att de talande har en 

vetskap om vad den andra personen vet och att de båda har en vetskap om miljön som de är i. 

Genom denna vetskap behöver inte sådan information som de båda vet nämnas. I och med att barns 

egocentriska tal blir mer riktat till personen som talar själv kan fler sådana förkortningar användas, 

då personens gemensamma vetskap blir total. Det är dessa förkortningar som gör att barns 

egocentriska tal blir svårförståligt. Detta tal övergår så småningom till att bli inre tal, det vill säga att 

det inte sägs ut högt. Förkortningarnas mening blir mycket innehållsrika och kan innehålla till 

exempel symbolisk mening, känslor och större scenarion, något som skulle kräva många ord i socialt 

tal. (Vygotsky 1986) 

Tänkande i verbal form delas upp i olika plan, mellan vilka verbala tankar rör sig. I ett plan finns 

motivation som ligger till grund till en tanke som finns i ett annat plan. Denna tanke formas av inre 

tal som finns i två andra plan, ett där syntaxen och det fonologiska finns och ett där semantiken och 

meningen med talet finns. Det slutliga planet är där verbalt tal skapas. (Vygotsky 1986) 

2.2 Modell av arbetsminnet 
Baddeley (1998) beskriver en modell av arbetsminnet som består av flera komponenter, vilken han 

kallar multi-component model. Denna modell består av tre delar; den centrala exekutiven (the central 

executive), den fonologiska loopen (the phonological loop) och det visuo-spatiala skissblocket (the 

visuo-spatial sketch-pad). Den centrala exekutiven sköter exekutiva funktioner i arbetsminnet så som 

att koordinera två eller flera uppgifter som ska utföras samtidigt. Under den centrala exekutiven 

finns den fonologiska loopen och det visuo-spatiala skissblocket. Den centrala exekutiven är 

inblandad i dessa komponenters funktioner då informationen i dem behöver manipuleras (RepovŠ, 

Baddeley 2006). Baddeley (1998) beskriver den fonologiska loopen med funktionerna att den håller 

och manipulerar akustisk och talbaserad information och att den består av två delar. Dessa delar är 

ett tillfälligt lager och en repetitionsprocess. I lagret kan verbal information hållas i ungefär två 

sekunder. I repetitionsprocessen upprepas, utan att sägas högt, den verbala informationen och kan 

då stanna i arbetsminnet längre. Det visuo-spatiala skissblocket håller och manipulerar visuell och 

spatial information. Detta system liknar den fonologiska loopen men håller tillfälliga representationer 

av visuo-spatial information, istället för fonologisk information, i arbetsminnet. Baddeley (2000) 

utökar modellen av arbetsminnet med en fjärde komponent, den episodiska bufferten (the episodic 

buffer). Den är ett tillfälligt gränssnitt mellan de två undersystemen, den fonologiska loopen och det 

visuo-spatiala skissblocket, och långtidsminnet. Den episodiska bufferten styrs av den centrala 

exekutiven som ger den sammansatt information från undersystemen. 
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2.2.1 Effekter av den fonologiska loopen 

Det finns en effekt som innebär att serier med akustiskt lika ord är svårare att minnas än serier med 

akustiskt olika ord. Detta beror på att objekten i serien med lika ord saknar ett utmärkande akustiskt 

drag i den fonologiska loopen. Denna effekt kallar Baddeley (1998) för akustisk likhetseffekt (acoustic 

similarity effect), men den kallas också för fonologisk likhetseffekt (phonological similarity effect) 

(Nimmo, Roodenrys 2004). 

Nimmo och Roodenrys (2004) undersökte fonologisk likhetseffekt närmare genom att undersöka 

vilka ord som räknas som fonologiskt lika, det vill säga vilka ord som skapar effekten. De undersökte 

ord på formen CVC, det vill säga ett konsonantljud, ett vokalljud och ett konsonantljud, i den 

ordningen. De kom fram till att det som framförallt påverkade om en fonologisk likhetseffekt 

uppstod var att ord har samma vokalljud i mitten. Av de ord som har samma vokalljud kom de fram 

till att ord som har samma vokalljud och samma sista konsonantljud, det vill säga ord som rimmar, 

framkallar den största fonologiska likhetseffekten. 

En annan effekt som uppkommer av den fonologiska loopen är vad Baddeley kallar ordlängdseffekt 

(word length effect). Denna effekt innebär att förmågan att minnas och återge en serie med ord 

minskar då orden är längre. Detta beror på att långa ord repeteras långsammare i den fonologiska 

loopen vilket leder till att de glöms bort lättare under kvarhållandet i arbetsminnet. Det beror även 

på att återgivningen av serien tar längre tid och att orden glöms bort under den tiden. (Baddeley 

1998) 

2.2.2 Effekt av det visuo-spatiala skissblocket 

Det visuo-spatiala skissblocket liknar den fonologiska loopen, men med visuo-spatial information 

istället för fonologisk information. Därför finns en effekt som liknar den fonologiska likhetseffekten 

som innebär att serier med bilder som är visuellt lika blir svårare att minnas. Irwin och Pachella 

(1985) visade med ett minnestest att visuellt lika stimuli, i deras fall bokstäverna P och R respektive O 

och Q, tar längre tid att bearbeta än visuellt olika stimuli. Detta kallas visuell likhetseffekt (visual 

similarity effect). 

