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Exekutiva Funktioner och språkutveckling 

Websida forskargrupp utvecklingspsykologi: 
www.psyk.uu.se/forskning/forskargrupper/child-and-baby-lab/ 
 

•En stor forskargrupp inom utvecklingspsykologi med  
mycket erfarenhet och kunskap  
 

•Egen forskning 
 



Exekutiva Funktioner och språkutveckling 

AGENDA: 
• Vad är exekutiva funktioner? 
• Barn med bristande exekutiva funktioner 
• Relationen mellan exekutiva funktioner 

och språkproblematik 
• Går det att träna exekutiva funktioner? 

 
 



Vad är Exekutiva Funktioner? 

•Phineas Gage (1848) 
– Gage blev asocial efter 
skador på frontala 
hjärndelar  
 

•Skador på 
prefrontalkortex kan 
påverka personlighet, 
socialt beteende 
och/eller planering 
 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
PFC kopplas alltså inte bara samman med rent kognitiva exekutiva funktioner = KALLA, utan förmedlar även reglering av emotioner och sociala beteenden = VARMA exekutiva funktioner ( Zelazo & Mueller) Ett första stöd för denna koppling mellan PFC och mer sociala och emotionella beteenden  kommer från en retrospektiv analys av en hjärnskada som drabbade järnvägsarbetaren Phineas Gage år 1848.Gage var en pålitlig och kompetent person, men efter en olycka då en metallstav trängde genom frontala hjärndelar förändrades Gage och han började bete sig på ett asocialt sätt. Personer med skador på prefrontal cortex har svårt att hämma impulser (som jag snart kommer att prata mer om) att kan därför säga saker som inte passar in i ett särskilt socialt sammanhang. Kan uppfattas som bizarra och deffensiva. Kommentarer som anspelar på sex, kommentera andras utseenden, eller förolämpa auktoritära personer (deras chef etc). Denna tidiga observation ligger i linje med observationer av ett nyare datum.



Hjärnans Lober 
Frontalloben 
(EF; 
hjärnavbildningss
tudier) 

Parietalloben 
(info. om känsel) 

Occipitalloben  
        (Syn) 

Temporalloben 
(hörsel) 

Exekutiva 
Funktioner 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Först blir det lite repetition från vad ni redan har lärt er!!Man brukar dela in hjärnan i fyra lober.  Hur dessa är indelade kan ni ser här!Framtill ligger den största loben som heter frontalloben el. pannloben ( HELA OMRÅDET SOM LIGGER FRAMFÖR CENTRAL FÅRAN), och det är alltså den delen av hjärnan och dess kognitiva funktioner som vi ska koncentrera oss på idag.  Frontalloben förmedlar kognitiva funktioner på en ”hög nivå”. Bevis för dessa kognitiva funktioner är förankrade i frontalloben av hjärnan kommer bla från Hjärnavbildningsstudier visar på förhöjd aktivitet (tex i forma av ökat blodflöde) i frontal loben när vi lär oss nya komplexa uppgifter eller utför sofistikerade handlingar- som ofta involverar strategier. T.ex. spela schack eller hålla ett telefonnummer aktivt i minnet innan man slår det på telefonen  ökar aktiviteten i frontal loben. Upptill ligger Parietal loben (hjässloben)=  Information om känselLängst bak ligger Occipital loben (nackloben)= SynPå sidan ligger temporal loben (tinningsloben)= Hörsel Den fårade ytan som omsluter varje hemisfär kallas för hjärnbarken (cortex), den är, sett ur ett evolutionärt perspektiv, den mest ”utvecklade”  eller moderna delen av nerv systemet. CORTEX= Består av en högandel CELLKROPPAR och Dendriter= Grå I färgen.= GRAY MATTER. Under finns mest myeliniserade axoner=vitt i färgen = WHITE MATTER. ( SUBKORTIKALA STRUKTURER).



Proportion mellan prefrontalkortex och totala kortex – 
störst hos människan 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det finns ett positivt samband mellan stl på prefrontal cortex och den fylogenetiska utvecklingen. Dvs- desto mer avancerad tankemässigt en varelse är desto större del av totala cortex utgör prefrontal cortex. Hos människan utgör den så mycket som en 1/3 av totala cortex. Kvoten mellan Prefrontal cortex och resten av totala cortex är alltså mycket större hos människan än hos något annat däggdjur. Detta har man sett som ett bevis för att prefrontal cortex är det neurala substrat som förmedlar de beteenden som är specifika för människan. De funktioner som skiljer oss människor från andra primater är förmedlade av frontalloben. Det gäller både kognitiva och sociala förmågor.Innan vi går vidare och tittar mer i detalj på exekutiva funktioner som mer avancerade kognitiva funktioner som minne inhibition osv. Så vill jag  nämna att frontalloben och särskilt prefrontalcortex, kopplas även samman med olika former av socialt och emotionellt beteende, genom att prefrontalcortex har kopplingar med många andra sensoriska områden i hjärnan. Det ska vi titta på nu!!! 



