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Inner Speech in Children with Intellectual Disabilities. Is there a Correlation between 
Inner Speech and the size of the Vocabulary? 
ABSTRACT 

 
Background: When children are faced by a cognitive challenge they often speak out loud to 

themselves. This is a common strategy in five year old children and is called private speech, 

which gradually, is developed into a silent form called inner speech. Inner speech is essential in 

several cognitive tasks including planning and problem solving, and is also involved in the 

working memory, particularly in the phonological loop. Children with intellectual disabilities have 

a limitation in the capacity of the working memory and in the phonological loop. The capacity of 

the working memory and the development of the phonological loop have a big importance in the 

acquisition of the vocabulary, therefore a limitation or delay in these skills lead to a delay in the 

vocabulary. 

 

Aim: The purpose of this study was to investigate the inner speech in children with intellectual 

disabilities and to investigate the correlation between the inner speech and the dimension of the 

active and passive vocabulary. 

 

Method: 28 children participated. The target group consisted of 14 children with mild to 

moderate intellectual disabilities aged 8:4-16:0 years. The control group consisted of 14 children 

with typical development aged 4:8-8:6 years. The two groups were matched according to their 

test results on Raven’s Colored Progressive Matrices. The active vocabulary was tested with 

Boston Naming Test and the passive vocabulary was examined with the Peabody Picture 

Vocabulary Test. To examine the inner speech and memory strategies the European Picture Span 

Study was used. 

 

Results: The result showed that the children in the control group have a bigger passive and active 

vocabulary compared to the target group and that there is a correlation between having a big 

vocabulary and using a more mature strategy in the control group. The target group use 

phonological strategies to a smaller extent than the control group, but they seem to have 

developed a consciousness regarding their use of strategies. The analysis also shows a significant 

correlation between span level and the size of the passive vocabulary in the target group, whilst 

there is a significant correlation between the span level and the active vocabulary in the control 

group. 

Key words: inner speech, passive vocabulary, active vocabulary, intellectual disabilities, memory 

strategies, working memory



 

 
 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Då barn möts av en kognitiv utmaning talar de ofta högt med sig själva. Detta är en 

vanlig strategi hos barn i femårsåldern och kallas privat tal (private speech) vilket gradvis, i takt 

med att barnen åldras, utvecklas till en tyst form kallat inre tal. Inre tal är centralt i flera kognitiva 

uppgifter bland annat planering och problemlösning och är även involverat i arbetsminnet, främst 

i den fonologiska loopen. Det finns en begränsning i arbetsminnets kapacitet och även den 

fonologiska loopen är begränsad hos barn med utvecklingsstörning. Arbetsminneskapaciteten 

och utvecklingen av fonologiska loopen har en stor avgörande betydelse i tillägnandet av 

ordförrådet och därför kan en begränsning eller försening leda till en försening även i 

ordförrådet. 

 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka inre tal hos barn med utvecklingsstörning samt 

att undersöka om det finns något samband mellan barnens inre tal och det aktiva respektive 

passiva ordförrådets storlek. 

 

Metod: I studien deltog 28 barn. Målgruppen bestod av 14 barn med lätt till måttlig 

utvecklingsstörning i åldrarna 8:4–16:0 år. Kontrollgruppen bestod av 14 barn med typisk 

utveckling i åldrarna 4:8–8:6 år. De båda grupperna matchades efter deras testresultat på Ravens 

färgade progressiva matriser. Det aktiva ordförrådet testades med Boston Naming Test och det 

passiva ordförrådet undersöktes med Peabody Picture Vocabulary Test. För att undersöka 

barnens inre tal och minnesstrategier användes European Picture Span Study.  

 

Resultat: Resultatet visar att barnen i kontrollgruppen har ett större passivt och aktivt ordförråd 

jämfört med målgruppen och att ett större ordförråd hos kontrollgruppen tycks ha viss betydelse 

för att barnen ska välja en mer mogen strategi. Målgruppen i föreliggande studie använder sig av 

verbala strategier i mindre utsträckning är kontrollgruppen, men de tycks ha utvecklat en 

medvetenhet kring sin strategianvändning. Analyserna visar även ett signifikant samband mellan 

uppnådd spannivå och storleken på det passiva ordförrådet hos målgruppen, medan det hos 

kontrollgruppen finns ett signifikant samband mellan uppnådd spannivå och storleken på det 

aktiva ordförrådet. 

  

Nyckelord: Inre tal, passivt ordförråd, aktivt ordförråd, utvecklingsstörning, minnesstrategier, 

arbetsminne 
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Inledning 

Inre tal är en del av den fonologiska loopen och innefattar de ord som produceras i en människas 

tankar. Detta är med andra ord synonymt med att tala till sig själv i tystnad. Det finns flera olika 

teorier kring hur användningen av inre tal ser ut hos barn med typisk utveckling. Denna studie 

baseras på en teori om att användningen av inre tal ökar då barnet är mellan fem och sju års ålder 

och att det även sker ett skifte från att använda en visuell strategi till en verbal strategi i denna 

ålder (Hitch, Halliday, Schaafstal  & Schraagen, 1988; Conrad, 1971). Henry och MacLean (2002) 

menar att barn med utvecklingsstörning uppvisar bristfälliga repetitionsstrategier och att de 

utvecklar en fonologisk strategi vid en mental ålder på sju år. Om det inre talet är bristfälligt 

påverkas den fonologiska lagringen i arbetsminnet vilket kan ge en negativ inverkan på 

tillägnandet av ordförrådet. Hur ordförrådet ser ut hos barn med utvecklingsstörning råder det 

delade meningar om. Vissa studier visar att barn med utvecklingsstörning och typisk utveckling 

ligger på samma nivå medan andra hävdar att ordförrådet hos barn med utvecklingsstörning är 

större än hos mentalt åldersmatchade barn med typisk utveckling (Roberts et al., 2007; Vicari, 

Caselli, & Tonucci, 2000). 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka användningen av inre tal hos barn med 

utvecklingsstörning och om det finns något samband mellan detta och det aktiva respektive 

passiva ordförrådets storlek. Då det inre talet är centralt i flera kognitiva uppgifter så som läsning, 

skrivning, räkning och samspelet mellan språk och tanke (Clark, 1971) anses ämnet logopediskt 

relevant. Hur ordförrådet kan påverka det inre talet anses också relevant då området ordförråd är 

ett ytterst väsentligt ämne inom logopedin. 

 

Bakgrund 

För att få en överblick över de områden som förekommer i föreliggande studie kommer 

forskning kring utvecklingsstörning, inre tal, arbetsminne och arbetsminnesstrategier samt 

ordförråd att presenteras. Delarna kring arbetsminnesstrategier och ordförråd har även delats upp 

i underrubrikerna typisk utveckling och utvecklingsstörning för att jämförelser ska kunna göras. 

 

Utvecklingsstörning 

Utvecklingsstörning innebär att individens intellektuella utveckling har hämmats samt att dessa 

individer har en bristande förmåga till inlärning och tänkande (Tideman, 2000; Gotthard, 2007). 

Dessa nedsättningar inom intellektuella funktioner ska ha uppstått före 16 års ålder där bland 



 

2 
 

annat ärftlighet, kromosomavvikelser, virus och hjärnskador före, under eller efter graviditeten 

kan orsaka utvecklingsstörning (Tideman, 2000). 

 

Utvecklingsstörning kan definieras på olika sätt, där en administrativ definition definierar 

utvecklingsstörning utifrån en kognitiv nivå och ett adaptivt kriterium där den kognitiva nivån 

motsvarar intelligenskvoten och det adaptiva kriteriet står för hur individen fungerar i vardagen. 

En nedsatt intelligens och begränsade adaptiva färdigheter ska även förekomma inom två av 

följande områden: akademiska färdigheter, sociala färdigheter eller praktiska färdigheter (Fernell, 

2012).  

 

Ytterligare en definition av utvecklingsstörning går att finna i Internationell statistisk 

klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem [ICD-10] (2010) där psykisk 

utvecklingsstörning definieras som ”Ett tillstånd med fördröjd eller inkomplett utveckling av förståndet som 

främst karakteriseras av en nedsättning av de färdigheter som mognar under utvecklingstiden och som bidrar till 

den generella intelligensnivån, såsom kognition, språk, motorik och sociala färdigheter. Utvecklingsstörning kan 

föreligga med eller utan andra psykiska eller fysiska tillstånd.”  

 

Individer kan ha olika grad av utvecklingsstörning och det är utifrån intelligenskvoten (IQ) som 

denna gradering görs. Individer med lindrig utvecklingsstörning har ett IQ mellan 50-69, måttlig 

utvecklingsstörning har ett IQ mellan 35-49 och svår utvecklingsstörning har ett IQ mellan 20-34 

(Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem [ICD-10], 2010). 

