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SAMMANFATTNING 
 
Språkstörningar hos barn anses av vissa forskare ha sin grund i en bristande arbetsminnes-
kapacitet. Framför allt är det den fonologiska loopen i arbetsminnet som ägnats uppmärksamhet, 
men på senare år har intresset även riktats mot hela arbetsminnet och den roll arbetsminnet spelar 
för samtidig lagring och bearbetning av inkommande information. Vi hade tre frågeställningar 
rörande arbetsminnet: Är förmågan att lagra information beroende av modalitet? Är 
lagringskapaciteten i arbetsminnet relaterad till icke-verbal intelligens? Hur utvecklas 
arbetsminnet över tid? För att kunna svara på dessa frågor undersöktes sammanlagt 72 svenska 
barn med normal språkutveckling i åldersgrupperna 5;0 – 5;11, 7;0 – 7;11 och 9;0 – 9;11 med tre 
arbetsminnestest (verbalt, motoriskt och visuellt) samt ett icke-verbalt begåvningstest (Ravens 
progressiva matriser). Vår första frågeställning kunde inte entydigt besvaras jakande. Verbalt och 
visuellt arbetsminnestest, men ej motoriskt visade sig korrelera signifikant, positivt med Raven 
då åldersinflytandet kontrollerades. Resultaten tyder också på att de verbala och icke-verbala 
delarna av arbetsminnet utvecklas olika över tid.  
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1. INLEDNING 
 
Vissa forskare har under det senaste årtiondet hävdat att orsaken till språkstörningar hos barn är 
bristande verbalt korttidsminne eller så kallat fonologiskt minne. En rad studier har också visat 
att barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter har liknande brister. På senare år har 
forskningsintresset inriktat sig mot hela arbetsminnet, vilket kan definieras som ett system för 
såväl lagring som bearbetning av olika typer av information under kort tid. Allt fler forskare 
inom området barn med språkstörningar har anammat ett så kallat generellt 
processbegränsningsperspektiv. Denna syn på språkstörning som en generell kognitiv 
bearbetningsproblematik får som konsekvens att test som kan fånga grundläggande aspekter av 
språklig och kognitiv bearbetning och lagring behöver utvecklas. Idag är flertalet språkliga 
bedömningsinstrument som används i logopedisk praxis kunskaps- och erfarenhetsberoende. Ett 
exempel på ett processberoende test är Competing Language Processing Task (CLPT; Gaulin 
och Campbell 1994), vilket mäter samtidig bearbetning och lagring av språkligt material. 
 
Vi ville översätta och pröva detta test på svenska barn med normal språkutveckling. Dessutom 
ville vi med CLPT som förebild skapa en motorisk och en visuell motsvarighet för att kunna 
jämföra bearbetning och lagring i olika modaliteter. Vi ville också samla in ett referensmaterial 
för framtida undersökningar av barn med språkstörningar. 
 
1.1 Syfte 
 
Vårt syfte var att utveckla ett instrument för undersökning av verbalt, motoriskt och visuellt 
arbetsminne och insamla data från barn med normal språkutveckling i åldern fem till tio år. Mer 
specifikt ville vi besvara följande frågor:  
1. Är förmågan att lagra information beroende av modalitet?  
2. Är lagringskapaciteten i arbetsminnet relaterat till icke-verbal intelligens?  
3. Hur utvecklas förmågan att lagra information verbalt, motoriskt och visuellt hos barn med 

normal språkutveckling över tid? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

2. BAKGRUND 
 
2.1 Från kunskapsberoende till processberoende språktest 
 
Många forskare ser idag språkstörningar hos barn som resultatet av en begränsad förmåga att 
bearbeta information generellt (Leonard, 1998). Hypotesen om en generellt begränsad 
processkapacitet hos barn med språkstörningar postulerar en central mental resurs för 
informationsbearbetning. En begränsad mängd tid, utrymme och energi finns i denna mentala 
resurs. Enligt detta perspektiv reflekterar språkstörningar hos barn snarare bearbetningsproblem 
än specifika språkliga brister eller bristande kunskap om speciella språkliga regler. Detta 
processorienterade perspektiv på språkstörningar hos barn kräver enligt en samstämmig 
forskarkår undersökningsinstrument som är mer processberoende än vad som idag står till buds. 
Gängse logopediska test är starkt erfarenhets- och kulturberoende, d.v.s. de mäter barnets 
erfarenheter och omvärldskunskap snarare än dess språkliga bearbetningsförmåga (Campbell, 
Dollaghan, Needleman, & Janosky, 1997).  
 
Ett exempel på ett test som i högre grad anses representera så kallade processberoende språkmått 
är CLPT. CLPT anses inte till lika stor del vara beroende av individens erfarenheter och 
omvärldskunskap. Ett annat exempel på processberoende mått är nonordsrepetition (Campbell et 
al 1997).  
 
Vår avsikt var därför att utveckla ett test för bedömning av arbetsminneskapaciteten hos barn och 
att pröva det på 5 – 10 åriga barn med normal språkutveckling. Vår utgångspunkt var Gaulin och 
Campbell’s Competing Language Processing Task – CLPT. 
 
2.2 Vad är arbetsminnet? 
 
Enligt vissa forskare är arbetsminnet en viktig del av vårt kognitiva system. Arbetsminnet är inte 
bara en funktion som hjälper oss att komma ihåg information under en kortare period, det är även 
ett system som anses ha kopplingar till individens förmåga till inlärning, problemlösning, hennes 
generella kognitiva nivå samt hennes förmåga att bearbeta ny information (Baddeley och Hitch, 
1974). 
 
Arbetsminnet motsvaras delvis av det som tidigare kallats korttidsminnet (Atkinson och Shiffrin, 
1971). Korttidsminnet är här en missvisande term eftersom den endast för tankarna till 
lagringsaspekten. Arbetsminnet antas involvera ett antal subsystem och ansvara för lagring såväl 
som bearbetning. Arbetsminnet är med andra ord en aktiv process som inte bara lagrar 
information under en viss tid utan även samtidigt bearbetar information (Baddeley, 1986; 1996). 
 
Baddeley och Hitch (1974) postulerade tre komponenter i arbetsminnet; den centralexekutiva 
enheten (CE), den fonologiska/artikulatoriska loopen; båda dessa termer används i litteraturen, vi 
kommer hädanefter att använda termen den fonologiska loopen, och det visuospatiala 
skissblocket (se figur 1).   
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Figur 1 Modell över arbetsminnets olika delar. Baddeley (1986). 
 