Vad är Exekutiva Funktioner? 

Generell beskrivning: 
 

   Möjliggör målinriktat beteende: 
 Kontrollfunktioner 
 Reglerar, organiserar och planerar 

beteende/tankar/emotioner 
 Impulskontroll 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Innan vi börjar titta på de regioner I hjärnan som man associerar med EF vill jag först ge er en kort beskrivning av vad EF är för ngt.�Exekutiva Funktioner kan beskrivas som de hjärnfunktioner som organiserar en människas handlandade över tid för att uppnå ett mål I framtiden. De exekutiva funktionerna är alltså en slags kognitiva kontroll processes som gör att vi kan reglerar vårt beteende I nuet så att det ligger I linje med målet som vi vill uppnå I framtiden. Alltså ett slags kontrollfunktioner, vilka bl a hjälper individen att hämma eller skjuta upp en benägenhet att reagera omedelbart. Det innebär att de ansvarar för att individen kan organisera och planlägga sitt handlande, anpassa sig till kraven I en social situation och reflektera över sig själv och sitt handlande.



Vad är Exekutiva Funktioner? 

 
• Teoretiker och forskare inte eniga om en mer specifik definition 

av de exekutiva funktionerna. Det förekommer ca 33 olika 
definitioner. 
 

• De funktioner i hjärnan som organiserar individens handlande 
över tid för att uppnå ett mål. D.v.s. ett ”paraplybegrepp” 
avseende neurologiskt baserade förmågor som involverar 
mental kontroll och självreglering. 
 

• Kunskap om EF kan ge oss information om individens styrkor 
och svagheter.  
 
 
 
 
 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Okej- om det är dags att titta lite djupare på de “rent kognitivt exekutiva funktioner”, vilka min egen forskning kretsar kring, vilket jag kommer att återkomma till lite senare. Vad är då Exekutiva Funktioner egentligen:Först vill säga: Trots att exekutiva funktioner är ett flitigt använt begrepp och det finns otroligt mycket forskning inom området (1990-talet “de exekutiva funktionernas era” )är dock inte teoretiker eller forskare inom området helt eniga om hur begreppet exakt skall definieras. Vilket tyder på att dessa funktioner är mycket complexa.Men som jag nämnde I börjar så är de flesta forskare eniga om att de Exekutiva Funktioner = de hjärn-funktioner som organiserar individens handlande över tid för att uppnå ett mål. Planerade av beteende över tid.Ett slags kontroll funktioner =deras uppgift är att planera, prioritera, integrera och reglera andra kognitiva funktioner. Dessa förmågor kräver att man måste ha en kort stunds betänketid mellan stimuli och handling, för att kunna undvika impulsivt beteende 



Två välkända definitioner av EF 

 

• “Förmågan att upprätthålla lämplig 
problemlösningsförmåga för att uppnå framtida 
målbeteende” (Welsh & Pennington, 1988, p. 201).  
 

• “ Exekutive funktioner är de handlingar vi själva utför 
för att uppnå självkontroll, målinriktat beteende och 
för att maximera framtida resultat”(Barkley, 1997, 
p.57). 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Jag kommer att återkomma till de problem som ligger I att det inte finns något bra enhetlig definition senare.



Exekutiva Funktioner 

 Inhibition – Förmågan att stoppa sitt beteende vid 
rätt tillfälle, inklusive handlingar och tankar. 

 
 Flexibilitet – förmågan att anpassa sig till olika 

situationer och att ha ett flexibelt tankesätt för att 
kunna respondera på rätt sätt i olika situationer.  

 
 Emotionell kontroll – Förmågan att kunna anpassa 

sina emotionella reaktioner till aktuell situation. 
 



Exekutiva Funktioner 

 Arbetsminne – Förmågan att hålla information i 
minnet med syfte att slutföra en uppgift t.ex. ett 
telefonnummer. 

 
 Planering/Organisering – Förmågan att hantera 

aktuella och framtidsorienterade krav från olika 
uppgifter. 