 

Arbetsminne 

Barn med utvecklingsstörning har oftast ett nedsatt arbetsminne och då det inre talet är en viktig 

del i arbetsminnet följer nedan en beskrivning av arbetsminnet. Arbetsminnet tillhandahåller 

tillfällig lagring och hantering av information (Just & Carpenter, 1992). Tidigare ansågs det finnas 

två komponenter vilka utgjorde minnet; korttidsminnet och långtidsminnet. Denna två-

komponentmodell vidareutvecklades till Baddeleys arbetsminnesmodell då det visade sig att det 

krävdes mer än enbart lagring för samspelet mellan bland annat perception, minne och 

uppmärksamhet (Baddeley, 2007). Arbetsminnet har en viktig roll i alla former av komplexa 

kognitiva uppgifter så som språkförståelse, inlärning och problemlösning (Just & Carpenter, 

1992; Baddeley, 1992). Baddeleys arbetsminnesmodell består av fyra komponenter vilka är den 

centrala exekutiven, den fonologiska loopen, det visuo-spatiala skissblocket samt den episodiska 

bufferten.  
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Den centrala exekutiven är överordnad de tre övriga systemen och har flertalet funktioner såsom 

att koordinera prestationen på olika uppgifter, kunna växla mellan hämtning av planer och 

strategier, att kunna hålla och manipulera tillfälligt aktiverad information från långtidsminnet samt 

att koordinera informationen från dess slavsystem (Palmer, 2000; Baddeley, 1992; Baddeley, 

2007).  

 

Den fonologiska loopen är känslig för såväl ordlängd som fonologisk likhet (Hitch et al., 1988) 

och har som uppgift att lagra och bearbeta verbal och auditiv information och visar sig även vara 

involverad i förvärvande av ordförrådet (Gathercole, Willis, Emslie & Baddeley, 1992). Den 

fonologiska loopen består av två komponenter. Dels den fonologiska lagringen där talbaserad 

information kan hållas i en till två sekunder innan den försvinner och dels det inre talet vilket 

lagrar information i den fonologiska loopen genom tyst repetition (Schuchardt, Gebhart, 

Mäehler, 2010; Baddeley, 2007). Auditivt material får automatiskt tillgång till den fonologiska 

lagringen medan visuellt material måste omkodas via det inre talet för att få tillgång till 

fonologiska lagringen (Gathercole & Hitch, 1994; Baddeley, 2007; Palmer, 2000; Baddeley, 1992).  

 

Lagringen är beroende av ett minnesspår som försvinner inom några sekunder om det inte 

repeteras, vilket sker av det inre eller yttre talet. Minnesspannet (memory span) påverkas av 

hastigheten med vilken ord kan upprepas tillsammans med de två sekunder det tar innan orden 

försvinner från lagringen. Upprepningsprocessen återspeglas i ordlängdseffekten (word length 

effect) där det är lättare att återkalla sekvenser av korta ord än längre ord. Detta beror på att de 

korta orden kan upprepas snabbare och flera gånger än de längre orden. Ordlängdseffekten 

innebär att minnesspannet blir mindre i takt med att ordens längd ökar då de långa orden tar 

längre tid att upprepa och ord ”försvinner” (Baddeley, 2007).  

 

Det visuo-spatiala skissblocket har liknande funktioner för visuell och spatial information som 

den fonologiska loopen och bevarar och processar visuell och spatial information (Baddeley 

2007; Schuchardt et al., 2010). Skrivna ord, bilder eller andra visuella stimuli har automatiskt 

tillgång till visuo-spatiala skissblocket och om informationen inte repeteras kommer den att 

försvinna, men om det visuella stimulit istället kodas till en verbal form kan denna lagras i 

fonologiska loopen (Palmer, 2000). 
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Den episodiska bufferten är ett begränsat och tillfälligt lagringssystem som kombinerar 

information från den fonologiska loopen, det visuo-spatiala skissblocket och långtidsminnet, men 

även från perceptuell ”input” (Baddeley, 2007).  

 

Inre tal 

Det inre talet är en del av den fonologiska loopen och kan definieras som tänkande medan 

externt tal är muntligt (Vygotsky, 1986). De ord som produceras i en människas tankar eller helt 

enkelt att tala till sig själv i tystnad är en beskrivning av inre tal (Perrone-Bertolotti, Rapin, 

Lachaux, Baciu, Loevenbruck, 2014). Inre tal är en funktion i sig själv och ska inte ses som en 

föregångare eller en inre aspekt av det yttre talet. Inre tal är i stor utsträckning tänkande, men 

fortfarande tal på så sätt att tanken är sammankopplad med ord.  

 

Inre tal utvecklas senare än vanligt tal och är centralt i flera kognitiva uppgifter såsom planering, 

problemlösning, självmotivering, läsning, skrivning, räkna och autobiografiskt minne samt i 

samspelet mellan språk och tanke (Conrad, 1971). Inre tal är även involverat i arbetsminnet och 

främst i den fonologiska loopen där det inre talet förbättrar inkodning av nytt material, inre tal 

har i detta avseende en passiv roll och övervakas av den centralexekutiva enheten (Perrone-

Bertolotti et al., 2014). Inre tal är även starkt förknippat med språkinlärning, språkanvändning 

samt språkutveckling. Positronemissionstomografi (PET) studier har visat att Brocas område har 

neurala förbindelser med inre tal, vilket stärker Vygotskys (1986) teori om att inre tal är socialt tal 

vänt inåt (Echric, 2006).  

 

Utveckling av inre tal 
Privat tal är ett förstadie till inre tal och en vanlig strategi som barn använder då de möts av en 

kognitiv utmaning. Detta innebär att barnen talar högt för sig själva (Winsler & Naglieri, 2003; 

Vygotsky, 1987) och har visats vara vanligast hos femåriga barn, men utvecklas redan vid tre års 

ålder (Winsler & Naglieri, 2003; Conrad, 1971). Mängden privat tal hos barn i fem till sju års ålder 

har visat sig bero på hur barnet upplever svårighetsgraden på en viss uppgift. Är uppgiften för 

svår eller för lätt för barnet är mängden privat tal litet, medan mängden privat tal ökar i takt med 

att en uppgifts svårighetsgrad ökar så länge uppgiften ligger inom barnets proximala 

inlärningszon (Vygotsky, 1986; Behrend, 1989). I takt med att barnen utvecklas och blir äldre 

ersätts gradvis det privata talet med viskningar och mumlanden för att sedan utvecklas till helt 

tyst inre tal (Winsler & Naglieri, 2003).  
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Det inre talet ökar hos barn i åldrarna fem till nio och samtidigt som användningen av inre tal 

ökar minskar användningen av privat tal (Winsler & Naglieri, 2003; San Martín Martínez, Boada i 

Calbet, Feigenbaum, 2011; Hitch, Halliday, Schaafstal, Heffernan, 1991). Inre tal utan yttre 

manifestationer är ovanligt hos barn i femårsåldern och vanligt hos äldre barn. Användandet av 

inre tal i arbetsminnet uppstår då barnet är mellan fem till sju år gammalt. Detta visar sig bland 

annat genom att barn med en mental ålder över fem år är sämre på att återkalla bilder som är 

fonologiskt lika, medan yngre barn är opåverkade av detta faktum. Detta innebär att utvecklingen 

av inre tal släpar efter barnens förvärvande av talat språk vilket brukar vara välutvecklat vid tre 

års ålder (Hitch, Halliday, Schaafstal  & Schraagen, 1988). 

 

Arbetsminnesstrategier 

Tidigare gavs en översiktlig presentation av arbetsminnet och dess delar samt en presentation av 

inre tal. I denna del kommer utveckling av arbetsminnet och olika strategier presenteras med 

fokus på barn med typisk utveckling och barn med utvecklingsstörning.  

 

Arbetsminnesstrategier hos barn med typisk utveckling 

Enligt Gathercole, Pickering, Ambridge och Wearing (2004) är huvuddelarna i Baddeleys 

arbetsminnesmodell etablerade då barnet är i sexårsåldern, de är dock inte färdigutvecklade. Den 

fonologiska lagringen samt den tysta repetitionen av den fonologiska loopen tros vara etablerade 

hos barn runt fyra års ålder (Gathercole & Hitch, 1994). 

 

Den fonologiska lagringen är den centrala länken mellan fonologiskt minne och tillägnande av 

ordförråd vilken är på plats då barnets språkliga förmågor börjar utvecklas (Baddeley, Gathercole 

& Papagno, 1998). Yngre barn förefaller inte använda någon minnesstrategi, men detta utvecklas 

i takt med att barnen åldras och de övergår då till en visuell strategi, vilket åtföljs av en period då 

barnen använder både en fonologisk och visuell strategi som slutligen utvecklas till den vuxenlika 

verbala strategin (Palmer, 2000).  

 

Vid fem års ålder går barn från att använda en visuell strategi till en mer språklig strategi för att 

memorera bilder (Conrad, 1971). Det är även svårare att minnas ord som låter lika än ord som 

låter olika (Conrad, 1971). I minnesuppgifter är verbala strategier inte till hjälp förrän barnen är i 

6-årsåldern dock kan yngre barn använda en sådan strategi spontant (Winsler & Naglieri, 2003). 

Barn i åldrarna fyra till fem år har visats vara omedvetna om fenomenet inre tal hos dem själva 

samt hos andra och de verkade inte heller medvetna om att något som inre tal ens är möjligt. I 
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minnesuppgifter är verbala strategier inte till hjälp förrän barnen är i sexårsåldern och det är först 

i denna ålder som de visar en viss kunskap om inre tal (Winsler & Naglieri, 2003; Flavell, Green, 

Flavell & Grossman, 1997). 