2.3 Utveckling av inre tal 
Hitch, Halliday et al. (1991) utförde tre test där barn i antingen 5-årsåldern eller 11-årsåldern fick se 

serier med bilder. 5-åringarna fick se serier med tre på varandra följande bilder och 11-åringarna fick 

se serier med fem på varandra följande bilder. I första testet var orden som bilderna representerade 

enstaviga ord eller trestaviga ord. Serierna som visades bestod av bilder som representerade ord från 

en av dessa kategorier. Deltagarna skulle under vissa serier säga vad bilden föreställde då den visades 

och ibland skulle de vara tysta. De skulle återge serien av bilder i samma ordning som den visats. Det 

andra testet gick till på samma sätt men med skillnaden att de två kategorierna som orden, vilka 

bilderna representerade, tillhörde antingen var fonologiskt lika ord, det vill säga de var enstaviga 

med samma vokalljud i mitten, eller fonologiskt olika ord, vilket var enstaviga ord med olika vokalljud 

i mitten. Det tredje testet använde bilder från de tre kategorierna; enstaviga fonologiskt lika ord, 

enstaviga fonologiskt olika ord och trestaviga fonologiskt olika ord. I detta test deltog endast 5-

åringar. De skulle antingen säga vad bilden föreställde själva eller få sagt till sig vad bilden föreställde 

av testledaren. Dessa test visade att yngre barn som fick säga vad bilden föreställde högt och äldre 

barn var mer känsliga för fonologisk likhetseffekt och ordlängdseffekt än yngre barn som inte fick 

säga vad bilden föreställde. Detta visade att äldre barn använder en verbal strategi i korttidsminnet 



8 
 

medan yngre barn inte gör det. Dock kan en verbalt presenterad information, det vill säga att 

testledaren sa ordet, ge samma effekter vilket betyder att det kan lägga en grund för användning av 

inre tal. 

Palmer (2000) visade att gränsen mellan visuell och verbal inkodning inte är en skarp gräns utan en 

övergång då en dubbel strategi används. Hon utförde test på barn i åldrarna 5 till 8 år för att 

undersöka de strategier som de använder sig av i arbetsminnet. Testet gick till så att deltagarna fick 

se serier med fyra bilder som de skulle minnas. Serierna bestod av bilder som representerade ord 

från en av tre kategorier; visuellt lika ord, fonologiskt lika ord och kontrollord. Studien var sekventiell 

och genomfördes under en treårsperiod med fyra testtillfällen per deltagare. Genom att se om 

fonologisk och/eller visuell likhetseffekt uppstod upptäckte Palmer ett mönster som började med en 

period då barnen inte använde någon strategi, denna period följdes av en period där en visuell 

strategi användes, sedan kom en period då både visuell och verbal strategi användes och mönstret 

avslutades med en endast verbal strategi. Detta mönster följdes av 82% av deltagarna i studien. 

I en annan studie gjorde Conrad (1971) ett minnesspanntest, där han jämförde hågkomst av bilder 

som representerade ord som har liknande uttal och ord som inte har liknande uttal, för att se en 

fonologisk likhetseffekt. Han upptäckte dock att barn börjar använda verbala strategier i 

korttidsminnet redan i 5-årsåldern. Conrad undersökte dock inte någon eventuell visuell 

likhetseffekt. Hulme (1987) visade att även barn i 4-årsåldern uppvisar fonologisk likhetseffekt, vilket 

tyder på verbala strategier, i ett minnestest där ett bestämt antal bilder visas, alltså inte ett 

spanntest. Dock undersökte inte heller han en eventuell visuell likhetseffekt. 

Hitch, Woodin et al. (1989) upptäckte även att äldre barn, i 11-årsåldern, inte endast använder sig av 

verbala strategier i korttidsminnet, utan att de även uppvisade visuell likhetseffekt i uppgifter då de 

blev förhindrade att använda en fonologisk inkodning. Detta visar att de då använde en visuell 

strategi. Hitch, Woodin et al. visade också i studien att en visuell komponent i korttidsminnet fanns, 

dock inte lika framträdande som den fonologiska komponenten, även då deltagarna inte blev 

förhindrade att använda en fonologisk inkodning. Detta innebar att deltagarna inte enbart bytte 

strategi då de blev förhindrade att använda en verbal strategi. Den visuella komponenten var då 

dock. Detta undersökte de genom ett experiment där deltagarnas strategier antingen inte blev 

förhindrade, de verbala strategierna blev förhindrade eller att både verbala och visuella strategier 

blev förhindrade. Det kombinerade hindret var det som mest minskade recency-effekten i en uppgift 

som var att minnas en serie med bilder bestående av ett fast antal bilder. 
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3. Metod 
För studien utförde deltagare ett minnesspanntest på en dator. Alla deltagare utförde samma test. 

3.1 Deltagare 
30 barn i åldern 5,25 till 9,53 år (M = 7,28, SD = 1,29) utförde testet. Av dessa var 21 flickor och 9 

pojkar. Barnen gick på antingen förskola, lågstadiet eller mellanstadiet i en liten stad i Mellansverige 

och alla deltagarna talade svenska. Alla barn som deltog ville vara med och hade en vårdnadshavares 

tillstånd att delta. 

Deltagarna delades in i fem grupper grundade på ålder. Antal barn i varje grupp och deras 

medelålder, den yngstas ålder, den äldstas ålder och standardavvikelse finns i Tabell 1. 

Tabell 1 Antal barn och åldrar i grupperna. 