 
 Självkontroll/reglering – Förmågan att 

kontrollera sina egna prestationer och sätta dessa i 
relation till vad som förväntas. 

 



Exempel på olika subfunktioner: Betydelsen av 
samverkan 

Exekutiva Funktioner 

Målinriktat Beteende 

Planering 

Självreglering 

Flexibilitet  

Uthållighet 

Inhibition 

Arbetsminne 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Trots att de exekutiva funktionerna kan delas in I separata eller oberoende funktioner är det samverkan mellan dem som tillåter självreglering och målinriktat beteende.



Vad är Exekutiva Funktioner? 

• Bevis finns för att EF är både ett enhetligt konstrukt 
samt utgörs av flera olika komponenter.  
 

• Dessa båda perspektiv har integrerats (se Miyake)! 
 

• Forskning antyder att mognad av förmågan till 
uppmärksamhet lägger grunden för utvecklingen av andra EF 
förmågor under förskoleåldern. T.ex. 
uppmärksamhetsförmåga under spädbarnsperioden 
predicerar senare förmåga att inhibiera responser samt 
arbetsminne (Espy & Bull, 2005; Sethi et al., 2000). 



Miyake et al.’s EF-uppdelning 
separata/oberoende funktioner – samverkan tillåter självreglering och målinriktat 

beteende 

Exekutiva Funktioner 

“Mental set-
shifting” 

(Flexibilitet) 

Inhibition 
(Impulskontroll, 

Kontroll av störande 
stimuli) 

“Updating in 
working memory” 

(Arbetsminne) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Trots att de exekutiva funktionerna kan delas in I separata eller oberoende funktioner är det samverkan mellan dem som tillåter självreglering och målinriktat beteende.WM och inhib har också betonats av andra – interaktionern är viktig



EF – gener och miljö? 
* Stöd för hög genetisk ärftlighet 

* Men: Miljön har också betydelse! 

Vad är Exekutiva Funktioner? 

• Betydelsen av arv och miljö varierar över ålder och kön 
(Anokhin et al., 2010) 

• Negativa miljöfaktorer som påverkar utvecklingen av 
exekutiva funktioner: låg socioekonomisk status,  

   kronisk stress t.ex. barn som far illa och  
   föräldra- barnrelationen 

Presentatör
Presentationsanteckningar
-Stöd för hög genetisk ärftlighet. Observera dock problem med genetiska studier. Svårt att ta hänsyn till interaktioner och korrelationer mellan gener och miljö; de två formas/tar sig uttryck i samverkan med varandra och detta är svårt att fånga i tvilling/adoptionsstudier.-Srilanka



Exekutiva Funktioner 

 
 

• För att få förståelse för en person som har försämrade 
exekutiva förmågor är det av stor vikt att ta reda på 
vilken förmåga/förmågor som är problematiska och i 
vilken utsträckning, d.v.s. styrkor och svagheter. 



Svårigheten att mäta EF 

 Avsaknad av teori/definition. 
 

 Bristande exekutiva funktioner tydliggörs endast i 
situationer som saknar struktur. 
 

 Exekutiva funktioners koppling till andra kognitiva 
system, mäter därmed även andra icke-exekutiva 
processer (låg begreppsvaliditet) 
 



Exekutiva Funktioner - Utveckling 

• Utvecklingen av exekutiva funktioner sammankopplas med 
mognad av frontalloben samt dess sammankoppling med 
andra områden i hjärnan. Olika exekutiva förmågor har olika 
utvecklingsbanor. Vissa exekutiva komponenter når full 
förmåga först i sena tonåren/tidig vuxenålder (ca 25 år). 
 

• Först utvecklas förmågan till inhibition  
• Både språk och exekutiva funktioner utvecklas dramatiskt de 5 

första åren. 
 
• Viktigt att ta hänsyn till individens ålder när man mäter olika 

exekutiva funktioner.  
 