 

Hos yngre barn kan vissa repetitionsprocesser inte återfinnas (Hitch et al., 1988) och barn under 

sju år använder inte en spontan repetition vilket visar på att den fonologiska loopen enbart består 

av den fonologiska lagringen. De förlitar sig på det visuo-spatiala skissblocket och därmed ska 

man inte räkna med att en fonologisk omkodning av visuellt material ska ske (Gathercole et al., 

2004; Baddeley et al., 1998). Däremot använder barn från sju års ålder någon form av 

repetitionsstrategi (Henry & MacLean, 2002). Palmer (2000) fann i sin studie att barn i sex till 

sjuårsåldern använde den visuella och verbala strategin samtidigt och då den subvokala 

artikulationen inte är utvecklad förrän barnet är i sjuårsåldern och det är först då som visuella 

”inputs” kan omvandlas till en fonologisk form (Baddeley et al., 1998; Gathercole et al., 2004; 

Henry & MacLean, 2002) visar detta på att det är i denna ålder som ett skifte av strategier sker. 

 
Barn som är äldre än åtta verkar inte använda en visuell strategi. Palmer (2000) påpekar i sin 

studie att vuxna inte är konsekventa vad gäller strategier. De använder inte alltid en fonologisk 

strategi vid visuellt presenterat material och det kan därför förekomma flera strategier samtidigt 

och det är inte alltid det är varken eller även hos vuxna (Palmer 2000).  

 

Hos barn med typisk utveckling är lagringskomponenten avgörande för processande av akustisk 

information och spelar en nyckelroll i den tidiga språkutvecklingen, framförallt i tillägnandet av 

det aktiva ordförrådet samt användningen av grammatiska och syntaktiska former och strukturer. 

En begräsning i lagringskapaciteten innebär således att tillägnandet av dessa blir bristfällig 

(Schuchardt et al., 2011).  

 

Arbetsminnesstrategier hos barn med utvecklingsstörning 

Det finns olika teorier kring hur utvecklingen av inre tal ser ut hos barn med utvecklingsstörning. 

En av dessa menar att barn med utvecklingsstörning och barn med typisk utveckling går igenom 

samma kognitiva utveckling, men att utvecklingstakten skiljer sig mellan grupperna där det går 

långsammare för barn med utvecklingsstörning (Henry & MacLean, 2002; Weiss, Weisz & 

Bromfield, 1986).  

 

Schuchardt et al. (2010) fann att ungdomar med en ålder på 15 år och med en utvecklingsstörning 

uppvisade begränsningar i samtliga delar av arbetsminnet (centrala exekutiven, fonologiska 
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loopen och visuo-spatiala skissblocket) och att det finns ett samband mellan dessa begränsningar 

och typen av utvecklingsstörning där begränsningarna inte är lika markanta hos de med lätt 

utvecklingsstörning som hos de med svår utvecklingsstörning. Andra studier har även visat att 

barn med utvecklingsstörning har visat sig ha en nedsatt fonologisk lagring, men att de däremot 

inte uppvisar några begräsningar i repetitionsprocessen (Schuchardt et al., 2011;Van der Molen, 

Van Luit, Jongmans & Van der Molen, 2007).   De språkliga problem som återfinns hos de med 

utvecklingsstörning kan förklaras av den bristande fonologiska lagringskapaciteten och att denna 

bristande kapacitet i sin tur kan bidra till de kognitiva nedsättningar som återfinns hos personer 

med utvecklingsstörning (Schuchardt et al., 2011).  

 

Schuchardt et al. (2011) studerade det fonologiska arbetsminnets funktion hos mentalt 

åldersmatchade barn med typisk utveckling och med olika grader av utvecklingsstörning. I 

studien påvisade de att samtliga deltagare med en mental ålder på sju år automatiskt aktiverade 

den tysta repetitionen i den fonologiska loopen och att det därmed är vid denna ålder som denna 

funktion är fullt utvecklad (Schuchardt et al., 2011). Henry och MacLean (2002) fann i sin studie 

att barn med typisk utveckling fick bättre resultat på ordspannstester än de barn i samma ålder 

med utvecklingsstörning. Låga resultat vid ordspannstester kan ge konsekvenser vid tillägnande 

av andra kognitiva uppgifter, såsom ordförråd. Att barnen med utvecklingsstörning fick sämre 

resultat än barnen med typisk utveckling kan bero på att de inte använder sig av verbal repetition 

vilket även förklarar att de inte har ett lika bra arbetsminne som barnen med typisk utveckling.   

 

Då personer med utvecklingsstörning har bristfälliga repetitionsstrategier blir även arbetsminnet 

bristfälligt. Personer med utvecklingsstörning presterar dåligt vid minnesuppgifter som involverar 

upprepningsstrategier, men deras prestation förbättras vid repetitionsträning (Ellis, 1978). Barn 

med utvecklingsstörning rapporteras ofta ha ett bristande kort- och långtidsminne samt 

svårigheter med kodning (Henry & MacLean, 2002).  

 

Ordförråd 

Nedsättningar i det inre talet kan bero på en bristande lagringskomponent i arbetsminnet. Detta 

påverkar ordförrådsutvecklingen och därför följer nedan en beskrivning av ordförrådsutveckling 

och dess skillnader mellan barn med typisk utveckling och barn med utvecklingsstörning. En 

människas ordförråd består av två olika delar, ett aktivt och ett passivt. Enligt Just och Carpenter 

(1987) tillhör de ord en person kan producera det aktiva ordförrådet. Orden som personen 

förstår utgör det passiva ordförrådet. Skillnaden mellan dessa beror enligt Corson (1995) snarare 
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på användning av orden än på grad av kunskap. Det passiva ordförrådet inkluderar ord som är 

kända, lågfrekventa och som inte används i egen produktion. Då man inte använder alla ord som 

man förstår är det passiva ordförrådet det största. Man kan därför anta att vid ett 

ordförståelsetest och ett konfrontationsbenämningstest blir resultatet högst vid den förstnämnda 

testningen (Snickars, Sjö & Almarker, 2006). 

 

Enligt Meara (1992) aktiveras de olika ordförråden på olika sätt. Det aktiva ordförrådet aktiveras 

av andra ord medan det passiva ordförrådet aktiveras genom att man ser eller hör ordens form. 

Däremot måste ett ord som produceras även kunna förstås av talaren för att ordet ska tillhöra det 

aktiva ordförrådet. Ett ord man kommer ihåg utifrån en given kontext utan att egentligen förstå 

det är med denna förklaring inte ett ord som finns i personens ordförråd. 

 

Ordförrådsutveckling hos barn med typisk utveckling 
Ordförrådsutvecklingen är individuell och det finns stora skillnader vad gäller både bredd och 

djup (Huttenlocher, Haight, Bryk, Seltzer, & Lyons, 1991). Skillnaderna beror bland annat på 

kön, genetiskt arv, socioekonomisk status, grad av språklig stimulans, läsförmåga, läsförståelse, 

framgång i skolan, barnets ålder samt barnets språkliga och kognitiva nivå (Huttenlocher et al., 

1991; Gathercole et al., 1992, Bornstein, Haynes & Painter, 1998). I en studie som gjorts (Just & 

Carpenter, 1987) visar man bland annat på att ordförrådets storlek hos en elev i årskurs 1 kan 

skilja sig från 2500 ord till 25000 ord. 

                                                   

När barnet börjar skolan sker en kraftig ökning av ordförrådet. Det utvecklas en metalingvistisk 

medvetenhet hos barnet och språkets uppbyggnad och ords betydelser blir intressant (Gleason, 

2005). Barnet lär sig nya ord och får ett större ordförråd och kunskapen om redan inlärda ord 

fördjupas. Orden börjar läras in i relation till redan förvärvade ord istället för att läras in som ett 

helt nytt ord (Schoonen & Verhallen, 2008). Barnens morfologiska kunskap ökar och de 

utvecklar en förståelse kring processerna bakom ordbildning. Detta gör att barnens ordförråd 

börjar innehålla ord som är komplext språkligt uppbyggda och mindre vanliga och de blir även 

bättre på att tolka vad nya ord betyder (Hoff, 2009). Den intensiva tillväxten beror främst på att 

även läsförmågan utvecklas. Mellan 9-15 års ålder exponeras man för ca 100 000 ord via böcker. 

Därför har läsförmågan en stor roll för ordförrådsutvecklingen (Clark, 2009). Att ordförrådet 

ökar drastiskt i samband med läsförmågans utveckling beror enligt Bishop (1997) på att man 

möter ett mycket större antal ord i böcker än i en konversation. Att se orden visuellt bidrar även 

till en medvetenhet om morfologiska lik- och olikheter.  Man kan se en stark koppling mellan 

lexikal förmåga och läs-och skrivförmåga där ett större ordförråd innebär en bättre läsförmåga 
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(Dockrell & Messer, 2004). Ett växande ordförråd kräver en omorganisation av de förvärvade 

orden. Denna omorganisation innebär bland annat att ordbetydelser som används sedan länge av 

barnet konstrueras om, vilket beror på de nya erfarenheter barnet får i samband med den 

stigande åldern (Strömqvist, 2008). 

 

Ordförrådsutveckling hos barn med utvecklingsstörning 
Den språkliga och kommunikativa utvecklingen hos barn med utvecklingsstörning ser ut att starta 

senare än hos barn med typisk utveckling. Den sker även långsammare och har ett mindre 

omfång. Dock finns liksom hos barn med typisk utveckling en stor variation inom gruppen 

(Brady, Marquis, Fleming & McLean, 2004). 