 5-åringar 6-åringar 7-åringar 8-åringar 9-åringar 

Antal 6 5 6 6 7 

Medelålder (år) 5,59 6,33 7,10 7,84 9,10 

Yngsta (år) 5,25 5,87 6,89 7,66 8,94 

Äldsta (år) 5,79 6,60 7,20 8,07 9,53 

Standardavvikelse(år) 0,20 0,30 0,12 0,15 0,20 

 

3.2 Program 
Ett program skapades för testet i E-Prime, ett mjukvaruverktyg för psykologiska experiment 

(Psychology Software Tools: E-Prime application suite for psychology experiment design, 

implementation, and analysis). Programmet visade bilder, som representerade ord, som deltagarna 

skulle försöka minnas, se Figur 1. Efter att bilderna hade visats visades en svarsbild som bestod av nio 

bilder där deltagarna skulle peka på de bilder de hade sett, se Figur 2. Programmet var ett 

minnesspanntest som bestod av fem omgångar som i sin tur bestod av nivåer. I den första nivån 

visades svarsbilden efter en bild, i den andra nivån efter två bilder och så vidare. Svarsbilden följdes 

av en 0,5 sekunders paus och sedan visades nästa bild. Då deltagarna hade fått fyra rätt på en nivå 

kom de vidare till nästa. Om deltagarna hade tre fel innan detta skedde avslutades den pågående 

omgången och en ny började. Innan varje ny nivå stod det på skärmen vilken nivå som skulle starta. 

 
Figur 1 Bild som representerar ordet paraply. 
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Figur 2 Svarsbild 

I varje omgång visades bilder som representerade ord från en av följande kategorier; fonologiskt lika 

ord, visuellt lika ord, långa ord samt kontrollord. I varje omgång användes nio ord från en av 

kategorierna. Det var dessa ord som deltagarna skulle minnas och som svarsbilderna bestod av. De 

fonologiskt lika orden var enstaviga med samma vokalljud i mitten. De visuellt lika orden var 

enstaviga och tvåstaviga med olika vokalljud. De representerades i bilder där de var smala, avlånga 

och placerade i ca 45-gradersvinkel, på liknande sätt som visuellt lika bilder sett ut i andra studier 

som har visat en visuell likhetseffekt (Hitch, Woodin et al. 1989, Palmer 2000). De långa orden var 

trestaviga och fyrstaviga. Kontrollorden var enstaviga med olika vokalljud i mitten. Fyra av 

omgångarna kom i en slumpad ordning och använde ord från varsin kategori. Den femte omgången 

använde kontrollord (en annan uppsättning än i första omgången med kontrollord). Se Appendix A 

för orden. Varje omgång började med att de bilder som var aktuella i omgången visades, en bild i 

taget. 

Innan den femte omgången visades bilder som illustrerade fem minnestekniker, det vill säga 

medvetna metoder för att förenkla minnesuppgifterna. Den första innebar att för varje bild tyst för 

sig själv säga ordet som bilden representerar. Den andra innebar att till den första bilden tyst för sig 

själv säga ordet som bilden representerar, till den andra bilden upprepa det första ordet tillsammans 

med det ord som den nya bilden representerar och så vidare. Den tredje innebar att till de första 

bilderna bara titta på dem utan att tänka något särskilt, men till den sista bilden tyst för sig själv säga 

orden som bilderna representerade. Den fjärde innebar att tänka på bilden som visades (inte ordet 

som den representerade). Den femte innebar att inte använda någon strategi utan att bara titta på 

bilderna. Efter dessa visades en bild som bestod av fem sammanfattande bilder av minnesteknikerna. 

Se Appendix B för bilderna med minnestekniker. Efter varje svarsbild i omgång fem visades sedan 

den sammanfattande bilden av minnesteknikerna på vilken deltagarna skulle peka på den 

minnesteknik de använt sig av. 

Programmet började med en övning där deltagarna, efter att de fått se bilderna som skulle användas 

i övningen en bild i taget, fick prova på nivå ett tills de hade fått två rätt. Sedan fick deltagarna prova 

på nivå två tills de hade fått två rätt. Då övningen var färdig kunde den köras igen eller avslutas så att 

första omgången på testet började. Till övningen användes bilder som inte hörde till någon av 

kategorierna. 
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Orden som bilderna i testet representerade var hämtade från Morrison, Chappell et al. (1997) och 

var ord som barn lärde sig då de var mellan 1,84 till 7,21 år. Medelåldern då barn lärde sig orden i de 

olika kategorierna finns i Tabell 2. 

Tabell 2 I vilken medelålder barn lär sig orden i kategorierna. 

Kategori Medelålder då barn lär sig orden 

Fonologiskt lika 3,04 

Visuellt lika 3,65 

Långa 3,64 

Kontrollord 2,70 

Kontrollord, vid svar om minnesteknik 2,86 

 

Bilderna som användes var stiliserade bilder med svarta eller gråa konturer på en vit bakgrund, som 

visat i Figur 1. De var bilder som Snodgrass och Vanderwart (1980) eller Henry (2008) använde i sina 

test. Alla bilder förekom endast i en omgång vardera. Bilderna visades i 1,5 sekunder med en paus på 

0,5 sekunder mellan varandra. 

För att registrera deltagarnas svar användes tangentbordets siffertangenter, på så sätt att siffror 

motsvarade vad deltagarna pekade på. Detta gjordes för både svarsbilderna och bilden som 

sammanfattade minnesteknikerna. 