Exekutiva Tester 

•Wisconsin Card Sorting Test (WCST); 
korten varierar i färg, form och antal, sorteras efter regler,  
arbetsminne, inhibition och flexibilitet 

•Stroop Test; inhibition och arbetsminne 
 

•Tower of Hanoi;  
    planering och problemlösning 

 
 

 

A)           B) 

RÖD      RÖD/blå  

GUL      GUL/grön 

BLÅ       BLÅ/röd 

GRÖN   GRÖN/gul 
God inhibitionsförmåga är 
nödvändig för att läsa lista 
B) som en färg och inte 
som ett ord 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hur skall vi operationalisera/mäta dessa exekutiva funktioner?Det finns ett flertal komplexa neuropsykologiska tester som antas testa exekutiva funktioner. Ett av de mest klassiska testerna är The Wisconsin Card Sorting Test = spelkort som varier på färg, form och antal.Fp måste sortera kort efter (bristande EF - ingen/försämrad förmåga att skifta beteende i respons till ny extern information)Försökspersonen måste först tillämpa en lämplig regel att sortera efter, när man väl har lärt sig den måste man vara flexibel nog att kunna ignorera den och tillämpa en ny regel. Patienter med skador på prefrontal cortex har svårigheter med att byta regel utan fortsätter med den första regeln trots feedback att den är fel (perseveration). WCST- antas mäta en rad exekutiva funktioner som t.ex. arbetsminne inhibition och flexibilitet.STROOP- testet består av två olika betingelser. Den första ”kontrollbetingelsen” består av att fp får se olika rutor som är färglagda med olika färger. Uppgiften är att läsa upp/ säga färgen på rutorna högt. Den andra betingelsen består av att fp  får se en massa färgord som är skrivna i en annan färg än själva betydelsen på ordet. Uppgiften är att säga färgen på ordet och samtidigt ignorera betydelsen av ordet. Eftersom läsning för de allra flesta är en automatiserad process är det väldigt svårt att ignorera/ inhibera ordets betydelse, vilket gör att man tar mycket längre tid på sig att läsa upp alla orden jämfört med om färgen och ordet var samma detta kallas för STROOP effekten. Involverar främst inhibition, men även arbetsminne ( då det gäller att hålla kvar en regel aktivt i minnet)TOWER OF HANOI- Visa själva testet. Uppgiften går ut på att flytta diskar så att de blir likadant som modellen visar. Det finns vissa regler för hur man får flytta kulorna. Man får inte lägga en stor disk ovanpå en litenMan får bara flytta en disk i taget och alltid till en pinne, inte till bordetMan skall lösa uppgiften genom att flytta diskarna så få gånger som möjligt. Man måste alltså tänka efter innan man bestämmer sig för hur man skall flytta kulorna.Inolverar planering, arbetsminne och inhibition.

http://mathcs.holycross.edu/%7Ecsci262/notes/lecture16/img015.gif


Stroop-Like Task 



Go/No-go Tasks - inhibition 

* ”GO” (Tryck/Respons; blå figurer ) = 70%  
* ”NO-GO” (Ingen respons; röda figurer) = 30% 



Arbetsminne: Spatialt 



Arbetsminne - Verbalt 

• Ordserier framlänges & baklänges 
 

• Size-Ordering task – sortera ”ord/saker” i 
storleksordning  minst - störst 



The A-not-B task 
 

 The A-not-B task: kräver både korttids-/arbetsminne och inhibition 

och kognitiv flexibilitet (Diamond, 2006; Garon et al, 2008). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Barnet ser när leksak göms under A, får belöning när leksaken hittas. 
Upprepas ett flertal gånger, leksaken göms under B. Mäter antalet korrekta 
responser vid B, antalet fel innan barnet lyckas samt den längsta tiden barnet 
väntar innan misslyckande.  

 Denna uppgift kan användas på små barn  från ca 8 månader. 



Neuropsykiatriska tillstånd och  exekutiva funktioner  

 Problem med  
    komorbiditet! 

Nedsättningar  
i Exekutiva 
Funktioner 

 
 Alla barn med  
neuropsykiatriska 
tillstånd har inte 
brister i exekutiva 
funktioner! 

 Uppförandestörning 

 Tourettes Syndrom 

 Autismspektrumstörning 

 Schizofreni 

 Depression 

 Tvångssyndrom 

 ADHD (Attention Deficit  
Hyperactivity Disorder) 

 Inlärningsproblem 

 Språkproblem 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vid en rad neuropsykiatriska tillstånd har man påviat brister I exektuvia funktioner:T.ex. UppförandestörningTourettes syndromeAutismOch Attention Deficit Hyperactivity Disorder (vilken jag har koncentrerat mina studier kring)



Kategoriskt eller Dimensionellt synsätt? 
 
 Kategoriskt synsätt   DSM-IV 
Barn som inte uppfyller kriterier för diagnos kan drabbas av 
liknande negativa konsekvenser som barn med diagnos. Det är 
därför viktigt att studera icke-kliniska sampel  Profil. 
 Dimensionellt synsätt  extrem manifestation av en normal dimension. 