 

Vad gäller forskning kring ordförrådsutvecklingen är åsikterna delade. En del studier visar att 

barn med utvecklingsstörning ligger på samma nivå som mentalt åldersmatchade barn med typisk 

utveckling (Roberts et al., 2007; Vicari, Caselli, & Tonucci, 2000), andra studier har visat att 

ordförrådet är större hos barn med utvecklingsstörning i jämförelse med mentalt åldersmatchade 

barn. Detta kan förklaras av en högre kronologisk ålder vilket ger barnen mer livserfarenhet och 

kunskap om omvärlden vilket i sin tur gör att barnet stött på mer ord och därmed utökar sitt 

ordförråd (Facon, Facon-Bollengier & Grubar, 2002; Miolo, Chapman & Sindberg, 2005).  

 

I en studie (Van der Schuit, Segers, van Balkom & Verhoeven, 2011) har man undersökt hur 

kognitiva funktioner påverkar språkutvecklingen hos barn med utvecklingsstörning och hos barn 

med typisk utveckling. Barnen som deltog i studien var mellan fyra och fem år. Resultatet visade 

ett positivt samband mellan fonologiskt arbetsminne vid fyra års ålder och ordförråd vid fem års 

ålder, vilket betyder att ett starkt fonologiskt arbetsminne vid fyra års ålder har en positiv 

påverkan på ordförrådet ett år senare (Van der Schuit et al., 2011). Tidigare studier (Gathercole & 

Baddeley, 1990; Jarrold, Baddeley, Hewes, Leeke & Phillips, 2004) har visat på samma sak hos 

både barn med och barn utan utvecklingsstörning. Resultatet i studien av Van der Schuit et al. 

(2011) visar också att svårigheter med det fonologiska arbetsminnet kan ha en begränsande effekt 

på ordförrådets utveckling. När icke-verbal intelligens tas med i beräkningarna försvinner 

sambandet mellan fonologiskt arbetsminne och ordförrådets utveckling, vilket förklarar att den 

icke-verbala intelligensen har en betydelse för ordförrådsutvecklingen hos barn med 

utvecklingsstörning. Den roll den icke-verbala intelligensen har kring språkutvecklingen tycks 

vara större hos barn med utvecklingsstörning än hos barn med typisk utveckling (Van der Schuit 

et al., 2011). 

 



 

10 
 

Inre tal är en viktig del i den fonologiska loopen i arbetsminnet då det är starkt förknippat med 

flera viktiga kognitiva uppgifter så som läsning och skrivning. Vad barn använder för strategier 

vid minnesuppgifter är beroende av hur deras inre tal är utvecklat. Barn med utvecklingsstörning 

har ett begränsat arbetsminne vilket kan påverka ordförrådsutvecklingen. Hur 

ordförrådsutvecklingen ser ut hos barn med utvecklingsstörning i jämförelse med mentalt 

åldersmatchade barn råder det dock delade åsikter kring. 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka användningen av inre tal hos barn med 

utvecklingsstörning och om det finns något samband mellan detta och det aktiva respektive 

passiva ordförrådets storlek.  

 

Frågeställningar 

 Finns det något samband mellan användningen av inre tal och det aktiva och passiva 

ordförrådets storlek hos barn med utvecklingsstörning och skiljer detta sig från barn med 

typisk utveckling?  

 Föreligger det något samband mellan arbetsminneskapacitet, mental ålder och ordförråd 

och finns det någon skillnad mellan barn med utvecklingsstörning och barn med typisk 

utveckling?  

 

Metod 

I föreliggande studie har 41 barn deltagit. Barnen med utvecklingsstörning ingår i målgruppen 

och barnen med typisk utveckling ingår i kontrollgruppen. Inklusionskriterierna för de två 

grupperna såg ut på följande sätt. Målgruppen skulle ha diagnostiserad lätt till måttlig 

utvecklingsstörning, ingen annan diagnos (undantag ADHD och ADD), svenska som 

modersmål, tal som första kommunikationssätt, ålder 8-16 år samt fått testresultat på Ravens 

färgade progressiva matriser, European Picture Span Study, Peabody Picture Vocabulary Test och 

Boston Naming Test. En deltagare använde tecken som stöd och majoriteten av deltagarna hade 

tilläggsdiagnoser. Dessa barn inkluderades i målgruppen på grund av svårigheter att få tag på 

deltagare. Kontrollgruppen skulle inte ha några kognitiva eller neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, ha svenska som modersmål, ålder 4:6–8:6 år samt fått testresultat på alla 

testen. Utifrån dessa kriterier exkluderades ett testat barn från målgruppen då barnet inte fått 

testresultat på alla tester. Denna grupp inkluderade till slut 14 barn med lätt till måttlig 
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utvecklingsstörning i åldrarna 8:4–16:0 år. Kontrollgruppen matchades med råpoäng på Raven 

som räknades om till mental ålder. För att hitta en bra matchning behövdes flera barn testas och 

de som matchade målgruppen bäst valdes ut. De 12 barn med högst mental ålder exkluderades. 

De inkluderade i kontrollgruppen var 14 barn med typisk utveckling i åldrarna 4:8–8:6 år. (se 

tabell 1).  

 

Tabell 1. Sammanställning över deltagarnas åldrar i målgruppen och kontrollgruppen. 

 Kronologisk 

ålder 

Medelålder 

(kronologisk) 

Mental 

ålder 

Medelålder  

(Mental ålder) 

Målgrupp 

n=14 

8:4–16:0 12:2 4:0–10:5 6:4 

Kontrollgrupp 

n=14 

4:8 – 8:6 6:10 4:0–9:0 6:8 

 

Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes på ett 6:4 årigt barn med typisk utveckling för att kontrollera 

huruvida testningen hade ett bra upplägg samt hur instruktioner presenterades av testledaren. 

Syftet var också att kontrollera hur instruktioner uppfattades och följdes av barnet. Testerna 

genomfördes i ordningen: Ravens matriser, EPPSS, PPVT och BNT. Testningen bedömdes 

fungera väl och det beslutades att fortsätta övrig testning på samma sätt. Deltagaren ingick även i 

kontrollgruppen. 

 

Etiska överväganden 

Rektorer på olika skolor har kontaktats och fått information kring studien (se bilaga 1). På de 

skolor där rektorer gett sitt godkännande har kontakt med ansvariga lärare tagits för 

överenskommelse om utskick av informationsbrev (se bilaga 2) och godkännandeblanketter till 

vårdnadshavare (se bilaga 3 och 4), återsamling av dessa blanketter samt tidpunkt för testning.  

Samtliga deltagare med vårdnadshavare har fått skriftlig information (se bilaga 2) och har godkänt 

sitt deltagande i studien genom att lämna in en signerad samtyckesblankett (se bilaga 3 och 4).  

 

För att avidentifiera den insamlade datan har ingen information som kan kopplas till en viss 

individ eller region publicerats. All insamlad data kodades genom att deltagarna försetts med ett 

nummer som sedan stått istället för namn på samtliga dokument. Kodnyckeln, dokumentet med 

vilket nummer som hör till vilken deltagare, kommer sedan förvaras i en krypterad fil hos 
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handledaren samt i ett kassaskåp. All insamlad data kommer förvaras på logopedprogrammet i 

fem år. Såväl de deltagande barnen som föräldrarna, har när som helst under studiens gång 

kunnat avbryta deltagandet. Det material som samlats in innan ett eventuellt avbrott har dock 

kunnat komma att användas i föreliggande studie. 

 

Undersökningsmaterial 

Nedan beskrivs de test som har använts för att utgöra underlag för studien.  

 

Ravens färgade progressiva matriser 

Ravens färgade progressiva matriser (Raven Colored Progressive Matrices) har använts för att 

kunna matcha barnen i de olika grupperna. Detta är ett icke-verbalt test som beskrivs ge en 

pålitlig mätning av generell intelligens och används ofta för att matcha barn med 

utvecklingsstörning och barn med typisk utveckling på mental ålder (Rao & Baddeley, 2013; 

Goharpey, Crewther, Crewther, 2013). Testet består av 36 bilder uppdelade i 3 set. I varje set 

ökar gradvis svårigheten. Deltagaren får se en bild där en bit saknas och deltagarens uppgift är att 

identifiera den rätta saknade biten utifrån sex alternativ (Rao & Baddeley, 2013; Goharpey, 

Crewther, Crewther, 2013).  

 

European Picture Span Study, EPPSS 

Barnens användning av inre tal har testats med ett datoriserat test utvecklat i ett europeiskt 

samarbetsprojekt. EPPSS är ett datorprogram där man testar vilka minnesstrategier barn 

använder vid visuell presenterad information. Testet består av tre olika delar. Dock kommer 

endast två delar beskrivas nedan då den tredje inte var relevant för föreliggande studie. Inre tal 

och arbetsminnesstrategier kommer hädanefter användas synonymt. 

 

Del 1 

I denna del ska barnet komma ihåg bilder som visas på datorskärmen. Bilderna består av 

enstaviga ord (clown, ring, tåg, stol, glas, kjol, bröd, ur, kam) som testledaren presenterar muntligt 

och visuellt. Testet startar med två övningsomgångar där barnet ska komma ihåg två bilder. 

Barnet får sedan nio svarsalternativ presenterade för sig i ett rutnät (3x3). Därefter ska barnet, i 

rätt ordning, peka ut de bilder som visats på skärmen. Övningsomgångarna genomförs för att 

barnet ska förstå uppgiften. Efter detta moment startar testomgången och barnet ska först 

minnas och peka ut en bild. För varje nivå finns sex omgångar. För att barnet ska ta sig vidare till 

nästa nivå, det vill säga få ytterligare en bild att minnas, krävs det att barnet har minst fyra rätt. 
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När barnet svarat mer än tre fel på en nivå avbryts testet och barnets spannivå har uppnåtts. 