3.3 Procedur 
Ett informationsbrev skickades ut till barn och vårdnadshavare via skola och förskola med en kort 

beskrivning av testet, syftet med testet samt information om att det var frivilligt och att både en 

vårdnadshavare och barnet skulle ge sitt godkännande om barnet skulle delta. Testen utfördes på 

skolan respektive förskolan under dagtid då barnen ändå var närvarande på platsen. Skolbarnen 

utförde testen antingen under skoltid eller då de var på fritids. Både på skolan och på förskolan 

utfördes testen i små rum som kunde stängas för att minska distraktioner från aktiviteter runt om. På 

skolan kunde även en persienn dras ner för att minska distraktioner utifrån. Testet gjordes av en 

deltagare i taget och då en deltagare hämtades för att göra testet frågade testledaren deltagaren om 

han/hon fortfarande ville göra testet. 

Efter en kort beskrivning av hur testet skulle gå till startades den inledande övningen. Testledaren 

förklarade under övningen vad och hur deltagaren skulle göra och svarade på eventuella frågor från 

deltagaren. Då deltagaren hade klarat båda nivåerna i övningen frågade testledaren om deltagaren 

förstått hur testet gick till. Om de svarade att de hade det startade testledaren det riktiga testet, 

annars kunde testledaren köra övningen en gång till. 

Då bilderna visades i början av varje omgång frågade testledaren vad de föreställde. Om deltagaren 

inte visste vad bilden föreställde eller sa ett annat ord än det som var tänkt till bilden rättades 

han/hon av testledaren och deltagaren fick svara på om han/hon visste vad ordet var. Då deltagaren 

sagt rätt ord till bilden klickade testledaren fram nästa bild. 

Då svarsbilden visades skulle deltagaren återge vilka bilder han/hon sett i samma ordning som de 

visats. Detta skulle deltagaren göra genom att peka på de bilder som han/hon sett i rätt ordning. 

Testledaren tryckte på de motsvarande siffertangenterna då deltagaren pekade och klickade sedan 

vidare så att nya bilder visades. Deltagaren fick ett försök på sig och fick sedan inte ändra sig. Efter 



12 
 

varje nivå sa testledaren något uppmuntrande till deltagaren, till exempel ”bra” eller ”det här går 

jättebra”, oavsett hur deltagaren hade presterat. Under nivåerna gav testledaren ingen respons till 

deltagaren om hur det gick. Då en ny nivå startade berättade testledaren för deltagaren hur många 

bilder som skulle komma att visas. 

Innan sista omgången skulle starta blev deltagaren upplyst om att i denna omgång skulle han/hon, 

efter varje svarsbild, få besvara på vilket sätt han/hon tänkt för att minnas bilderna. Innan omgången 

startade visades bilderna på minnesteknikerna en i taget och testledaren förklarade vad den innebar 

och om deltagaren inte hade gett någon respons frågade testledaren om deltagaren förstått. Om 

deltagaren inte hade förstått minnestekniken förklarade testledaren den igen på ett nytt sätt. Då 

deltagaren sagt att den förstått klickade testledaren fram nästa minnesteknikbild. Då bilden med de 

sammanfattande bilderna på minnesteknikerna visades frågade testledaren om deltagaren kom ihåg 

vad de sammanfattande bilderna innebar. Om deltagaren inte gjorde det kunde testledaren visa 

bilderna på minnesteknikerna igen. Då deltagaren sagt att den förstått minnesteknikerna startade 

testledaren den sista omgången. 

Då bilden med de sammanfattade minnesteknikerna visades frågade testledaren hur deltagaren 

hade tänkt för att minnas bilderna som han/hon sett. Om deltagaren tvekade erbjöd sig testledaren 

att förklara minnesteknikerna igen. 

3.4 Analys 
Planerade jämförelser gjordes mellan till vilken nivå deltagarna kom i omgången med kontrollord och 

till vilken nivå deltagarna kom i omgången med visuellt lika ord, fonologiskt lika ord respektive långa 

ord. Planerade jämförelser gjordes även mellan andel fel i procent i omgången med kontrollord och 

andel fel i procent i omgången med visuellt lika ord, fonologiskt lika ord respektive långa ord. Dessa 

jämförelser gjordes inom grupper med 5-åringar, 6-åringar, 7-åringar 8-åringar respektive 9-åringar 

med enkelsidiga, beroende t-test.  

Dubbelsidiga, beroende t-test gjordes för att undersöka om det fanns någon skillnad mellan till vilken 

nivå deltagarna kom i omgången med kontrollord och omgången med kontrollord då deltagarna fick 

svara på vilken minnesteknik de använt sig av. Dubbelsidiga, beroende t-test gjordes även för att 

undersöka om det fanns någon skillnad mellan andel fel i procent i omgången med kontrollord och 

omgången med kontrollord då deltagarna fick svara på vilken minnesteknik de använt sig av. 
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4. Resultat 
En av 6-åringarna avbröt testet så att resultat saknas från omgången med fonologiskt lika ord. 

Jämförelsen mellan 6-åringarnas resultat på omgången med fonologiskt lika ord och omgången med 

kontrollord gjordes därför på fyra barn. 

För jämförelserna mellan omgångarna då deltagarna svarade på vilka minnestekniker de använde 

och när de inte gjorde det användes resultat från alla deltagarna utom tre som avslutade testet så att 

det saknas resultat från omgången då deltagarna svarade på vilka minnestekniker de använde. 

Resultatet räknades alltså på resultatet från 27 deltagare. 

Då en deltagare inte visste vad en bild föreställde då han/hon skulle säga det och testledaren frågade 

om deltagaren visste vad ordet var för något, var det endast en person som svarade att han/hon inte 

visste vad det var. Detta var fallet med endast en bild. 