Tvillingstudier har visat att ärftligheten avseende höga respektive normala 
nivåer avseende olika former av beteendeproblem inte skiljer sig åt.  

    (Constantino & Todd, 2013;Larsson et al. 2012) 
 Dimensionellt synsätt gäller även 
   för brister i exekutiva funktioner ADHD 
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• Nedsatt språkförmåga är relaterat till beteendeproblem ( tex ADHD och 
Exernaliserande) hos barn och ungdomar ( Yew & O.kearney, 2013). 
 

• Möjlig bakomliggande mekanism är sämre förmåga att använda språket som 
ett verktyg för att reglera sitt beteende – privat/Inre tal. 
 

• Ny longitudinell studie visar att språkförmåga (ordförståelse) vid 4 års ålder 
predicerar utveckling av uppmärksamhetsproblem och externaliserande 
problem vid 12 års ålder ( utöver kön, SES, och minneskapacitet; Petersen et 
al., 2013). 
 

• Tidig språkförmåga tidig riskfaktor för utveckling av 
beteendeproblem, vilket öppnar för nya möjligheter till intervention.  
 

Språk- och beteendeproblem 



Exekutiva Funktioner och Språkproblematik 

 Vissa exekutiva funktioner är kritiska vid språkutveckling t.ex. 
spatialt och verbalt arbetsminne (Montgomery et al., 2010; Sjöwall 
& Thorell, 2014). Men även flexibilitet och inhibition. 

 
 Samtidigt är språket viktigt för utvecklingen av exekutiva 

funktioner som t.ex. när inre tal används för självkontroll och vid 
problemlösning vid utmanande uppgifter.  

 
 Både språk och exekutiva funktioner utvecklas dramatiskt de 5 

första åren. 
 Det finns ett ömsesidigt beroende mellan språkförmåga  och exekutiva 

funktioner. Forskningen har ännu inte kommit fram till exakt hur  denna 
relation ser ut.  



Språk och Tänkande 

Privat/Inre Tal – den del av språket 
som utvecklas till ett kraftfullt verktyg 
för tänkandet  

 http://www.youtube.com/watch?v=XuDeh_raBxM&feature=gv 

Privat/Inre tal en typ av reglering av tänkande 
och beteende. Används speciellt i 
problemsituationer, t ex försöker lära sig nya 
handlingsmönster.  
Hos förskolebarnen är detta tal hörbart, men 

efter hand ”går det under jorden” och blir tyst 
inre tal 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Den del av språket som brukar kallas för egocentriskt eller inre tal hör till relationen mellan språk och tänkande eller kognition.  Det inre talet är alltså när vi tenderar att prata  tyst för oss själva när vi hamnar i olika problemsituationer, ett sätt till SJÄLVREGLERING eller när vi försöker lära oss nya handlingsmönster. Innan handlingsmönstret har blivit automatiserat ( tex läsning) eller inlärt så att vi inte behöver lägga så mycket kognitiva resurser/kapacitet på handlingen som talet kan frigöras.  ENTER: Exempel: Om man ska lära sig dansa,  Kanske man är fullt upptagen med att räkna takten  och har ingen som helst möjlighet att tala med sin partner. Eller när vi lär oss att köra bil, vanligtvis kan man köra bil och tala med sin medpassagerare, men så fort man hamnar i en besvärlig situation tystnar man och försöker lösa situationen genom att kanske föra en inre konversation med sig själv. PÅ SÅ SÄTT KAN MAN SÄGA ATT DET INRE TALET ÄR ETT VERKTYG FÖR TÄNKANDET.ENTER: Yngre barn i förskoleåldern är detta inre talet ofta hörbart trots att de egentligen inte för någon konversation med någon annan. Exempel: När de lägger pussel. ” var är den röda biten”  ” Nej, den passar inte här”. När barnet blir äldre blir detta tal ett inre tal.Mycket av vår kunskap om hur relationen mellan språk och tänkande växer fram kan föras tillbaka till en debatt mellan Piaget och Vygotsky.ENTER: Piaget ansåg att det egocentriska talet var ett uttryck för barnet utgick från sig själv och hade svårt att ta andras perspektiv. Bryr sig inte om andra förstår eller inte. När barnet hamnar i konflikt med andra och upptäcker att andra kan ha andra åsikter. Piaget menade att med generell kognitiv mognad borde detta tal försvinna och ersättas av ett socialt kommunikativt talVygotsky: Ansåg att det inre/privata talet var något som växte fram ur det kommunikativa talet. Det är ”thought spoken out load”. Syftet med det inre talet är kommunikation med en själv vilket guidar och styr/kontrollerar ens handlingar och beteende. Vygotsky ser språk som grunden till alla högre kognitiva processer – kontrollerad uppmärksamhet, medvetet minnesprocessande, kategorisering, planering. Ett rop på hjälp när man är i en problemsituation, men eftersom det inte är någon som lyssnar så riktas orden inåt. Då blir det inre talet ett hjälpmedel för att analysera ett problem och söka lösningar. Enligt Vygotsky så försvinner inte det egocentriska talet men de går under jorden och blir ett tyst inre tal, ett tänkande. Alltså, ju mer kognitivt mogen ett barn blir desto mer internaliseras det hörbara talet och kan beskrivas mer som inre tankar. Vygotsky tolkade det inre talet som ett hjälpmedel för problem lösning, att komma över impulsiva handlingar, och gynnar förmågan att planera beteenden som är relevanta för uppgiften som man måste lösa. Universal Stage in Development….