Bilderna visas i 1,5 sekunder med 0,5 sekunders mellanrum. 

 

Del 2 

I denna del vill man få reda på vilken strategi barnet använder för att minnas bilder. Nio 

enstaviga (clown, ring, tåg, stol, glas, kjol, bröd, ur, kam)- samt nio flerstaviga ord (paraply, 

elefant, telefon, gorilla, helikopter, potatis, skottkärra, ananas, bikini) presenteras muntligt och 

visuellt av testledaren. Sedan presenterar testledaren fem olika strategier som kan användas när 

man minns. Dessa strategier presenteras muntligt och visuellt. Testomgången startar på den 

spannivå barnet uppnått i föregående del. Precis som i föregående del ska barnet minnas de bilder 

som presenteras och sedan peka i rätt ordning vilka bilder som visats. Därefter ska barnet peka ut 

den strategi som denne använt för att minnas bilderna. Spannivån innehåller sex omgångar varav 

tre är med enstaviga ord och tre med flerstaviga ord. Antalet bilder utökas efter sex omgångar 

med en bild (spannivå+1) och pågår på samma sätt som föregående nivå. Under dessa omgångar 

visas bilderna med en bestämd tid på 1,5 sekund per bild. När dessa omgångar är genomförda 

fortsätter testomgången på den spannivå barnet uppnått i del 1. Barnet får nu styra själv över hur 

lång tid bilderna ska visas. Som tidigare under testningen ska barnet peka i rätt ordning på vilka 

bilder som visats samt peka ut den använda strategin. Testet fortsätter på samma sätt i sex 

omgångar för att återigen övergå till spannivå+1. 

 

Strategier 

För att testa vad barnet använder för minnesstrategi presenterades fem olika alternativ. Bilder på 

de olika strategierna tagna från dataprogrammet EPPSS finns nedan. 

 

 
 
 
 
 
 

Figur 1. Samlingsstrategi.  Figur 2. Upprepningsstrategi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Benämningsstrategi.  Figur 4. Ingen strategi. 
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Figur 5. Visuell strategi.    
 

Använder sig barnet av en samlingsstrategi ser barnet alla bilder men upprepar orden subvokalt 

när alla bilder presenterats, för att sedan peka ut bilderna. Upprepningsstrategi innebär att barnet 

benämner den första bilden och sedan lägger till varje nytt ord för att avslutningsvis upprepa alla 

ord subvokalt innan utpekning av bilderna. Att använda sig av en benämningsstrategi innebär att 

man benämner en bild när den visas för att sedan benämna nästa bild när den visas. Ingen 

strategi innebär att barnet inte gör något särskilt för att minnas bilderna. Använder man sig av en 

visuell strategi minns man genom att se bilder i huvudet. 

 

Peabody Picture Vocabulary Test, PPVT 

PPVT mäter ordförståelse och testar det passiva ordförrådet. Testet går ut på att testpersonen ska 

peka på den av fyra bilder som passar bäst överens med det ord testledaren säger. Man startar 

testningen med det set som är matchat med barnets ålder. Varje set består av 12 bilder. Klarar 

barnet detta set med max ett fel fortsätter man till nästa set. När barnet gett 8 felsvar under ett set 

avslutas testet och barnet har då uppnått sin taknivå (Ceiling Item). Gör barnet mer än två fel 

under det första testade setet påbörjar man föregående set för att hitta barnets grundnivå 

(baseline). Testet är utformat för åldrarna 2½ år och uppåt. Bilderna föreställer både adjektiv, 

substantiv och verb (Dunn et al., 1997). I föreliggande studie analyserades PPVT i enlighet med 

manualen. 

 

Boston Naming Test, BNT 

BNT används för att undersöka aktivt ordförråd hos både barn och vuxna. Testet består av 60 

ritade bilder föreställande olika substantiv. Målorden är ordnade i varierande svårighetsgrad. Ord 

som ingår i testet är både mer kända ord, som exempelvis blomma, men också mindre frekvent 

använda ord som exempelvis igloo (Brusewitz, Tallberg, 2010). Under testningen får semantiska 

och fonologiska ledtrådar ges, vilka har noterats. Testet avslutas när barnet gett 8 felsvar i följd 

(Kaplan et al., 2001).  
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Procedur 

Testningen genomfördes under skoltid och i skolmiljö. Varje testtillfälle tog 45-60 minuter och 

skedde i ett avskilt rum där testledaren eller testledarna och barnet befann sig. Testningen 

genomfördes utan rast eftersom barnen upplevdes ha energi till det. De barn som upplevdes 

trötta erbjöds en kort rast, men alla tackade nej. 

En femtedel av testningen utfördes med två testledare i rummet tillsammans med barnet. De fyra 

testen delades då upp bland de två testledarna. Testordningen var då Raven, EPPSS, PPVT och 

BNT. För att effektivisera proceduren och för att störa mindre i skolundervisningen delade 

testledarna upp sig under resterande testning och testade samtidigt varsitt barn åt gången. Testen 

genomfördes då i annan ordning än vad som tidigare gjorts. Ordningen blev istället Raven, 

EPPSS, PPVT och BNT alternativt PPVT, BNT, Raven och EPPSS. En stor del av de äldre 

barnen i kontrollgruppen har muntligt förklarat hur de gjorde för att minnas och sedan fått hjälp 

med att peka ut motsvarande bild då de testades med EPPSS. 

 

Analysmetod 

Samtliga test analyserades i enlighet med respektive manual. Boston Naming Test analyserades 

enligt de målord och det rättningssystem Tallberg (2005) utvecklat. Resultaten från respektive test 

har sedan analyserats statistiskt I SPSS där Spearmans rangkorrelation för icke-parametrisk data 

samt oberoende t-test gjordes.  

 

Resultat 

Fördelning av testresultat 

För att få en överblick kring resultatfördelning för Raven, BNT, PPVT samt vilken spannivå 

deltagarna uppnått presenteras nedan två tabeller. I tabell 2 finns medelvärdet för råpoängen för 

Raven, BNT och PPVT för de båda grupperna.  

 

Tabell 2. Antal barn samt medelvärde av testresultat. Inom parantes visas standardavvikelser. 

 Antal Raven  BNT 

 

PPVT 

Målgrupp 14 17,9 

(7,99) 

28,9 

(7,13) 

79,3 

(31,05) 

Kontrollgrupp 14 20,0 

(4,96) 

32,0 

(8,26) 

93,5 

(28,35) 
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Hur många deltagare i vardera grupp som uppnått en viss spannivå presenteras i tabell 3.  
 
Tabell 3. Tabellen visar hur många som uppnått en viss spannivå i del 1 i EPPSS.  

 Spannivå 0 Spannivå 1 Spannivå 2 Spannivå 3 

Målgrupp 
n=14 

5 4 4 1 

Kontrollgrupp 
n=14 

0 4 4 6 

 

Strategival 

En fördelning över vilken strategi som väljs flest gånger i de båda grupperna presenteras i tabell 

4. Målgruppen bestod här av nio deltagare då fem av deltagarna i denna grupp uppnådde 

spannivå 0 och därmed inte valde strategi. Majoriteten av deltagarna i målgruppen valde en visuell 

strategi, medan ingen strategi valdes flest gånger i kontrollgruppen. Samlingsstrategin, 

upprepningsstrategin och benämningsstrategin tenderar även att väljas flest gånger i 

kontrollgruppen än i målgruppen där det är den visuella strategin som dominerar.  

 
Tabell 4. Fördelning av strategival. Barnen valde strategi 24 gånger var. Sifforna nedan visar hur 
många gånger varje strategi valts. Målgruppen består av nio deltagare då fem av deltagarna inte 
valde strategi på grund av för låg spannivå.  

 Samlings-
strategi 

Upprepnings-
strategi 

Benämnings- 
strategi 

Ingen 
strategi 

Visuell 
strategi 

Målgrupp 
n=9 

15  
(6,9%) 

5  
(2,3%) 

44  
(20,4%) 

25  
(11,6%) 

127  
(58,8%) 

Kontrollgrupp 
n=14 

39  
(11,6%) 

63  
(18,8%) 

38 
(11,3%) 

107  
(31,8%) 

89  
(26,5%) 

 

Ett oberoende t-test för att påvisa skillnaden mellan gruppernas val av strategi gjordes där det 

framkom en signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller val av visuell strategi t(21)=2,37, 

p<,05 och en tendens till signifikans t(21)=-1,72, p<,10 vid upprepningsstrategin. Ingen 

signifikant skillnad kunde uppvisas mellan grupperna för de övriga strategierna. 

 

För att undersöka om det fanns ett samband mellan resultatet på Raven (råpoäng) och val av 

strategi användes Spearman’s rangkorrelation för icke-parametrisk data (se tabell 5). Det finns ett 

signifikant samband mellan Raven och samlingsstrategin och mellan Raven och 

upprepningsstrategin hos kontrollgruppen, vilket visar på att barn med ett högre resultat på 

Raven väljer någon av dessa strategier.   
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Tabell 5. Tabellen visar samband mellan resultat på Raven och strategival. 

 Samlings-
strategi 

Upprepnings-
strategi 

Benämnings- 
strategi 

Ingen 
strategi 

Visuell 
strategi 

Målgrupp 
n=9 

-,267 ,251 -,571 -,498 ,581 

Kontrollgrupp 
n=14 

,643* ,775** ,505 -,223 -,049 

Spearman’s rangkorrelationkoefficient p, signifikanta resultat markerat * för signifikans p<,05 eller ** för signifikans 
p<,01. 