2.2.1 Den centralexekutiva enheten 
 
Den centralexekutiva enheten har många funktioner. Den reglerar informationsflödet i 
arbetsminnet och  samordnar och kontrollerar de båda slavsystemen – det visuospatiala 
skissblocket och den fonologiska loopen. Man kan säga att den centralexekutiva enheten är ett 
uppmärksamhetssystem eftersom den avfärdar ovidkommande information och fördelar 
informationen mellan de olika slavsystemen. Den centralexekutiva enheten hämtar också 
information från andra minnessystem, exempelvis långtidsminnet och integrerar denna 
information i den aktuella arbetsminnesprocessen om så behövs. Den centralexekutiva enheten 
koordinerar alltså aktiviteterna inom arbetsminnet och kontrollerar överföringen av information 
mellan arbetsminnet och andra delar av det kognitiva systemet. Den centralexekutiva enheten är 
ett system med begränsad kapacitet. Om systemet är hårt belastat klarar inte det och dess 
slavsystem att utföra uppgifter optimalt (Gathercole och Baddeley, 1993:5). 
 
2.2.2 Den fonologiska loopen 
 
Den fonologiska loopen är ett slavsystem till den centralexekutiva enheten och är specialiserad 
på bearbetning och lagring av verbalt material. Den består av två komponenter; fonologiskt 
korttidslager (phonological short-term store) och tyst repetition (subvocal rehearsal), se figur 2. 
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Figur 2 Modell över den fonologiska loopen. Ur Gathercole och Baddeley (1993). 
 



    
 

Verbalt material t.ex. ett ljud, en ljudkedja eller en fras, kan hållas en kort tid (c:a 2 sek) i det 
fonologiska korttidslagret. Om materialet skall bevaras längre tid i minnet måste det fräschas upp 
genom tyst repetition. Den tysta repetitionen gör det möjligt att hålla material i minnet under 
längre tid än vad som är möjligt utan denna repetitionskomponent. (Gathercole och Baddeley, 
1993:8) 
 
Hur mycket en person minns av auditivt presenterat material beror inte uteslutande på den tysta 
repetitionens uppfräschande funktion utan minnet påverkas också av fonologisk likhet 
(phonological similarity effect). Ju mer fonologiskt lika ord är, desto svårare är de att komma 
ihåg, d.v.s. om enheterna saknar diskriminerande drag suddas minnesspåren lättare ut (Baddeley, 
Lewis och Vallar, 1984; Hulme och Tordoff, 1989).  
 
En annan faktor som påverkar minnet är ordlängd (word length effect). Tidsutrymmet i 
arbetsminnet ligger kring två sekunder. Minnets räckvidd (memory span) för korta ord är därmed 
större än för långa ord eftersom det tar längre tid att tyst repetera långa ord (Baddeley, Thomson 
och Buchanan, 1975; Hulme och Tordoff, 1989). Här spelar åldern en stor roll eftersom 
artikulationsförmågan förbättras med ålder (Cowan och Kail, 1996).  
 
Slutligen är den fonologiska loopen känslig för artikulatoriskt undertryckande (articulatory 
suppression effect). Om en försöksperson ombeds att snabbt yttra ovidkommande verbalt 
material (ex. the, the, the) under ett minnestest sjunker prestationen jämfört med om 
försökspersonen exempelvis ombeds knacka. I det förstnämnda fallet förhindras användandet av 
den tysta repetition som behövs för att hålla enheter i den fonologiska loopen (Baddeley, 1992).  
 
2.2.3 Det visuospatiala skissblocket 
 
Det visuospatiala skissblocket är ett slavsystem som är specialiserat på att bearbeta och lagra 
visuell och spatial information samt verbalt material som omkodats till bilder. Denna komponent 
i arbetsminnet har troligtvis inte så stor betydelse för språkförmågan. Det visuospatiala 
skissblocket har inte studerats i lika hög grad som den fonologiska loopen (Gathercole och 
Baddeley, 1993:17). 
 
Viss forskning tyder på att även minnet för visuospatialt material kan drabbas av likhetseffekten, 
vilket visas exempelvis då det gäller minnet för tecken ur American Sign Language. Visuellt 
likartat material vad gäller handform, handposition och rörelse är svårare att minnas än material 
som är lätt att särskilja visuellt eller motoriskt (Wilson och Emmorey, 1997). 
 
2.2.4 Just och Carpenters teori om arbetsminnet  
 
Det finns även andra teorier om arbetsminnet, en av dem presenterades av Just och Carpenter 
1992. Just och Carpenters syn på arbetsminnet har likheter med Baddeley’s tankar om den 
centralexekutiva enheten. Deras teori inkluderar dock inte modalitetsspecifika subkomponenter 
som den fonologiska loopen. Just och Carpenter diskuterar framför allt språkförståelse utifrån sin 
teori (Just och Carpenter, 1992).  
 
Teorin bygger på kapacitet och kapacitetsbegränsningar. Både lagring och bearbetning har 
samma energikälla, aktivering, och kapaciteten är den maximala del aktivering som finns 
tillgänglig i arbetsminnet. Varje representerat element, ord, fras eller en grammatisk struktur, har 
en aktiveringsnivå. Så länge ett elements aktiveringsnivå överstiger en minimitröskel är det 
elementet en del av arbetsminnet och därmed tillgängligt för olika processer. Om den totala 



    
 

aktiveringen, som är tillgänglig för systemet, är mindre än den som behövs för att utföra en 
uppgift, kommer en viss del av aktiveringen för lagring av gammalt material frigöras för 
uppgiften och därmed faller material i glömska.  
 
2.3 Arbetsminnets utveckling 
 
Före fem års ålder använder sig barn inte av tyst verbal repetition för att minnas visuellt 
presenterat material. Vid ungefär fem års ålder börjar barn att använda den tysta repetitionen, 
d.v.s. de börjar koda visuell information i verbal form (Conrad, 1971; Hitch, Halliday, 
Schaafstal, och Schraagan, 1988).  
 
Detta antagande får stöd av Gathercole, Adams och Hitch (1994), som fann att 
artikulationsförmåga (articulation rate) och minnets räckvidd (memory span) ej korrelerar hos 
fyraåriga barn. Hos äldre barn fann man dock en positiv korrelation. Denna frånvaro av 
korrelation hos fyraåringar tolkas som att tyst repetition inte har ägt rum utifrån tanken att man 
kan hålla så många enheter i minnet som man kan artikulera under c:a 2 sekunder (Baddeley, 
Thomson och Buchanan, 1975). 
 