http://www.youtube.com/watch?v=XuDeh_raBxM&feature=gv


Relationship of private speech to task difficulty among 5-
and 6-year-olds 

(Fernyhough & Fradley, 2005) 

30 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Stöd för ´Vygotsky’s teori. Denna figur visar hur 5 och 6 åringars privata tal ökar  i takt med svårighetsgrad på uppgift och är som högst när uppgiften är måttligt svår , men gick ner igen när uppgiften blev för svår för barnet. Detta visar att barn utnyttjar privat tal som ett verktyg för tänkande/ problem lösning när uppgiften ligger inom deras “zone of proximal development”.Åldersrelaterade förändringar i frekvens och struktur av “inre tal” (e.g., Berk, 1986; Patrick & Abravanel, 2000).Barn med inlärnings- och/eller beteendeproblem  (tex ADHD) använder sig av hörbart privat tal under en längre period i utvecklingen, jämfört med kontroller.



Flerspråkighet-multi/bilingualism 
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• Simultan tvåspråkighet – barnet lär sig två språk 
från början och parallellt. 

• Successiv tvåspråkighet – barnet lär sig två språk 
vid olika tillfällen. 

 
 Forskning har visat att flerspråkiga barn har bättre exekutiva 

 funktioner framförallt flexibilitet.  
 
 Presterar bättre på uppmärksamhets och inhibitions tester, har   

 bättre analytisk förmåga och kognitiv flexibilitet jämfört med  
 enspråkiga barn (Bialystok,2001 Bialystok and Martin, 2004). 
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Flerspråkighet kan delas in i : Simultan tvåspråkighet – barnet lär sig två språk från början och paralletSuccessiv tvåspråkighet – barnet lär sig två språk vid olika tillfällen. T.ex. först svenska och sedan engelska i skolan.För tjugo år sedan trodde man det var farligt att lära sina barn flera språk. Men nu är det precis tvärtom. Processen kan vara lång och i början kan det kännas som ett enda sammelsurium av främmande ord. Sen kan det ju finnas barn som inte är språkintresserade och då är det viktigt att man inte pressar dem för hårt. Men grejen här är ju att ge möjlighet till flera språk – inte att tvinga på dem det. 			
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• Datoriserad arbetsminnesträning 
 
• Icke-datoriserade spel 
 
• Fysisk träning t.ex. taekwondo, yoga, mindefulness 
 
• Sociala låtsaslekar 
 
• Flerspråkiga miljöer 
 

• Samtliga träningsprogram behöver upprepad träning 
samt viktigt att successivt öka svårighetsgraden för att 
kunna förbättra exekutiva förmågor! 
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Flerspråkighet kan delas in i : Simultan tvåspråkighet – barnet lär sig två språk från början och paralletSuccessiv tvåspråkighet – barnet lär sig två språk vid olika tillfällen. T.ex. först svenska och sedan engelska i skolan.För tjugo år sedan trodde man det var farligt att lära sina barn flera språk. Men nu är det precis tvärtom. Processen kan vara lång och i början kan det kännas som ett enda sammelsurium av främmande ord. Sen kan det ju finnas barn som inte är språkintresserade och då är det viktigt att man inte pressar dem för hårt. Men grejen här är ju att ge möjlighet till flera språk – inte att tvinga på dem det. 			



 
Tack för uppmärksamheten! 
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