 

Ordförråd 

Ett oberoende t-test gjordes för att undersöka skillnaden i det aktiva och passiva ordförrådets 

storlek i de olika grupperna, dock kunde inget signifikant resultat påvisas.  

 

För att undersöka eventuella samband mellan resultat på Raven och uppnådd spannivå, samt 

resultat på Raven och resultat på de olika ordförrådstesten gjordes Spearman’s rangkorrelation 

för icke-parametrisk data (se tabell 6). Analysen visar att det finns signifikanta samband mellan 

resultat på Raven och uppnådd spannivå i både målgruppen (p=,009) och 

kontrollgruppen(p=,013). Det finns även signifikanta resultat hos både målgruppen och 

kontrollgruppen gällande samband mellan Raven och det aktiva samt passiva ordförrådet.  

 
Tabell 6. Tabellen visar samband mellan resultat på Raven och uppnådd spannivå, samt samband 
mellan resultat på Raven och resultat på de olika ordförrådstesterna. 

 Raven och spannivå Raven och PPVT Raven och BNT 

Målgrupp 
 n=14 

,668** ,851** ,710** 

Kontrollgrupp 
n=14 

,644* ,826** ,685** 

Spearman’s rangkorrelationkoefficient p, signifikanta resultat markerat * för signifikans p<,05 eller ** för signifikans 
p<,01. 

 
Spearman’s rangkorrelation för icke-parametrisk data gjordes även för att undersöka eventuella 

samband mellan uppnådd spannivå och resultat på de olika ordförrådstesten (se tabell 7). Det 

påvisades ett signifikant samband mellan uppnådd spannivå och det passiva ordförrådet hos 

målgruppen (p=,001) samt mellan uppnådd spannivå och det aktiva ordförrådet hos 

kontrollgruppen (p=0,031).  
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Tabell 7. Tabellen visar samband mellan uppnådd spannivå och resultat på de olika 
ordförrådstesten. 

Spearman’s rangkorrelationkoefficient p, signifikanta resultat markerat * för signifikans p<,05 eller ** för signifikans 
p<,01. 
 

Samband mellan ordförråd och strategival 

För att undersöka om det föreligger ett samband mellan ordförråd och en eller flera strategier hos 

de olika grupperna gjordes Spearman’s rangkorrelation för icke-parametrisk data (se tabell 8). I 

analysen uppvisades ett signifikant negativt samband för målgruppens storlek på det aktiva 

ordförrådet och val av samlingsstrategin och ingen strategi vilket innebär att barnen med 

utvecklingsstörning tenderar att välja samlingsstrategin och ingen strategi färre gånger ju större 

aktivt ordförråd de har. Vad gäller kontrollgruppens aktiva ordförråd kan det påvisas ett 

signifikant samband med benämningsstrategin. Analysen visar också signifikanta samband mellan 

kontrollgruppens passiva ordförråd och samlingsstrategin, upprepningsstrategin och 

benämningsstrategin.  

 

Tabell 8. Samband mellan resultatet på Boston Naming Test respektive Peabody Picture 
Vocabulary Test och val av strategier. 

Spearman’s rangkorrelationkoefficient p, signifikanta resultat markerat * för signifikans p<,05 eller ** för signifikans 
p<,01. 

 

 

 

 Spannivå och PPVT Spannivå och BNT 

Målgrupp 
n=14 

,785** ,360 

Kontrollgrupp 
n=14 

,473 ,577* 

 Samlings-
strategi 

Upprepnings-
strategi 

Benämnings- 
strategi 

Ingen 
strategi 

Visuell 
strategi 

Målgrupp 
BNT 
n=9 

-,663 ,121 ,116 -,794* ,161 

Kontrollgrupp 
BNT 
n=14 

,412 ,389 ,606* ,027 ,023 

Målgrupp 
PPVT 
n=9 

-,274 ,279  -,009 -,350 ,269 

Kontrollgrupp 
PPVT 
n=14 

,632* ,612* ,640* -,102 ,062 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Diskussionen är uppbyggd utifrån de två frågeställningarna till föreliggande studie vilka är:  

 Finns det något samband mellan det aktiva och passiva ordförrådets storlek och 

användning av inre tal hos barn med utvecklingsstörning och skiljer detta sig från barn 

med typisk utveckling? 

 Föreligger det något samband mellan arbetsminneskapacitet, mental ålder och ordförråd 

och kan man se någon skillnad mellan målgruppen och kontrollgruppen? 

 

Samband mellan ordförråd och strategival  samt skillnader mellan grupperna 

Kontrollgruppen i föreliggande studie tenderar att använda sig av de verbala strategierna ju större 

passivt ordförråd barnen har. Ett större passivt ordförråd tenderar med andra ord att bidra till ett 

mer moget strategival och därför har det också ett stort samband med utvecklingen av inre tal 

hos barn med typisk utveckling. Palmer (2000) menar att yngre barn inte förefaller använda 

någon minnesstrategi men att de börjar övergå till en viss strategi ju äldre de blir. I takt med att 

barnen åldras börjar den visuella strategin användas tillsammans med en fonologisk strategi för 

att slutligen övergå till en användning av främst verbala strategier. Enligt vad Palmer (2000) 

kommit fram till är de verbala strategierna de mest mogna men med viss variation även hos 

vuxna. Gällande målgruppens passiva ordförråd kan inga signifikanta resultat ses. Däremot finns 

en signifikant negativ korrelationskoefficient gällande målgruppens aktiva ordförråd och val av 

ingen strategi. Barnen i målgruppen tenderar alltså att välja ingen strategi färre gånger ju större 

aktivt ordförråd de har. Detta samband visar på att barnen i stället väljer en annan strategi vid ett 

större aktivt ordförråd. Vad de istället använder för strategi kan inte ses i resultatet i föreliggande 

studie. Att valen av ingen strategi tenderar att bli färre ju större ordförrådet är visar på att barnen 

har någon slags strategi för att minnas bilder. Det visar också på att barnen har en medvetenhet 

kring vilken strategi de använder. Enligt Winsler och Naglieri (2003) samt Flavell et al. (1997) 

finns en viss kunskap om inre tal hos barn i sex-sju årsåldern. Målgruppen i föreliggande studie 

har en medelålder på 12:2 år och en mental ålder på 6:4 år vilket enligt ovan nämnda studier 

(Winsler & Naglieri, 2003; Flavell et al., 1997) borde betyda att en medvetenhet finns.  

 

Gällande kontrollgruppens aktiva ordförråd finns ett signifikant samband med 

benämningsstrategin. Det finns alltså ett samband mellan det aktiva ordförrådet och ett mer 

moget strategival. Dock är detta samband inte lika tydligt som sambandet mellan det passiva 
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ordförrådet och ett moget strategival där man kan se att det finns en signifikans med alla verbala 

strategier. Detta är en iakttagelse som kan vara intressant att studera vidare. 

 

Ovanstående resultat visar ett samband mellan kontrollgruppens båda ordförråd och en mogen 

strategianvändning. Målgruppens strategianvändning och båda ordförråd tycks inte ha ett tydligt 

samband. Hur målgruppen har förstått instruktioner samt deras medvetenhet om egna strategier 

kan vara en orsak till varför det skiljer sig mellan grupperna.  

 

För att besvara den andra frågeställningen startar denna del av diskussionen med en diskussion 

kring resultatet rörande ordförrådet för att sedan gå vidare till spannivå och dess samband med 

mental ålder och ordförråd. 

 

Ordförråd hos barn med typisk utveckling och barn med utvecklingsstörning  

För att undersöka huruvida mental ålder har ett samband med ordförrådets storlek gjordes en 

sambandsanalys som visade på att det finns ett signifikant samband i båda grupperna mellan 

Raven och barnens aktiva och passiva ordförråd (se tabell 6). Kognitiv nivå har betydelse för 

ordförrådets storlek (Huttenlocher et al., 1991; Bornstein et al., 1998) och i den aktuella analysen 

går det att se att båda gruppernas ordförråd har ett starkt samband med barnens mentala ålder. 

Vad som kommit fram i resultatet i föreliggande studie stämmer med andra ord överens med 

tidigare forskning. Eftersom målgruppen och kontrollgruppen i föreliggande studie är matchade 

på mental ålder borde det inte finnas någon skillnad i ordförrådets storlek mellan de olika 

grupperna och en signifikant skillnad kunde inte påvisas i föreliggande studie. I tabell 2 syns dock 

en skillnad mellan de olika gruppernas storlek på det passiva ordförrådet där kontrollgruppens 

ordförråd är störst. Det uppvisas även en stor standardavvikelse hos målgruppen. 

Kontrollgruppen har även större aktivt ordförråd, dock är poängskillnaden inte så stor grupperna 

emellan. Utgår man från Facon et al. (2002) och Miolo et al. (2005) skulle den kronologiska 

åldern bidra till att målgruppens ordförråd skulle vara större än kontrollgruppens, något som inte 

noteras i föreliggande studie. Barnen i målgruppen har inte heller samma poäng på 

ordförrådstesten som åldersmatchade barn vilket Roberts et al. (2007) samt Vicari et al. (2000) 

kommit fram till. Dock ligger målgruppen inte långt ifrån den mentalt matchade kontrollgruppen 

vad gäller det aktiva ordförrådet. Enligt Schuchardt et al. (2011) kan en begräsning i 

lagringskomponenten i den fonologiska loopen leda till ett bristfälligt tillägnande av ordförrådet. 