Arbetsminnet hos en individ har betydelse för den generella kognitiva utvecklingen (Goswami, 
1998; Swanson, 1996). Arbetsminnets kapacitet ökar upp till omkring 45 års ålder för att sedan 
minska (Swanson, 1996; 1999). 
 
2.4 Arbetsminnet och icke-verbal intelligens 
 
Kyllonen (1996) hävdar att arbetsminnet kan jämställas med Spearman’s g, den del av 
begåvningen som generellt påverkar förmågan att lösa olika slags logiska problem. Skillnader 
mellan olika individers resultat på kognitiva uppgifter beror enligt Kyllonen och Christal (1990) 
på fyra faktorer: processhastighet, arbetsminneskapacitet, inlärda färdigheter (procedural 
knowledge) samt aktiva och medvetna kunskaper (declarative knowledge). Individuella 
skillnader kan bero på brister i någon av dessa fyra faktorer. Författarna beskriver detta i en 
modell, se figur 3. Kyllonen och Christal anser att arbetsminnet är den centrala faktorn i en 
individs kognitiva förmåga och att den kan mätas via uppgifter som kräver samtidig lagring och 
bearbetning av information. 

 
Figur 3 Modell över informationsprocessen enligt Kyllonen och Christal (1990).  



    
 

En undersökning som relaterar arbetsminnet till icke-verbal intelligens hos barn med normal 
språkutveckling och barn med språkstörning gjordes av Ellis Weismer, Evans och Hesketh 
(1999). De jämförde resultaten på ett verbalt arbetsminnestest, Competing Language Processing 
Task - CLPT, med resultaten på ett icke-verbalt intelligenstest, Columbia Mental Maturity Scale. 
De fann en positiv korrelation mellan resultaten på arbetsminnestestet och intelligenstestet för 
barn med språkstörning men ej för barn med normal språkutveckling. 
 
2.5 Arbetsminnet och språkliga förmågor 
 
2.5.1 Fonologiskt minne hos barn med språkstörning 
 
Arbetsminnet har betydelse för barns förmåga att tillägna sig språk. Gathercole och Baddeley 
(1990) drar, utifrån en studie gjord på barn med språkstörning samt barn i två normalspråkiga 
kontrollgrupper (ålders- och språkmatchade), slutsatsen att grundproblemet i språkstörningen hos 
barn ligger i en brist i det fonologiska korttidslagret i den fonologiska loopen. Barnen med 
språkstörning i undersökningen låg lägre än båda kontrollgrupperna på uppgifterna 
nonordsrepetition och repetition av ordserier. Alla tre gruppernas resultat visade sig dock vara 
avhängigt av fonologisk likhet och ordlängd. Brister i den tysta repetitionskomponenten i den 
fonologiska loopen kunde därför uteslutas som en orsak till språkstörningen, menar författarna. 
 
Gathercole och Baddeley (1990) ger tre möjliga förklaringar till var bristen i det fonologiska 
minnet kan tänkas ligga. En förklaring är att en störning i den fonologiska loopen gör att den 
inkommande ljudserien blir oren och barnens fonologiska analys av ljudserien blir fel och därför 
kan barnet inte heller hitta rätt bland de fonologiska representationerna i minnet vid repetition av 
ordserier och nonord. En annan förklaring är att kapaciteten i det fonologiska korttidslagret är 
mindre än hos barn med normal språkutveckling vilket antingen leder till att ett mindre antal ord 
kan hållas i lagret, eller att de lagrade orden inte har en lika tydlig representation i lagret som de 
borde ha. De har så att säga en svagare bild av orden än normalt. Den sista förklaringen är att det 
fonologiska korttidslagret inte klarar att hålla orden i minnet under lika lång tid hos barn med 
språkstörning som hos barn med normal språkutveckling. Den tid (2 sek) som orden vanligtvis 
hålls kvar i lagret är kortare hos barnen med språkstörning.  
 
Gathercole och Baddeley (1989) har även funnit att fonologisk minneskapacitet är nära kopplat 
till förmågan att tillägna sig ett gott ordförråd. Författarna anser att om ett barn inte kan kvarhålla 
en korttidsrepresentation av en räcka språkljud i den fonologiska loopen så kan heller inte ord 
lagras i långtidsminnets lexikon. 
 
Gathercole och Baddeley (1990) hävdar att nonordsrepetition är ett reliabelt index på hur den 
fonologiska loopen fungerar. Sahlén, Reuterskiöld Wagner, Nettelbladt och Radeborg (1999) 
undersökte barn med språkstörning och jämförde förmågan till nonordsrepetition med 
språkförståelse och fann en hög korrelation. Författarna drar utifrån detta slutsatsen att 
nonordsrepetition är en indikator på ett barns generella språkliga förmåga. Med andra ord är 
nonordsrepetition inget enkelt index på fonologiskt minne som Gathercole och Baddeley (1990) 
påstår, menar Sahlén et al (1999). 
 
2.5.2 Arbetsminne hos vuxna och barn med språkstörningar 
 
Daneman och Carpenter (1980) fann att arbetsminneskapaciteten som helhet korrelerade positivt 
med läsförmåga, läsförståelse och språkförståelse hos vuxna. Deras undersökning bestod av 



    
 

arbetsminnestest, läsförståelsetest, test som mätte läsförmågan och språkförståelsetest. 
Försökspersoner med sämre arbetsminneskapacitet presterade sämre på samtliga test. 
 
Inom barnområdet har också verbalt arbetsminne studerats. Ellis Weismer et al (1999) jämförde 
en grupp språkstörda barns resultat med en grupp normalspråkiga barns resultat på CLPT. Det 
fanns ingen korrelation mellan de språkstörda barnens resultat på lagringsdelen av CLPT och 
deras resultat på andra språktest. Författarna har två förklaringar till detta, antingen att deras 
resultat av någon anledning är missvisande eller att arbetsminneskapacitet är oberoende av 
språksvårigheterna hos barn med språkstörning.  
 
3. METODUTVECKLING 
 
3.1 Testkonstruktion 
 
CLPT är ett testmaterial för barn som mäter verbalt arbetsminne. CLPT har konstruerats med 
Daneman och Carpenter’s (1980) listening span task som förebild. CLPT består av en enkel 
bearbetningsuppgift och en svårare lagringsuppgift. Semantisk acceptabilitet i meningar ska 
bedömas samtidigt som sista ordet i meningen/meningarna ska memoreras. Vi översatte CLPT 
till svenska. Vissa av meningarna kunde inte direktöversättas utan att förlora sin tvetydighet. De 
fick därför modifieras en aning, exempelvis ändrades meningen Hotdogs can bark till Smörgåsar 
kan flyga (se bilaga 3 för översatt test). 
  