4.1 Nivåer och andel fel 
Skillnader mellan till vilken nivå deltagarna kom och mellan hur stor andel fel de hade undersöktes 

för att besvara frågeställningarna: 

Kan ett minnesspanntest uppdelat i omgångar med bilder som representerar antingen visuellt lika 

ord, fonologiskt lika ord, långa ord eller kontrollord visa om 5-åringar, 6-åringar, 7-åringar 8-åringar 

respektive 9-åringar använder sig av en visuell eller fonologisk minnesstrategi? 

Kan ett sådant minnesspanntest ge resultat som visar utvecklingen av inre tal? 

4.1.1 Vilken nivå deltagarna kom till 

5-åringarna kom till en signifikant lägre nivå i omgången med fonologiskt lika ord (M = 2,50, SD = 

0,55) än i omgången med kontrollord (M = 3,17, SD = 0,41), t(5) = 3,16, p < 0,05. Det fanns inga 

signifikanta skillnader mellan omgångarna med visuellt lika respektive långa ord och omgången med 

kontrollord.  

6-åringarna kom till en signifikant lägre nivå i omgången med fonologiskt lika ord (M = 3,00, SD = 

0,00) än i omgången med kontrollord (M = 3,75, SD = 0,50), t(3) = 3,00, p < 0,05. Det fanns inga 

signifikanta skillnader mellan omgångarna med visuellt lika respektive långa ord och omgången med 

kontrollord. 

Hos 7-åringarna fanns inga signifikanta skillnader mellan till vilken nivå de kom i omgången med 

kontrollord och omgångarna med visuellt lika ord, fonologiskt lika ord respektive långa ord. 

8-åringarna kom till en signifikant lägre nivå i omgången med visuellt lika ord (M = 3,17, SD = 0,75) än 

i omgången med kontrollord (M = 4,17, SD = 0,75), t(5) = 2,74, p < 0,05. De kom även till en 

signifikant lägre nivå i omgången med fonologiskt lika ord (M = 3,50, SD = 0,55) än i omgången med 

kontrollord (M = 4,17, SD = 0,75), t(5) = 3,16, p < 0,05. Även i omgången med långa ord (M = 3,33, SD 

= 0,82) kom de till en signifikant lägre nivå än i omgången med kontrollord (M = 4,17, SD = 0,75), t(5) 

= 2,71, p < 0,05. 

Hos 9-åringarna fanns inga signifikanta skillnader mellan till vilken nivå de kom i omgången med 

kontrollord och omgångarna med visuellt lika ord, fonologiskt lika ord respektive långa ord. 
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5-åringarna och 6-åringarna var alltså sämre i omgången med fonologiskt lika ord än i omgången med 

kontrollord. 8-åringarna var sämre i alla de tre omgångarna med visuellt lika ord, fonologiskt lika ord 

och långa ord än i omgången med kontrollord. Hos 7-åringarna och 9-åringarna fanns inga skillnader 

mellan omgångarna. Allt detta med avseende på till vilken nivå deltagarna kom i omgångarna. Se 

Figur 3 för vilken nivå deltagarna kom till i omgångarna inom de olika åldersgrupperna. 

 
Figur 3 Diagram över till vilken nivå, i genomsnitt, deltagarna kom till i omgångarna, inom grupper efter ålder. I omgångarna 
med fonologiskt lika ord och långa ord för 6-åringarna samt i omgången med långa ord för 9-åringarna kom alla till samma 
nivå vilket gör att det 95% konfidensintervallet är samma som medelvärdet och därför inte syns i figuren. 

4.1.2 Hur stor andel fel deltagarna hade 

Hos 5-åringarna, 6-åringarna, 7-åringarna och 9-åringarna fanns inga signifikanta skillnader mellan 

andel fel i procent i omgången med kontrollord och omgångarna med visuellt lika ord, fonologiskt 

lika ord respektive långa ord. 

8-åringarna hade en signifikant högre andel fel i omgången med visuellt lika ord (M = 0,28, SD = 

0,051) än i omgången med kontrollord (M = 0,22, SD = 0,036), t(5) = -2,62, p = < 0,05. De visade även 

en tendens till en högre andel fel i omgången med långa ord (M = 0,27, SD = 0,055) än i omgången 

med kontrollord (M = 0,22, SD = 0,036), t(5) = -1,95, p = 0,054. 

Den enda säkra skillnad som fanns är alltså den att 8-åringarna var sämre i omgången med visuellt 

lika ord än i omgången med kontrollord, men det fanns även en tendens att de även var sämre i 

omgången med långa ord än i omgången med kontrollord. Se Figur 4 för hur stor andel fel deltagarna 

hade i omgångarna inom åldersgrupperna. 
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Figur 4 Diagram över andel fel, i genomsnitt, deltagarna hade i omgångarna, inom grupper efter ålder. 

4.2 Uppgeende av minnestekniker 
Skillnader mellan att deltagarna fick svara på vilka minnestekniker de använde eller att de inte skulle 

svara på det undersöktes för att besvara frågeställningen: 

Påverkas resultatet på ett sådant minnesspanntest av att deltagarna under testets gång svarar på 

vilka minnestekniker de har använt sig av? 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan till vilken nivå deltagarna kom i omgången med 

kontrollbilder (M = 3,67, SD = 0,78) och omgången med kontrollbilder då de fick svara på vilken 

minnesteknik de använt sig av (M = 3,41, SD = 0,93), t(26) = -1,66, p = 0,11. 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan hur många procent fel deltagarna hade i omgången med 

kontrollbilder (M = 0,26, SD = 0,054) och omgången med kontrollbilder då de fick svara på vilken 

minnesteknik de använt sig av (M = 0,26, SD = 0,072), t(26) = 0,40, p = 0,69. 