Att denna lagringskomponent är begränsad hos barn med utvecklingsstörning skulle kunna vara 

en förklaring till varför resultatet skiljer sig något mellan grupperna i föreliggande studie. 
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Ordförrådsutvecklingen är individuell och det är många faktorer som spelar in i förvärvandet av 

nya ord (Huttenlocher et al., 1991; Bornstein et al., 1998; Gathercole et al., 1992), något som bör 

tas i åtanke även i föreliggande studie. 

 

Samband mellan spannivå, mental ålder och ordförråd 

Schuchardt et al. (2010) fann att 15-åringar med en utvecklingsstörning uppvisar begränsningar i 

arbetsminnet vilket även visar sig i föreliggande studie där fem deltagare hamnade på spannivå 0 

och därmed inte genomförde valet av strategier (se tabell 3). Det faktum att de inte gick vidare i 

testet kan även förklaras av att de inte förstod instruktionerna eller att koncentrationen var 

bristfällig. Det bristande arbetsminnet i kombination med att de även uppvisar en bristfällig 

upprepningsstrategi och inte använder verbal repetition (Ellis, 1978; Henry & MacLean, 2002) 

kan förklara varför de visar sig ha ett bristande minne i föreliggande studie.  

 

Fem barn i målgruppen uppnådde spannivå 0 och kom därför inte vidare i testet. Man kan också 

se att barnen i målgruppen har uppnått lägre spannivå än kontrollgruppen (se tabell 3). En 

sambandsanalys mellan spannivå och resultat på Raven gjordes för att undersöka vad en låg 

uppnådd spannivå kunde bero på. I analysen kan ett signifikant samband i de båda grupperna 

mellan spannivå och resultat på Raven påvisas. En lägre mental ålder innebär att barnet uppnår 

en lägre spannivå på EPPSS oavsett om barnet har en utvecklingsstörning eller ej vilket i sin tur 

betyder att mental ålder har betydelse för arbetsminnets kapacitet. Att barnen i målgruppen inte 

uppnådde samma spannivå som barnen i kontrollgruppen har stöd i tidigare forskning där det 

visat sig att barn med utvecklingsstörning har begränsningar i arbetsminnets samtliga delar 

(Schuchardt et al., 2010).   

 

Även sambandet mellan uppnådd spannivå och storleken på det aktiva respektive passiva 

ordförrådet undersöktes (se tabell 7). Det finns ett signifikant samband mellan uppnådd spannivå 

och storleken på det passiva ordförrådet hos målgruppen. Analysen visar också ett signifikant 

samband mellan uppnådd spannivå och storleken på det aktiva ordförrådet hos kontrollgruppen. 

Det är intressant vad ordförrådet har för betydelse för uppnådd spannivå då det gäller att hålla 

kvar orden i huvudet för att minnas dessa. Har man inte förvärvat de ord som ska minnas kan det 

vara svårare att komma ihåg dessa och därmed bidra till lägre spannivå. Efter vad analysen visar 

har målgruppens passiva ordförråd och kontrollgruppens aktiva ordförråd betydelse för vilken 

spannivå barnet når upp till. Varför resultatet skiljer sig på detta sätt skulle kunna bero på hur 

barnen gör för att minnas bilderna. Använder barnen sig av tyst repetition borde det passiva 
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ordförrådet ha betydelse för uppnådd spannivå och använder barnen sig av en strategi som 

innebär att de muntligt benämner eller repeterar vad de ser kan det aktiva ordförrådet ha 

betydelse för uppnådd spannivå.  

 

Metoddiskussion 

I föreliggande studie gjordes en pilotstudie på ett barn med typisk utveckling. Dock borde en 

pilotstudie även gjorts på ett barn med utvecklingsstörning för att se om instruktionerna förstods 

även hos dessa barn. De missförstånd som uppstått under testproceduren hade däremot inte 

kunnat ändras i instruktioner på grund av testmaterialets uppbyggnad. 

 

Fem barn i målgruppen nådde spannivå 0 och kunde inte fortsätta testningen på EPPSS. Detta 

innebär att det i den statistiska analysen blir en ojämn fördelning barn i de olika grupperna. 

Därför hade det varit önskvärt med 14 barn även i målgruppen men då det fanns svårigheter i att 

rekrytera barn till studien uppstod tidsbrist och att få ett jämnt antal barn som fullföljt hela 

EPPSS blev svårt. 

 
I den del av EPPSS där barnet ska välja den strategi som visar hur man minns bilder upplevs 

stora brister. Under testsituationerna har barnen tyckts haft svårt att förstå vad strategierna 

innebär. När materialet presenterades föreföll barnen förstå vad strategierna innebar men att 

sedan komma ihåg vilken strategi de olika bilderna står för tycks vara svårare. Att ha en 

medvetenhet kring hur man gör för att komma ihåg bilder tycks också vara något som inte varit 

utvecklat i stor grad hos deltagarna i föreliggande studie. Många av barnen i både kontrollgruppen 

och målgruppen har muntligt repeterat bilderna som visats, med andra ord använt 

benämningsstrategin men har sedan pekat på en annan strategi. Detta kan tyda på att vissa barn 

väljer en strategi randomiserat utan att reflektera över vilken strategi som används och detta bör 

tas i åtanke när resultatet studeras. Det kan i sin tur tyda på att barnen inte förstår vad 

strategierna innebär eller inte har skapat en medvetenhet kring hur de gör för att minnas. För att 

underlätta testningen och för att få ett mer tillförlitligt resultat anser författarna till föreliggande 

studie att strategivalen bör vara färre alternativt att dessa bör presenteras på ett mer lättförståeligt 

sätt. Exempelvis bör bilderna inte innehålla text om man testar barn som inte är läskunniga, då 

det blir svårare att förstå vad de olika bilderna betyder. 

 

Att ha en medvetenhet kring hur man gör för att minnas kräver ett metaspråkligt tänkande och 

det bör funderas på hur man testar strategival hos barn som troligtvis ännu inte utvecklat ett 
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sådant tänkande. Då det är svårt att testa vilka strategier ett barn använder är ändå EPPSS en bra 

metod för att komma ett abstrakt tänkande så nära som möjligt. 

 

Att barnen använder sig av flera strategier samtidigt kan även det ge ett mindre tillförlitligt 

resultat då det bara finns möjlighet att välja en strategi. Några deltagare sade att de använde sig av 

två strategier samtidigt, eller att de använde en strategi som inte fanns exemplifierat. Vid dessa 

tillfällen ombads barnet välja den strategi som var mest lik strategianvändandet, vilket kan ha 

påverkat resultatet. Om det uppstod svårigheter för barnen att välja strategi fick de dock alltid 

hjälp av testledarna. 

 

Då EPPSS är utvecklat för användning i flera länder är orden i testet av varierad 

användningsfrekvens i det svenska språket. Detta påverkar validiteten av testet då det är svårt att 

avgöra om det enbart är arbetsminnet som testas. 

 

Resultatet var av oväntad stor variation för resultat på Ravens matriser mellan de olika grupperna 

vilket gjorde att flera deltagare i kontrollgruppen behövde rekryteras för att en matchning på 

mental ålder skulle vara möjligt, samtidigt som många deltagare behövde plockas bort ur studien. 

Hade kontrollgruppen haft ett lägre åldersspann och målgruppen högre åldersspann hade detta 

problem troligtvis aldrig uppstått och de båda grupperna hade kunnat bli större. Trots detta blev 

resultatet i föreliggande studie kärnfullt och intressanta slutsatser kunde dras.  

 

För att studera det aktiva ordförrådet användes Boston Naming Test. Vad som upptäcktes under 

rättningen var att resultatet var svårtolkat hos en del barn i målgruppen. Dessa svårigheter 

berodde dels på artikulatoriska svårigheter hos barnen men också på att några av deltagarna 

använde sig av tecken som stöd. Då analysen skedde godkändes dock de korrekta svar som 

angavs med tecken som stöd. På grund av detta och de artikulatoriska svårigheterna kan resultatet 

av Boston Naming Test vara något missvisande hos några av deltagarna i målgruppen.  

 

För att effektivisera testningen valde författarna till föreliggande studie att ändra testförfarande. 

Det är osäkert hur ändringen kan ha påverkat resultatet men det finns en risk att en skillnad 

uppstått mellan de barn som testades innan respektive efter ändringen. Testerna genomfördes, 

efter ändringen, i annan ordning än tidigare och testledarna befann sig i två olika rum vilket kan 

ha påverkat koncentrationsförmågan både positivt och negativt hos barnen vid de sista testerna.  
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Framtida studier 

I föreliggande studie upplevdes svårigheter att matcha de olika grupperna. För att underlätta 

matchning i framtida studier bör åldersspannet hos kontrollgruppen vara lägre alternativt att 

åldersspannet hos målgruppen är högre. För att få ett mer tillförlitligt resultat kring barnens 

strategival bör valen i testmaterialet vara färre alternativt utvecklas till mer lättförståeliga 

alternativ. Dessa ändringar tror författarna till föreliggande studie skulle ge en stor framgång för 

tillförlitligt resultat hos en yngre kontrollgrupp och framför allt hos målgruppen.  

Det kan vara intressant att studera varför det passiva ordförrådet tycks ha ett större samband 

med ett moget strategival i jämförelse med det aktiva ordförrådet. 