CLPT blev vår utgångspunkt i konstruerandet av två icke-verbala test, ett motoriskt och ett 
visuellt, som tillsammans med CLPT användes i studien.  
 
Samtliga tre deltest följer principen om ett enkelt bearbetningsmoment och ett svårare 
lagringsmoment. Bearbetningsmomentet kan betraktas som en distraktor för lagringsmomentet 
snarare än som en värdering av försökspersonens förmåga till korrekt bedömning. Bearbetnings-
momentet i CLPT bestod, som tidigare nämnts, av att försökspersonen skulle bedöma om en 
mening var semantiskt möjlig eller ej genom att svara ja eller nej efter varje mening. I de två 
icke-verbala, helt nykonstruerade, deltesten kom bearbetningsmomentet att bestå av att 
försökspersonerna skulle bedöma om par av bilder respektive rörelser var identiska eller ej. 
Lagringsmomentet i samtliga uppgifter bestod av att försökspersonen skulle minnas delar av det 
som tidigare sagts, setts eller gjorts.  
 
En översättning av testinstruktionerna till Ravens progressiva matriser (Coloured Progressive 
Matrices) gjordes från engelska till svenska där instruktionerna från originalversionen noggrant 
följdes, se Raven, Court och Raven (1990).  
 
3.2 Pilotstudien 
 
Innan huvudstudien startade gjordes en pilotstudie på sex barn i tre åldersgrupper 4;0-5;0, 6;0-
7;6 och 9;0-10;6 där den svenska översättningen och omarbetningen av CLPT samt de två icke-
verbala deltesten provades ut. Under pilotstudien upptäcktes att de yngsta barnen hade svårt att 
förstå vissa instruktioner och att deltesten var för långa. Då varken Raven eller CLPT går så 
långt ner i åldrarna som fyra år beslöt vi att ändra åldersindelningarna till följande: 5;0 – 5;11, 
7;0 – 7;11 samt 9;0 – 9;11. De icke-verbala deltesten förkortades så att de kom att innehålla 
ungefär lika många uppgifter som det verbala deltestet (36 respektive 42 uppgifter). 
 



    
 

3.3 Huvudstudien 
 
3.3.1 Deltagare  
 
I undersökningen deltog 72 barn i åldersgrupperna 5;0 – 5;11, 7;0 – 7;11 samt 9;0 – 9;11. Se 
tabell 1. 
 
Tabell 1 Försökspersonerna indelade efter ålder och kön 
 

 5;0 - 5;11 7;0 - 7;11 9;0 - 9;11 totalt 
flickor 12 12 12 36 
pojkar 12 12 12 36 
totalt 24 24 24 72 
 
Barnen kom från olika förskolor och skolor i centrala Malmö. Barnen besöktes på sina respektive 
förskolor/skolor. För barnens deltagande i undersökningen krävdes föräldrars underskrift (se 
bilaga 1) samt rektors och lärares/förskollärares medgivande (se bilaga 2). Undersökningen tog 
c:a 45 minuter per deltagare. Samtliga deltagare hade svenska som modersmål och talade endast 
svenska i hemmet samt var normalutvecklade enligt läraren.  
 
3.3.2 Procedur 
 
Undersökningen gjordes i ett enskilt rum där endast barnet och de två försöksledarna var 
närvarande. En försöksledare utförde undersökningen och den andra förde protokoll. Efter utförd 
bedömning belönades barnet med en present (klistermärke eller bokmärke).  
 
En tredjedel i varje åldersgrupp, d.v.s. åtta barn, fyra pojkar och fyra flickor, testades med 
deltesten i en viss ordning ’set A’, en tredjedel i ordningen ’set B’ och en tredjedel i ordningen 
’set C’. Vi ville därmed undvika att testordningen skulle kunna påverka resultaten, t.ex. genom 
att samma deltest drabbades av eventuell trötthet hos barnen i slutet av undersökningen. Set A 
hade ordningen verbala, motoriska och visuella uppgifter. Set B hade ordningen motoriska, 
visuella och verbala uppgifter och set C hade ordningen visuella, verbala och motoriska 
uppgifter. Varje undersökningstillfälle inleddes med att barnet testades med det icke-verbala 
begåvningstestet, Ravens progressiva matriser. 
 
Ravens progressiva matriser  
Barnen testades med Ravens progressiva matriser. Detta test mäter icke-verbal begåvning och 
förmåga till logiskt tänkande. En översättning av testinstruktionerna användes. 
 
Verbalt arbetsminnestest  
I det verbala deltestet följde instruktionerna CLPT-förlagan av Gaulin och Campbell. Vid 
testgenomförandet satt barnet och en av försöksledarna mitt emot varandra medan den andra 
försöksledaren satt vid sidan om och förde protokoll. Barnet fick följande instruktioner:  
 
”Jag kommer att säga sådant som är sant, t.ex. ‘gräset är grönt’ och sånt som är fel eller 
konstigt t.ex. ‘stolen dricker mjölk’. Efter varje mening vill jag att du säger ja eller nej. Så om 
jag säger ’stolen dricker mjölk’ säger du ’nej’, men om jag säger ’gräset är grönt’ säger du 
’ja’.” 
 



    
 

”Jag kommer också att fråga dig vilket som var det sista ordet i varje mening. Ibland är det 
många meningar, ibland bara en”. 
 
(Försöksledaren och barnet gick nu igenom en uppgift tillsammans.) 
 
Testmaterialet bestod av fyra övningsmeningar och 42 testmeningar som var utformade som 
acceptabla eller oacceptabla påståenden (20 acceptabla och 22 oacceptabla) som var arrangerade 
i två serier med sex olika grader med stigande antal meningar (se bilaga 3). 
 
Varje mening tog c:a 2-3 sek för försöksledaren att uttala. Mellan varje mening lades en paus på 
3 – 4 sek in, under denna tiden svarade barnet ”ja” eller ”nej”. Efter varje grad ombads barnet 
upprepa de sista orden i varje mening. 
 
Motoriskt arbetsminnestest  
Vid testgenomförandet satt barnet och en av försöksledarna mittemot varandra medan den andra 
försöksledaren satt vid sidan om och förde protokoll. Barnet fick följande instruktioner: 
 
”Vi ska börja med att lära oss göra olika saker med händerna”.  
 
(Försöksledaren och barnet gick gemensamt igenom samtliga rörelser som ingick i 
undersökningen (se bilaga 4).) 
 