Resultatet skiljer sig inte mellan omgången med kontrollord och omgången med kontrollbilder då de 

fick svara på vilken minnesteknik de använt sig av, varken med avseende på till vilken nivå deltagarna 

kom eller hur många procent fel de hade. Dock finns en tendens till att deltagarna kom till en lägre 

nivå i omgången då de fick svara på vilken minnesteknik de använt sig av än i omgången då de inte 

svarade på det.  
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5. Diskussion 
Studiens syfte var att ta reda på om ett minnesspanntest bestående av omgångar, med bilder som 

representerar ord som är antingen fonologiskt lika, visuellt lika, långa eller kontrollord, visar en 

utveckling från att tänka i bilder till att tänka i ord hos svenska barn i åldern 5 till 9 år. Studien skulle 

även ta reda på om det påverkar resultatet på ett sådant minnesspanntest om deltagaren under 

testets gång svarar på vilka minnestekniker de har använt sig av. Detta kommer att diskuteras utifrån 

studiens resultat och tidigare forskning. 

5.1 Utveckling av inre tal 
Den utveckling som förväntades var att yngre barn skulle tänka i form av bilder, äldre barn skulle 

tänka i form av ord och att det skulle synas en övergång mellan dessa minnesstrategier då barn både 

tänker i form av både bilder och ord. Detta skulle visas genom att visuell likhetseffekt, det vill säga att 

deltagare hade sämre resultat i omgången med visuellt lika ord än i omgången med kontrollord, 

skulle finnas vilket skulle tyda på att en visuell minnesstrategi användes. Det skulle även visas genom 

förekomst av fonologisk likhetseffekt, det vill säga att deltagare hade sämre resultat i omgången med 

fonologiskt lika ord än i omgången med kontrollord, och ordlängdseffekt, det vill säga att deltagare 

hade sämre resultat i omgången med långa ord än i omgången med kontrollord. Den utveckling som 

förväntades går inte att se i resultatet i denna studie.  

Det som dock överrensstämmer med det förväntade resultatet är att 8-åringarna i studien använde 

sig av både visuella och verbala strategier. Detta då en jämförelse mellan till vilken nivå deltagarna 

kom i omgångarna gjordes. Då en jämförelse mellan andel fel i procent gjordes kunde tendenser till 

samma resultat ses. Den jämförelsen visade att de använde sig av en visuell strategi men det syntes 

även en tendens av en ordlängdseffekt, vilket tyder på att en verbal strategi också användes. Dessa 

resultat tyder på att 8-åringarna är i den mellanfas då båda strategierna används. Om detta stämmer 

omfattar mellanfasen mer än endast 7-åringarna.  

Att 5- och 6-åringarna är sämre i omgången med fonologiskt lika ord än i omgången med kontrollord, 

med avseende på till vilken nivå de kom, tyder på att de använder sig av en verbal strategi, det vill 

säga att de använder inre tal. Detta stämmer inte överrens med den forskning som finns att inre tal 

inte ska vara utvecklat vid denna ålder (Hitch, Halliday et al. 1991, Palmer 2000, Vygotsky 1986). 

Dock finns det annan forskning (Conrad 1971, Hulme 1987) som har visat att barn så unga som i 4- till 

5-årsåldern använder sig av inre tal i liknande uppgifter, men de undersökte inte om en visuell 

strategi också användes. Resultatet i denna studie överrensstämmer med att barn i 5-årsåldern 

använder inre tal. Till skillnad från Conrad och Hulme undersöktes i denna studie även om det fanns 

en eventuell visuell likhetseffekt, vilket inte upptäcktes. Detta tyder på att de till största del använde 

sig av inre tal i uppgiften. 

Resultatet visade på få signifikanta skillnader mellan omgången med kontrollord och omgångarna 

med fonologiskt lika, visuellt lika respektive långa ord. Då den modell av arbetsminnet som Baddeley 

(1998) beskriver endast lägger fram fonologisk informationsbearbetning och visuell 

informationsbearbetning borde deltagarna använda antingen en fonologisk eller en visuell 

minnesstrategi, alternativt båda dessa strategier, eftersom informationen i studiens test behöver 

hållas i arbetsminnet. Att få sådana resultat har uppkommit beror antagligen på att få deltagare var 

med i testet.  
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De signifikanta skillnader som visats i denna studie skulle kunna visa på att inre tal finns redan hos 

unga barn men att visuella minnesstrategier, att tänka i form av bilder, utvecklas senare. Detta är 

inte något som stämmer överrens med tidigare forskning och är därför inte troligt. Om fler deltagare 

hade deltagit i testet hade fler skillnader kunnat uppvisas vilket skulle kunna leda till resultat som 

stämmer bättre överrens med tidigare forskning. 

Denna studie visar tendenser att resultaten av en större studie skulle vara att barn redan i 5-

årsåldern har börjat använda sig av en viss del inre tal. Då test har visat att även äldre barn i 11-

årsåldern använder både visuella och verbala strategier (Hitch, Woodin et al. 1989), skulle resultatet i 

en större studie kunna vara att även barn i 9-årsåldern använder både visuella och verbala strategier. 

Resultatet för 9-åringarna skulle även kunna vara att de endast använder verbala minnesstrategier, 

vilket undersökningar av Hitch, Halliday et al. (1991) och Palmer (2000) tyder på. 