 

Slutsats 

Ordförrådet har i föreliggande studie visat sig ha ett samband med det inre talet för 

kontrollgruppen. Resultatet visar att ett stort passivt ordförråd tenderar att bidra till en 

användning av en fonologisk strategi, vilket betyder en mer mogen strategianvändning.  

Resultatet visar också att det aktiva ordförrådet har ett samband med benämningsstrategin, något 

som tyder på att barnen i kontrollgruppen utvecklat ett moget strategival.  

 

Det finns ett samband mellan det aktiva ordförrådet och det inre talet hos barn med 

utvecklingsstörning då ett större aktivt ordförråd tycks tendera att bidra till en medvetenhet kring 

strategianvändning.  

 

Mental ålder har i föreliggande studie visats ha ett samband med vilken spannivå barnet når och 

därmed hur arbetsminneskapaciteten hos barnen ser ut. Det har också påvisats ett samband 

mellan mental ålder och ordförråd vilket tyder på att kognitiv nivå har betydelse för 

ordförrådsutvecklingen. Hos målgruppen finns ett samband med det passiva ordförrådet och 

spannivå medan det hos kontrollgruppen finns ett samband med det aktiva ordförrådet. Varför 

denna skillnad uppstår skulle kunna bero på hur barnen gör för att minnas bilderna.  

 

Då det inre talet är involverat i många förmågor som rör logopedin, exempelvis läsning och 

skrivning anses ämnet vara logopedisk intressant. Hur ordförrådet påverkar det inre talet har 

betydelse för hur man tänker och genom att stärka ordförrådet kan man hjälpa barnet att utveckla 

ett mer moget tänkande. Resultatet i föreliggande studie visar att barnen med utvecklingsstörning 

främst använder sig av en visuell strategi. Detta kan vara bra att ha i åtanke i arbetet med dessa 

barn. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev till rektorer och lärare 

 
 
Information till rektorer och lärare 
 

Hej! 
 
Vi är två studenter på logopedprogrammet vid Linköpings Universitet. Till våren ska vi skriva vår magisteruppsats och 
söker nu deltagare till vår studie. Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan användandet av inre tal, ordförråd 
och minne hos barn med utvecklingsstörning. Detta gör vi genom att barnen får komma ihåg bilder som visas på en 
dator, lösa logiska problem samt benämna och peka på olika bilder. Resultatet ska vi sedan jämföra med en 
kontrollgrupp bestående av barn utan funktionsnedsättningar. 

 
De barn som ska ingå i målgruppen har: 

o Diagnostiserad lätt till måttlig utvecklingsstörning 
o Ingen annan diagnos (ADHD och ADD är undantag) 
o Svenska som modersmål 
o Tal som första kommunikationsmedel 
o Ålder: 8-15 år 

 
De barn som ska ingå i kontrollgruppen har: 

o Inga kända kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
o Svenska som modersmål 
o Ålder: 5-8 år 

 
Vi önskar testa i skolmiljön under ordinarie skoltid eller på fritids. Testningen beräknas ta ca 60 minuter per barn. 
Testtillfällena är planerade att äga rum i januari-mars. Vi är flexibla och kan tänka oss att anpassa våra testningar utefter 
era önskemål.  
 
Vad vi behöver: 

 Godkännande av Rektor. 

 Godkännande av lärare/fritidspedagog. 

 Godkännande av föräldrar och barn. 
 
Alla deltagare kommer att avidentifieras och det som sägs eller görs i undersökningen kommer vi inte att berätta för 
någon annan. Insamlat material kommer att redovisas på gruppnivå. Deltagandet i studien kan när som helst avbrytas 
om barnet eller föräldern så önskar, dock kommer material som samlats in innan ett eventuellt avbrott att sparas.  

 
Ring gärna eller e-posta till oss om ni har några frågor! 
 
Anna Karlsson, 073XXXXXXX eller xxx@student.liu.se 
Ronja Nikkanen Johansson, 076XXXXXXX eller xxx@student.liu.se 
 
Ni kan även kontakta vår handledare: 
Henrik Danielsson, docent i handikappvetenskap, xxx@liu.se

mailto:xxx@student.liu.se
mailto:xxx@liu.se
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Bilaga 2 – Informationsbrev till vårdnadshavare 
 
Infobrev till vårdnadshavare 

Inre tal i förhållande till ordförrådet hos barn med utvecklingsstörning 

 

Hej! 
 

Vi är två studenter på logopedprogrammet vid Linköpings Universitet. Till våren ska vi skriva vår 
magisteruppsats och söker nu deltagare till denna. Vi undersöker sambandet mellan användandet av inre 
tal, ordförråd och minne.  
 
Användandet av inre tal och minne kommer testas genom ett datoriserat material där barnen får se olika 
bilder. Två delar av ordförrådet kommer testas, dels det aktiva ordförrådet där barnen kommer få titta på 
bilder och benämna dessa och dels det passiva ordförrådet där barnen kommer få peka på bilder. Barnen 
kommer även få göra ett IQ-test där logiska problem ska lösas. Testningen kommer ta ca 60 minuter och 
ske på skoltid vilket innebär att barnen kan komma att gå miste om lektioner/aktiviteter.  
 
Testerna ska göras på två barngrupper, en grupp med utvecklingsstörning och en grupp utan.  
Alla deltagare kommer att avidentifieras och det som sägs eller görs i undersökningen kommer vi inte att 
berätta för någon annan. 
 
Berätta för ditt barn om studien och fråga om han/hon vill delta. Du och ditt barn bestämmer själva om 
barnet ska vara med eller inte. Deltagande i studien kan avbrytas om du eller barnet vill, även om ni tackat ja 
till att vara med från början. Dock kommer material som samlats in innan ett eventuellt avbrott att sparas.  
 
Ditt barn kommer få ett nummer vilket vi använder vid hantering av data istället för namn för att anonymisera 
materialet. En krypterad fil kommer förvaras hos vår handledare och en utskriven papperskopia kommer 
förvaras i ett kassaskåp där information om vilket ID-nummer som hör till ditt barn finns. Resultatet kommer 
att redovisas i en magisteruppsats samt under framläggningen av denna. Uppsatsen kommer även publiceras 
på internet. En sammanfattning av resultaten kommer att skickas till er och till skolorna. 
 
Ring gärna eller e-posta till oss om Ni har några frågor! 
 
Anna Karlsson, 073XXXXXXX eller xxx@student.liu.se  
Ronja Nikkanen Johansson, 076XXXXXXX eller xxx@student.liu.se 
 
Ni kan även kontakta vår handledare: 
Henrik Danielsson, docent i handikappvetenskap, xxx@liu.se 
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Bilaga 3 – Samtyckesblankett för barn i målgrupp 

 
 

Samtycke 
 
Vill du att ditt barn ska vara med i undersökningen? 

 
 

 Ja, jag vill att mitt barn ska vara med i undersökningen. 

 Nej, jag vill inte att mitt barn ska vara med i undersökningen. 
 
Barnets namn: ________________________________________ 
 
Förälders namn: _______________________________________ 
 
Namnförtydligande: ____________________________________ 

 
 

För att bättre kunna underlätta bearbetningen av vårt resultat skulle vi vilja veta  
några ytterligare uppgifter om barnet. 
Inga namn eller personuppgifter på ditt barn eller någon annan som är med i  
undersökningen kommer att skrivas. 
 
Resultaten från undersökningen kommer att skrivas på så sätt att det inte går att  
identifiera enskilda personer. 
 
Det ditt barn säger eller gör kommer vi inte att berätta för någon annan. Du  
bestämmer själv vilken personuppgift du vill berätta för oss. 
 
Ring gärna eller e-posta till mig om ni har några frågor! 
 
Anna Karlsson, 073XXXXXXX eller xxx@student.liu.se 
Ronja Nikkanen Johansson, 076XXXXXXX eller xxx@student.liu.se   
 
Skola: ____________________________________ 
 
 
Födelsedatum (år, månad, dag): ____________________________________ 
 
 
Diagnos: _______________________________________ 
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Bilaga 4 – Samtyckesblankett för barn i kontrollgrupp 

 
 
 

Samtycke 
 
Vill du att ditt barn ska vara med i undersökningen? 

 
 

 Ja, jag vill att mitt barn ska vara med i undersökningen. 

 Nej, jag vill inte att mitt barn ska vara med i undersökningen. 
 
 
Barnets namn: _______________________________________ 
 
Förälders namn: _______________________________________ 
 
Namnförtydligande: ____________________________________ 

 
 

För att bättre kunna underlätta bearbetningen av vårt resultat skulle vi vilja veta 
några ytterligare uppgifter om barnet. 
Inga namn eller personuppgifter på ditt barn eller någon annan som är med 
undersökningen kommer att skrivas. 
 
Resultaten från undersökningen kommer att skrivas på så sätt att det inte går att  
identifiera enskilda personer. 
 
Det ditt barn säger eller gör kommer vi inte att berätta för någon annan. Du 
bestämmer själv vilken personuppgift du vill berätta för oss. 
 
Ring gärna eller e-posta till mig om ni har några frågor! 
 
Anna Karlsson, 073XXXXXXX eller xxx@student.liu.se 
Ronja Nikkanen Johansson, 076XXXXXXX eller xxx@student.liu.se   
 
Skola: ___________________________________ 
 
 
Födelsedatum (år, månad, dag): ____________________________________ 
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