”Du ska säga om de sakerna jag gör med mina händer är likadana, samma. Nu gör jag så här 
med den handen (vänster) och så här med den handen (högra). Du ska försöka komma ihåg vad 
jag gjorde med denna (höger) handen. Sedan ska du visa vad jag gjorde med den handen 
(högra). Nu gör vi en provomgång så att du vet vad vi ska göra.”. 
 
Deltestet bestod av 36 rörelsepar (rörelser utförda med höger och vänster hand). Hälften av 
rörelseparen var lika och hälften olika. Ordningen var slumpmässig. Försöksledaren gjorde set 
om två, tre eller fyra rörelsepar innan barnet uppmanades att upprepa rörelserna, som 
försöksledaren gjort med höger hand. 
 
Varje rörelsepar tog c:a 5 sek för försöksledaren att göra. Efter varje rörelsepar fick barnet frågan 
”Var de lika?”. Mellan denna fråga och nästa rörelsepar lades en paus på 3 – 4 sek in, under 
denna tid svarade barnet ja eller nej. Efter varje set av rörelsepar fick barnet frågan ”Vad gjorde 
jag med denna handen?”  
 
Visuellt arbetsminnestest 
Vid testgenomförandet satt barnet och en av försöksledarna bredvid varandra medan den andra 
försöksledaren satt vid sidan om och förde protokoll. Barnet fick följande instruktioner: 
 
”Vi ska titta på bilder tillsammans. Nu visar jag dig två bilder i taget och när jag har visat dem 
så ska du säga mig om de ser likadana ut”.  
 
(Försöksledaren visade två bilder liggande på var sin sida om ett streck). 
 
”Du ska försöka komma ihåg de bilder som jag har lagt på den här sidan (högra) om strecket. 
Sedan plockar jag bort bilderna, men du skall försöka minnas dem och visa mig vilka bilder det 
var. Peka på brickan framför dig. Nu gör vi en provomgång så att du vet vad vi ska göra”.  
 



    
 

(Försöksledaren och barnet gick igenom ett exempel.) 
 
Detta deltest bestod av 36 bildpar. Hälften av bildparen var lika och hälften olika i slumpmässig 
ordning. Försöksledaren visade set om två, tre eller fyra bildpar innan barnet uppmanades att 
peka ut bilderna på brickan. På brickan fanns totalt tolv bilder. Åtta av bilderna förekom i testet 
och fyra bilder var distraktorer. Bildbrickan som användes vid utpekning av bilderna låg hela 
tiden framme men var täckt av en pappskiva som endast togs bort vid utpekningsmomentet. Se 
bilaga 5 för de olika bilderna som förekom under testningen. 
 
Försöksledaren lade fram varje bildpar, barnet fick sedan titta på dessa i c:a 2 sek var efter de 
plockades bort. Varje bildpar tog c:a 5 sek för försöksledaren att lägga fram och sedan plocka 
bort. Efter varje bildpar plockats bort fick barnet frågan ”Var de lika?”. Mellan denna fråga och 
presentationen av nästa bildpar lades en paus på 3 – 4 sek in, under denna paus svarade barnet ja 
eller nej. Efter varje set av bildpar fick barnet frågan ”Vilka bilder låg på denna sidan?”  
 
För att barnens motivation inte skulle minska genom att alla svåra uppgifter samlades i slutet av 
ett deltest gjordes de tre deltesten i två eller fler serier med stigande svårighetsgrad, d.v.s. med 
ett ökande antal ord, rörelser eller bilder att minnas. 
 
4. RESULTAT 
 
Som tidigare nämnts består de tre arbetsminnesdeltesten (det verbala, det motoriska och det 
visuella) av ett bearbetningsmoment och ett lagringsmoment. Bearbetningsmomenten i 
respektive deltest är konstruerade så att försökspersonerna ska klara dem. De är tänkta att vara en 
distraktor för lagringen snarare än en värdering av försökspersonens förmåga till korrekt 
bearbetning och bedömning. Detta visade sig också vara fallet. Barnens svar var nästan utan 
undantag genomgående korrekta. Vi kommer därför inte att redovisa resultaten på dessa 
bedömningsdelar. Vi redovisar istället endast de resultat som rör frågeställningarna; Är förmågan 
att lagra information beroende av modalitet, hur korrelerar arbetsminnets lagringskapacitet till 
icke-verbal intelligens samt hur utvecklas förmågan att lagra information verbalt, motoriskt och 
visuellt över tid. Inledningsvis redovisar vi hur de olika åldersgrupperna presterade på 
lagringsuppgifterna.  
 
4.1 Deskriptiva data 
 
Det totala antalet poäng per försöksperson har räknats om till procent eftersom de olika deltesten 
har olika antal uppgifter. 
 
Tabell 2 Medelvärden av resultaten i % för samtliga åldersgrupper (n = 72 för varje deltest). 
Standardavvikelse inom parentes  
 

Ålder Verbalt Motoriskt Visuellt Raven 
5 37,5     (8,3) 38,9     (9,7) 40,7   (13,8) 44,1   (10,8) 
7 49,6   (10,5) 66,9   (15,4) 71,5   (10,8) 65,7   (11,3) 
9 60,5   (10,6) 74,9     (8,1) 79,2      (11) 79,6   (10,7) 

 
Som framgår av tabell 2 är femåringarnas resultat på de olika deltesten likartade. Resultaten för 
sjuåringarna ligger högre än femåringarnas och variationen mellan deltesten är större. 
Nioåringarnas resultat ligger över sjuåringarnas. 
 



    
 

4.2 Hur förhåller sig de olika deltesten till varandra? 
 
Samtliga lagringsuppgifter (verbal, motorisk och visuell lagring), korrelerar högt inbördes och 
med Raven (se tabell 3). 
 
Tabell 3 Korrelationen (Pearson) mellan de olika deltestens lagringsuppgifter och Raven, för 
5% signifikans krävs ett minsta värde av .232. (n = 72 för varje deltest) 
 

 Verbalt Motoriskt Visuellt 
Verbalt - - - 
Motoriskt .719 - - 
Visuellt .722 .795 - 
Raven .729 .679 .761 
 
 
Detta innebär att de barn som presterade bra på det verbala deltestet också presterade väl på de 
icke-verbala deltesten samt på Raven. 
 
4.3 Hur korrelerar de olika deltestens lagringsuppgifter samt icke-verbal 
begåvning med ålder? 
 
Som framgår av tabell 4 korrelerar ålder högt både med resultaten på lagringsuppgifterna och 
Raven. 
 