5.2 Påverkan av att svara på vilken minnesteknik som använts 
Att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan resultaten på omgångar med kontrollord då 

deltagarna antingen svarade på vilken minnesteknik de använt sig av eller inte gjorde det, tyder på 

att detta inte har någon stor påverkan på resultatet. Att det inte har någon stor påverkan på 

resultatet tyder i sin tur på att det faktum att deltagarna tänker igenom hur de gör för att minnas 

bilderna varken förbättrar eller försämrar deras förmåga i ett minnesspanntest. Att deltagarna får 

beskrivet för sig om minnestekniker, som ska vara en hjälp att minnas, utan att få bättre resultat 

tyder på att de redan använder sig av någon av dessa tekniker. Annars skulle resultatet när de har 

fått höra om minnesteknikerna kunna förbättras eftersom deltagarna kan ha börjat använda sig av 

någon av teknikerna.  

Dock visade resultatet vid jämförelsen mellan att deltagaren svarar på vilken minnesteknik han/hon 

har använt och att han/hon inte gör det, en tendens till att de kom till en lägre nivå i omgången då de 

svarade på vilken minnesteknik de använt sig av än i omgången då de inte svarade på det. Detta kan 

bero på att deltagarna blir ofokuserade på den egentliga uppgiften, att peka på de bilder som har 

visats, då de vet att de efter att ha gjort den ska svara på en annan fråga. De kan gå händelserna i 

förväg och fundera över vad de ska svara på angående vilken minnesteknik de använder samtidigt 

som de försöker lägga bilderna som visas på minnet. Detta blir då en dubbel uppgift med två mål och 

två fokus, där koncentration tas från den ursprungliga uppgiften till att koncentrera sig på vad de 

använder för minnesteknik. Detta skulle kunna undvikas genom att fråga deltagarna vilken 

minnesteknik de använder färre gånger. I denna studie svarade deltagarna på vilken minnesteknik de 

använt efter varje svarsbild. Ett alternativ för att minska en eventuell påverkan av detta slag kan vara 

att deltagarna får svara på vilken minnesteknik de har använt efter varje nivå. Då skulle skillnader i 

svar inom varje nivå inte upptäckas, men fördelen att resultatet i minnestestet påverkas skulle kunna 

minskas, då deltagarna inte lika ofta behöver tänka igenom vilken minnesteknik de har använt sig av. 

Resultatet av vad deltagarna svarar skulle då visa på både vilka minnestekniker de använder sig av vid 

olika nivåer och vid olika kategorier.  

Eftersom det inte påverkar resultatet signifikant att fråga deltagarna vilka minnestekniker de 

använder sig av, är detta en bra metod för att undersöka om barn är medvetna om vilka 

minnestekniker de använder. Detta skulle vara ett intressant komplement till den information som 

fås fram i testet. Genom att deltagarna svarar på detta kan det undersökas om deltagarnas svar 

stämmer överrens med testets resultat. På detta sätt skulle det synas om barn är medvetna om vilka 
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minnestekniker de använder sig av. Dock kan det vara bra att inte fråga deltagarna som gör testet 

vilka minnestekniker de använder sig av efter varje uppgift, utan istället efter varje nivå. 

5.3 Metoddiskussion 
De ord som bilderna i testet representerade valdes så att de skulle ha liknande ålder då barn lär sig 

dem. Det var dock svårt att uppnå detta då orden behövde passa in i kategorierna och detta ledde till 

att vissa ord som användes lär sig barn i högre ålder än 5 år. Eftersom det var endast en bild då en 

person inte visste vad ordet var för något borde inte detta ha påverkat resultatet. Den ålder då barn 

lär sig orden var baserat på barn som talade brittisk engelska (Morrison, Chappell et al. 1997). Då de 

ord som användes i de flesta fall innehöll lika många stavelser på engelska och svenska och alltså 

borde ha samma svårighetsgrad samt att orden inte hade några uppenbara kulturella skillnader, så 

borde måttet på när engelska barn lär sig orden fungera på de svenska orden också. Dock skulle 

denna överföring mellan språk delvis kunna förklara att deltagarna i denna studie visste i princip vad 

alla orden betydde. Medelåldern då barn lärde sig orden låg i alla omgångarna runt 3 år, vilket borde 

ha gett en jämn svårighetsgrad mellan omgångarna. 

Studien var en pilotstudie för att undersöka om testet fungerade och om det går att under testet låta 

deltagarna svara på vilka minnestekniker de använder sig av utan att det påverkar resultatet. Då det 

var en pilotstudie gjordes testet på endast 30 deltagare vilket ledde till att ungefär 6 barn deltog från 

varje åldersgrupp. Det var även svårt att inom studiens omfattning få tag på fler barn som kunde 

göra testet. 

Deltagarnas resultat i testet undersöktes utifrån deras kronologiska ålder. Då barns verbala 

färdigheter är individuella och inte direkt kopplade till ålder skulle det vara bra att göra testet på 

barn och koppla resultatet med deras verbala mentala ålder. Detta skulle kunna ge resultat som 

närmare stämmer överrens med den forskning som finns i området. Då denna studie gjorde testet på 

få barn i varje åldersgrupp så kan de individuella skillnaderna i verbal mental ålder påverka resultatet 

kraftigt.  

De olika mått som användes för att mäta resultat på testet, till vilken nivå deltagarna kom och andel 

fel i procent som de hade, gav inte motsägande resultat utan de signifikanta skillnader och den 

tendens som fanns i båda jämförelserna stämde överrens. Dock gav måttet till vilken nivå deltagarna 

kom fler signifikanta skillnader. Måttet andel fel i procent användes för att det skulle synas skillnader 

i resultaten mellan om en deltagare gjorde fel på vägen men klarade sig till högre nivåer och om en 

deltagare klarade sig felfritt fram till den sista nivån som han/hon kom till. Då detta mått inte gav 

många signifikanta skillnader tyder det på att deltagarna gjorde få fel på de nivåer som de klarade.  