Tabell 4 Korrelationen mellan de olika lagringsuppgifterna, råpoäng på Raven och ålder 
 

 Verbalt Motoriskt Visuellt Raven 
Ålder .691 .784 .774 .806 
 
 
Vi tyckte därför att det var intressant att undersöka i vilken utsträckning de i tabell 3 redovisade 
korrelationerna mellan deltesten och Raven beror på deras korrelation med ålder, d.v.s. att 
beräkna motsvarande korrelationer men med ålderspåverkan exkluderad. Resultaten på Raven 
kan transformeras till ett åldersrelaterat gradsystem. Problemet blir då att åldersaspekten på 
Raven försvinner men inte på arbetsminnestesten. En bättre uppskattning av sambanden mellan 
deltesten och den icke-verbala begåvningen får man genom att beräkna partiella korrelationer 
med ålderspåverkan på resultaten för de olika lagringsuppgifterna och Raven eliminerad. De 
partiella korrelationerna blir som visas i tabell 5 genomgående positiva, men lägre. Samtliga 
korrelationer utom den mellan Raven och det motoriska deltestet är signifikanta (p < .05). 
 
 
Tabell 5 Partiella korrelationer mellan de olika deltesten samt Raven, med åldersinflytande 
exkluderat (för 5% signifikans krävs ett minsta värde av .235) 
 

 Verbalt Motoriskt Visuellt 
Verbalt - - - 
Motoriskt .396 - - 
Visuellt .409 .478 - 
Raven .401 .126 .365 



    
 

4.4 Hur utvecklas de olika delarna i arbetsminnet över tid? 
 
En tresidig variansanalys gjordes med mellangruppsvariablerna kön och ålder samt inomgrupps-
variabeln lagring (verbal, motorisk och visuell). Kön ger ingen signifikant skillnad (F(1, 66) = 
0.356, p =.553) vilket däremot åldern gör (F(2, 66) = 88.385, p < .0001).  
 
Det finns också en signifikant skillnad mellan de olika lagringsmomenten (F(2, 132) = 55.389, p < 
.0001). Interaktionen mellan ålder och lagringstyp är även den signifikant (F(4,132) = 9.217, p < 
.0001) vilket, som framgår av figur 4, innebär att de icke-verbala och verbala lagringstyperna 
utvecklas olika över tid. Ingen av de övriga interaktionseffekterna är signifikanta. 
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Figur 4 Åldersgruppernas medelvärden i % av antalet möjliga rätt på de olika lagrings-
uppgifterna. 
 
5. DISKUSSION 
 
5.1 Är arbetsminnet ett generellt system eller utgörs det av subkomponenter? 
 
Vår första fråga var: Är förmågan att lagra information beroende av modalitet? Resultaten pekar 
inte entydigt på att så skulle vara fallet. Ett stöd för Baddeley’s teori att förmågan att lagra 
information är olika för olika subkomponenter är interaktionseffekten. Förmågan till lagring på 
de olika momenten utvecklas olika över tid, som framgår av tabell 2 samt figur 4.  
 
Femåringarnas resultat på de olika deltestens lagringsuppgifter ser likartade ut. Resultaten på 
lagringsuppgifterna skiljer sig dock hos sju- och nioåringarna där det tycks som om de olika 
lagringsförmågorna börjar bli mer differentierade. Resultaten på de motoriska och visuella 
deltestens lagringsmoment tycks följa varandra i större utsträckning än vad resultaten på det 
verbala lagringsmomentet gör.  
 
Dessa resultat kan tolkas som att förmågan att lagra visuell och motorisk information sköts av en 
annan komponent i arbetsminnet än förmågan att lagra verbal information. En möjlig tolkning är 
att visuell och motorisk lagring handhas av det visuospatiala skissblocket medan verbal lagring 



    
 

sköts av den fonologiska loopen. Dessa resultat går hand i hand med Baddeley’s (1986) åsikter 
om ett arbetsminne uppdelat i subkomponenter. 
 
Det som talar emot att arbetsminnet skulle vara uppdelat i subkomponenter är den positiva 
korrelationen mellan resultaten på de olika lagringsmomenten. De höga korrelationerna som 
redovisades i tabell 3 berodde till stor del på ålderns inverkan men även de partiella 
korrelationerna i tabell 5 var positiva, om än lägre. Utifrån dessa resultat kan man säga att 
arbetsminnet också uppvisar generella drag. Detta resultat går hand i hand med Just och 
Carpenter’s (1992) kapacitetsbegränsningsteori och deras åsikter om ett generellt arbetsminne.  
 
Arbetsminnet är enligt Baddeley (1986), som tidigare nämnts, ett system uppbyggt av olika 
komponenter. Med denna utgångspunkt kan man anta att de positiva korrelationerna vi fick i 
våra resultat (se tabell 3 och 5) beror på att den centralexekutiva enheten alltid är aktiv då en 
uppgift kräver samtidig bearbetning och lagring. Med andra ord finns det inga helt klara gränser 
mellan de olika subkomponenterna utan de interagerar med varandra genom den 
centralexekutiva enheten. Det är därför möjligt att få denna typ av resultat utan att man för den 
skull behöver se arbetsminnet som ett enhetligt system.   
 
5.2 Arbetsminnet och icke-verbal intelligens 
 
Som tidigare sagts anses verbalt arbetsminne vara en indikator på en individs generella kognitiva 
nivå (Goswami, 1998; Swanson, 1996;1999; Kyllonen, 1996; Kyllonen och Christal, 1990). 
Antagandet stöds av våra resultat, som visar ett samband mellan lagringsförmåga och icke-verbal 
intelligens. Ellis Weismer et al (1999) visade i sin undersökning att verbal arbetsminnesförmåga 
(mätt med CLPT) och icke-verbal intelligens (mätt med Columbia Mental Maturity Scale) inte 
korrelerade positivt hos 6-10 åriga barn med normal språkutveckling men att så var fallet hos 
barn med språkstörning. Detta resultat går stick i stäv med vårt. Resultatet på CLPT hos barnen 
med normal språkutveckling i vår undersökning korrelerade signifikant med icke-verbal 
intelligens också med åldersinflytandet exkluderat. Ellis Weismer et al (1999) uttrycker själva 
förvåning över sina resultat, då flertalet andra undersökningar visat positiva korrelationer mellan 
verbal lagringskapacitet och icke-verbal begåvning.  
 
Vi har inte kunna finna några andra undersökningar där visuell och motorisk bearbetning och 
lagring studerats i relation till icke-verbal intelligens. Därför kan vi inte göra en jämförelse med 
tidigare resultat på dessa uppgifter.  
 
5.3 Arbetsminnets utveckling 
 
Förmågan att lagra information verbalt, motoriskt och visuellt utvecklas olika mellan åren 5 – 
10. Av figur 4 framkommer att den icke-verbala lagringsförmågan utvecklas kraftigt från fem till 
sju år för att sedan plana ut mellan sju och nio års ålder. Det finns en tydlig skillnad mellan 
ökningen från fem till sju år och ökningen från sju till nio år. Den verbala lagringsförmågan ökar 
inte så kraftigt som lagringsförmågan av icke-verbalt material. Den verbala lagringsförmågan 
visar heller inte tendens att plana ut vilket den icke-verbala lagringsförmågan gör.  
 
5.4 Framtida forskning 
 
Vi lät några av barnen  redogöra för eventuella minnesstrategier i testsituationen. Vi tyckte oss se 
vissa kopplingar till arbetsminnets utveckling. De yngsta barnen rapporterade strategier som 
tyder på att de inte omkodade det presenterade icke-verbala materialet verbalt. De kunde 



    
 

exempelvis forma sina händer som rörelserna eller bilderna. Vissa av de äldre barnen sade sig 
verbalisera dessa rörelser och bilder. De benämnde exempelvis bilderna som ”Musse Pigg, en 
anka” o.s.v. tyst för sig själva. Det skulle vara intressant att närmare studera dessa 
minnesstrategier, både hos barn med normal språkutveckling och hos barn med språkstörning.  
 
Ellis Weismer et al (1999) gjorde en kvalitativ analys (enligt Daneman och Carpenter, 1980) av 
felsvaren som barnen i deras undersökning gav på CLPT. De fann att barnen med språkstörning 
gjorde andra typer av fel än barnen med normal språkutveckling. Exempelvis svarade barnen 
med språkstörning oftare med första ordet i meningen istället för det efterfrågade sista ordet. En 
sådan analys av feltyper skulle vara intressant att göra i en jämförande studie mellan svenska 
barn med språkstörning och barn med normal språkutveckling.  
 
En annan analys av intresse är att undersöka om såväl barn med språkstörningar som barn med 
normal språkutveckling visar en differens i lagringsförmågan av ord som förekommit i 
semantiskt acceptabla och semantiskt oacceptabla meningar. Det har visat sig vara svårare att 
minnas ord i semantiskt felaktiga meningar än att minnas ord i semantiskt korrekta meningar (K. 
Radeborg, personlig kommunikation, 2000-01-11). Detta tolkas som att om en mening är 
semantiskt korrekt upptäcks det på en gång och ingen större mängd energi läggs ner på 
bearbetning av meningens innebörd, men om en mening är semantiskt oacceptabel krävs mer 
energi för att meningen skall kunna analyseras och därmed blir det mindre energi över för att 
lagra orden i minnet. Med andra ord kräver en semantiskt felaktig mening mer resurser från ett 
redan begränsat system än vad som finns för att en optimal lagringsförmåga skall kunna äga rum. 
(K. Radeborg, personlig kommunikation, 2000-01-11).  
 
Nästa steg blir att pröva våra deltest på en grupp barn med specifik språkstörning som ingår i ett 
projekt vid Institutionen för foniatri och logopedi, Lunds Universitet (Nettelbladt och Sahlén, 
1995). Dessutom vore det intressant att jämföra barn med språkstörning och barn med andra 
handikapp där språkstörning ingår i symtombilden, t.ex. barn med DAMP (Dysfunction in 
Attention, Motor control and Perception) beträffande arbetsminne. 
 
Det verbala arbetsminnet är relativt väl kartlagt i jämförelse med det visuella och motoriska 
delarna av vår arbetsminneskapacitet. Våra resultat pekar på att det inte bara är den verbala delen 
av arbetsminnet som ger en indikation på en individs kognitiva förmåga utan även den icke-
verbala delen. Ett test av den typ vi konstruerat bör därför kunna belysa frågan om 
språkstörningen hos ett barn speglar en generell kognitiv brist eller om den är mer språkligt 
specifik.  
 
5.5 Metodöverväganden 
 
Det är tveksamt om de båda icke-verbala deltesten skiljer sig så mycket åt som vi önskade. 
Stimuli i det motoriska deltestet presenterades visuellt och bearbetningsdelen grundades således 
helt på detta visuella intryck. För att upprepa rörelsen krävdes dock omkodning av den visuellt 
inkodade informationen till en motorisk kod. Kanske hade man kunnat ändra på detta deltest så 
även bearbetningsmomentet hade blivit mer motoriskt renodlat och inte så starkt visuellt 
kopplat?  
 
I testsituationen märkte vi även att barnen blev väldigt trötta och uttråkade, speciellt vid de icke-
verbala deltesten. Det verbala deltestet verkade dock uppskattas. Det upplevdes sannolikt som 
mer varierat. Generellt sett tycker vi att testproceduren var för lång varför hela testet bör kortas 
ner en aning.  



    
 

Till följd av att mycket tid, kraft och energi lades på metodutveckling i detta arbete var det inte 
möjligt att undersöka barnens övriga språkliga funktioner. Det hade varit intressant att relatera 
resultaten i vår undersökning till resultat på språkförståelsetest, exempelvis på TROG (Bishop, 
1989). 
 
5.6 Slutsats 
 
Våra resultat tyder på att förmågan att lagra information verbalt, motoriskt och visuellt korrelerar 
med icke-verbal begåvning hos barn med normal språkutveckling i åldern fem till tio år. 
Dessutom fann vi att förmågan att lagra verbalt material utvecklas annorlunda över tid jämfört 
med förmågan att lagra icke-verbalt material (motoriskt och visuellt). Våra resultat stöder således 
delvis men inte entydigt Baddeley och Hitch’s hypotes om olika subkomponenter i arbetsminnet 
(Baddeley och Hitch, 1974). 
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Institutionen för logopedi, foniatri och audiologi  
 
 
Till målsman 
 
Vi är två studenter från logopedutbildningen i Lund som håller på att skriva vår magisteruppsats; 
Arbetsminnet hos normalspråkiga 5 – 10 åringar. Syftet med uppsatsen är att se hur 
normalspråkiga barn kan lagra och bearbeta både verbalt och icke-verbalt material i 
arbetsminnet. Resultaten vi får fram kan sedan ligga till grund för bedömning av språkstörda 
barns arbetsminneskapacitet.  
 