Eftersom få fel gjordes på de nivåer som deltagarna klarade skulle antagligen ett minnestest som inte 

var ett spanntest ge tydligare fonologisk likhets-, visuell likhets- och ordlängdseffekter. Detta 

eftersom de enklare nivåerna får en golveffekt i ett minnesspanntest. Tidigare forskning har visat att 

minnestest med en bestämd längd på bildserien har uppvisat fonologisk likhetseffekt (Hitch, Halliday 

et al. 1991) (Hulme 1987) (Palmer 2000). Att ha en bestämd längd på bildserien kan vara ett bra 

alternativ till att göra ett spanntest. Genom att utföra ett spanntest undviks dock problem med att 

hitta ett passande antal bilder till bildserien så att varken golv- eller takeffekter uppkommer. 

Spanntest kan därför vara att föredra då heterogena grupper ska jämföras, men ett test med en 

bestämd längd på bildserien kan föredras då en homogen grupp ska undersökas.  



19 
 

Genom att använda ord som rimmar, om det går att hitta passande sådana, i omgången med 

fonologiskt lika ord skulle fler skillnader som visar fonologisk likhetseffekt kunna uppkomma då ord 

som rimmar ger en kraftigare effekt (Nimmo, Roodenrys 2004). 

5.4 Slutsats 
Både fonologisk likhets-, visuell likhets- och ordlängdseffekt uppvisades minst en gång i testet vilket 

tyder på att de går att få fram med ett minnestest bestående av omgångar med bilder som 

representerar ord från kategorierna; fonologiskt lika ord, visuellt lika ord, långa ord och kontrollord. 

Detta betyder att minnestestet som användes i denna studie kan användas för att undersöka om 

dessa effekter finns och på så sätt visa vilka minnesstrategier som barn använder sig av.  

Minnestestet visade dock inte på den förväntade utvecklingen. Detta anser jag beror på att testet 

gjordes på för få deltagare. Jag tror dock inte att testet med fler deltagare med säkerhet skulle visa 

på utvecklingen att barn i 5- och 6-årsåldern tänker i form av bilder, barn i 7-årsåldern tänker i form 

av ord samt att barn i 8- och 9-årsåldern tänker i form av ord. 

Det är ännu inte klart hur utvecklingen av inre tal hos barn ser ut och till hur stor grad som barn i 

olika åldrar använder sig av visuella och verbala minnesstrategier. Inre tal skulle både kunna börja 

användas i 4 till 5-årsåldern som ett verktyg i arbets- och korttidsminnet, men kan även börja 

användas runt 7-årsåldern. Grundat i resultatet i denna studie och tidigare forskning anser jag att 

barn tidigt, åtminstone i 5-årsåldern, börjar använda sig av inre tal för att minnas bilder i 

korttidsminnet. Jag tror dock inte att visuella minnesstrategier slutar att användas då inre tal 

används. Istället tror jag att inre tal mer och mer blir det sätt som framför allt används för att minnas, 

men att visuella strategier fortsätter att finnas tillgängliga om det skulle behövas, till exempel om 

den fonologiska loopen blir hämmad av andra uppgifter. Jag ser ingen anledning till att förmågan att 

använda visuella minnestrategier skulle försvinna helt hos vuxna heller, då en sådan strategi kan vara 

en hjälp och möjliggöra eller förbättra minnesförmågan i vissa situationer. Det finns även studier som 

har visat att vuxna använder visuella minnesstrategier (Poirier, Saint-Aubin et al. 2007). 

I ett minnesspanntest som det i denna studie borde inte resultatet på testet påverkas av att 

deltagarna svarar på vilka minnestekniker de använder sig av. Dock anser jag att det vore bra att inte 

låta dem svara på vilka minnestekniker de använder sig av lika ofta som i denna studie, det vill säga 

efter varje gång de har svarat på vilka bilder de har sett. Jag anser att det vore bättre att deltagarna 

svarar på vilka minnestekniker de använder sig av efter varje nivå istället. Detta för att mycket 

information fortfarande kan fås från svaren, det vill säga vilka minnestekniker de använder sig av 

under olika nivåer samt under olika omgångar, samtidigt som en eventuell påverkan av det skulle 

kunna minskas. 
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Appendix A 
De ord som bilderna i testets omgångar representerade. 

Kontrollord, uppsättning 1: 

boll 

bröd 

hund 

glas 

ko 

ring 

sked 

träd 

tält 

Fonlogiskt lika ord: 

hand 

hatt 

kam 

katt 

knapp 

larv 

pall 

sax 

svamp 

Visuellt lika ord: 

borste 

fisk 

kvast 

nyckel 

penna 

skruv 

strumpa 

såg 

säng 

Långa ord: 

ananas 

bikini 

elefant 

gorilla 

helikopter 

paraply 

potatis 
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skottkärra 

telefon 

Kontroll, uppsättning 2: 

bil 

buss 

dörr 

hus 

häst 

kjol 

skål 

slott 

svan 
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Appendix B 
Bilder som förklarar fem minnestekniker och den bild som deltagarna skulle svara på angående vilken 

minnesteknik de använt sig av. Publicerade med tillåtelse från Sebastian Poloczek, Frankfurts 

universitet.  
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