Vi behöver därför testa normalspråkiga barn i nämnda åldrar i åldersgrupperna 5;0 – 5;11, 7;0 – 
7;11 samt 9;0 – 9;11. Varje grupp skall bestå av 24 barn. Det är viktigt att barnen följer 
åldersgrupperna. Barnen skall ha fyllt fem år men ej fyllt sex, sju år men ej fyllt åtta, eller fyllt 
nio år men ej fyllt tio år. Barnen ska ha svenska som modersmål och enbart prata svenska i 
hemmet. 
 
Vi behöver Ert samt lärarens/förskollärarens godkännande för att Ert barn skall kunna medverka 
i undersökningen som kommer att ske under skoltid. Om Ert barn får medverka, var vänlig 
lämna in nedanstående talong till Ert barns klassföreståndare/förskollärare snarast möjligt. 
 
Vi vore tacksamma om Ni kunde hjälpa oss med detta. Testningen kommer att ske i maj – juni 
eller oktober – november. Den tar c:a 45 minuter per barn och är helt frivillig. 
 
Ni är välkomna att ringa oss eller vår handledare om Ni undrar över något. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Anna Pohjanen Malin Sandberg Handledare Birgitta Sahlén 
Logopedstudent Logopedstudent Leg. logoped 
040 – 678 82 54 040 – 23 62 34 046 – 17 15 34 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Barnets namn:________________________________ Födelsedata:___år___mån___dag 
 
Målsmans underskrift:_____________________________________________________ 
 
Namnförtydligande:_______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
Postadress Universitetssjukhuset, 221 85 Lund     Besöksadress Lasarettsgatan 19     Telefon dir 046-17 27 76 

Telefax 046-17 17 32 Internet http://www.ldc.lu.se/logopedi
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Institutionen för logopedi, foniatri och audiologi    
 
 
 
Till rektor eller vederbörande lärare/förekollärare 
 
Vi är två studenter från logopedutbildningen i Lund som håller på att skriva vår magisteruppsats; 
Arbetsminnet hos normalspråkiga 5 – 10 åringar. Syftet med uppsatsen är att se hur 
normalspråkiga barn kan lagra och bearbeta både verbalt och icke-verbalt material i 
arbetsminnet. Resultaten vi får fram kan sedan ligga till grund för bedömning av språkstörda 
barns arbetsminneskapacitet.  
 
Vi behöver därför testa normalspråkiga barn i nämnda åldrar i åldersgrupperna 5;0 – 5;11, 7;0 – 
7;11 samt 9;0 – 9;11. Varje grupp skall bestå av 24 barn. Det är viktigt att barnen följer 
åldersgrupperna. Barnen skall ha fyllt fem år men ej fyllt sex, sju år men ej fyllt åtta, eller fyllt 
nio år men ej fyllt tio år. Barnen ska ha svenska som modersmål och enbart prata svenska i 
hemmet samt vara normalutvecklade enligt läraren. Dessa två uppgifter är vi glada om Ni kan 
hjälpa oss med, d.v.s. lämna bifogad inbjudan till de barn som faller inom dessa kriterier. 
 
Om Ni på er skola/förskola kunde hjälpa oss med detta vore vi tacksamma. Testningen kommer 
att ske i maj – juni eller oktober – november. Den tar c:a 45 minuter per barn och är helt frivillig. 
Vi rättar oss naturligtvis efter förskolans/skolans aktiviteter och kommer på tider som 
rekomenderas av förskollärarna/lärarna. Vi bifogar brev som delas ut till föräldrarna för påskrift. 
Vi hör av oss för närmare inbokning av tider.  
 
Ni är välkomna att ringa oss eller vår handledare om Ni undrar över något. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Anna Pohjanen Malin Sandberg Handledare Birgitta Sahlén 
Logopedstudent Logopedstudent Leg. logoped 
040 – 678 82 54 040 – 23 62 34 046 – 17 15 34 
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Postadress Universitetssjukhuset, 221 85 Lund     Besöksadress Lasarettsgatan 19     Telefon dir 046-17 27 76 

Telefax 046-17 17 32 Internet http://www.ldc.lu.se/logopedi 
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VERBALT TEST FÖR BEDÖMNING AV BARNS 
ARBETSMINNE, BEARBETNING OCH LAGRING 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grupp Mening   Svar Minns ordet 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Övnings exempel 
 
A Barn kan leka  J     N J     N 

 Äpplen är svarta  J     N J     N 

B Is är varmt   J     N J     N 

 Möss äter ost   J     N J     N 

 
Testuppgifter 
 
Grad 1 
 Träden har löv  J     N J     N 

Grad 2 
 Apelsiner är lila  J     N J     N 

 Bussar har hjul  J     N J     N 

Grad 3 
 Morötter kan dansa  J     N J     N 

Vatten är torrt  J     N J     N 

Socker är sött  J     N J     N 

Grad 4 
 Fjädrar kan kittlas  J     N J     N 

 Bebisar kör lastbil  J     N J     N 

Fåglar kan flyga  J     N J     N 

 Bilar bygger broar  J     N J     N 

Grad 5 
 Skor har öron  J     N J     N 

 Eld bränner papper  J     N J     N 

 Fåglar äter mask  J     N J     N 

 Bilar kan tävla  J     N J     N 

 Smörgåsar kan flyga  J     N J     N
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Grad 6      
 Äpplen är fyrkantiga  J     N J     N 

 Kaniner läser böcker  J     N J     N 

 Hus kan hoppa  J     N J     N 

 Pennor äter godis  J     N J     N 

 Flygplan kan flyga  J     N J     N 

 Bollar är runda  J     N J     N 

 
Grad 1 

Tåg kan flyga  J     N J     N 

Grad 2 
 Pojkar kan äta  J     N J     N 

 Bananer är blå  J     N J     N 

Grad 3 
 Hinkar berättar sagor  J     N J     N 

 Hästar har svans  J     N J     N 

 Mjölk är vit   J     N J     N 
Grad 4  
 Sniglar har skal  J     N J     N 

 Stolar äter kakor  J     N J     N 

 Jättar är små   J     N J     N 

 Ballonger kan flyga  J     N J     N 

Grad 5 
 Hästar har vingar  J     N J     N 

 Tallrikar kan vissla  J     N J     N 

 Fiskar drar vagnar  J     N J     N 

 Rosor har taggar  J     N J     N 

 Katter kan skriva  J     N J     N 

Grad 6 
 Fiskar kan simma  J     N J     N 

 Moln använder tofflor  J     N J     N 

 Får äter lejon   J     N J     N 

 Människor har ögon  J     N J     N 

 Hundar kan springa  J     N J     N 

Citroner är gula  J     N J     N



 

 
 
 
 
 
 



 

 



 

 


