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Sammanfattning  
Inhiberingsförmåga, arbetsminne och verbal förmåga testades hos 25 treåringar i syfte att 
analysera barnens förmåga till inhibering. Tre instrument användes; inhiberingsuppgiften Less is 
More (en konkret del och en symbolisk del), arbetsminnesuppgiften Mister Peanut samt, för att 
testa verbal förmåga; deltestet ordigenkänning från WPPSI-III. Hypotesen var att 
inhiberingsförmåga skulle korrelera med arbetsminneskapacitet. Resultaten visade att 
arbetsminneskapacitet korrelerade med resultaten i den konkreta uppgiften. Ingen skillnad fanns 
i barnens resultat i de två deltesten i Less is More. Ett oväntat fynd gjordes som visade att 
resultaten i den konkreta inhiberingsuppgiften påverkades av antal syskon barnen hade. Vidare 
analyser av den symboliska delen i Less is More behövs eftersom det är tveksamt om uppgiften 
mäter inhiberingsförmåga. 
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Sammanfattning 
Inhiberingsförmåga, arbetsminne och verbal förmåga testades hos 25 
treåringar i syfte att analysera barnens förmåga till inhibering. Tre 
instrument användes; inhiberingsuppgiften Less is More (en konkret del 
och en symbolisk del), arbetsminnesuppgiften Mister Peanut samt, för 
att testa verbal förmåga; deltestet ordigenkänning från WPPSI-III. 
Hypotesen var att inhiberingsförmåga skulle korrelera med 
arbetsminneskapacitet. Resultaten visade att ingen skillnad fanns i 
barnens resultat i det konkreta respektive symboliska deltestet. 
Arbetsminneskapacitet, liksom verbal förmåga korrelerade med 
resultaten i den konkreta uppgiften. Ett oväntat fynd visade att 
resultaten i den konkreta inhiberingsuppgiften påverkades av antal 
syskon barnen hade. Vidare analyser av den symboliska delen i Less is 
More behövs eftersom det är tveksamt om uppgiften mäter 
inhiberingsförmåga. 



 
 

 
 

 

Förord 
Ett stort tack till alla barn som ställt upp och plockat magneter, pekat på 
bilder, skålar och lådor och glatt gått hem med godisvinsten. Till era 
föräldrar som visade intresse och tog sig tid för studien: tack! Utan ert 
intresse och era barn hade studien inte kunnat genomföras. 
 
Ett stort tack även till Thomas Karlsson, min handledare, som lotsat mig 
genom statistikens komplicerade värld och som ända från början har 
trott på min studie. För att jag har kunnat fråga om allt utan att känna 
mig dum: tack!  
 
Ytterligare ett tack till Ulrika Birberg-Thornberg som hjälpte mig med 
rekryteringen av barnen. Tack för att du envist höll fast vid att jag visst 
skulle få ihop en grupp barn till slut och för att du fick mig att inte tappa 
modet.  
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”INHIBERINGSFÖRMÅGA HOS TREÅRIGA BARN – 
relation till arbetsminne och verbal förmåga”  

 
I utredning av inhiberingsförmåga hos barn i förskoleåldern finns ett 
antal mer eller mindre etablerade test. Ett mindre använt instrument är 
det experimentella testet Less is More, som utvecklades för att användas 
i inhiberingsforskning på schimpanser (Boysen & Berntson, 1995).  De 
amerikanska forskarna Carlson, Davis och Leach (2005) 
vidareutvecklade Less is More i sin forskning om inhiberingsförmåga 
hos förskolebarn. Ett övergripande syfte med föreliggande studie var att 
kritiskt använda Less is More för att analysera inhiberingsförmåga hos 
treåriga svenska barn. Forskning i ämnet kan ha betydelse för förståelse 
och uppkomst av vanliga neuropsykiatriska sjukdomar, såsom autism 
och ADHD (Cullberg, 2005; Olson, 2007). 
 

Tidigare forskning 
Den mänskliga hjärnan börjar bildas redan tre veckor efter 
befruktningen, när embryot bara är en millimeter långt (Olson, 2007). 
Från och med den tionde graviditetsveckan nybildas nervcellerna i 
hjärnan med en hastighet av 200 000 nervceller per minut. Hjärnan 
fortsätter att mogna under många år men utvecklingen är som mest 
intensiv under foster- och spädbarnsåret (Olson, 2007). Frontalloberna är 
den del av den mänskliga hjärnan som kräver längst tid för att utvecklas 
och är inte färdigutvecklade förrän i 18–20-årsåldern (Eriksson, 2001; 
Stuss & Knight, 2002). Olson (2007) hävdar att människan till och med är 
så gammal som 25 år innan frontallobsutvecklingen är avslutad.  
 

Frontallobsfunktion 
Ett sätt att förstå hjärnans funktion är att studera patienter med 
hjärnskador. Bortfall av eller svårigheter i funktioner kan säga mycket 
om den specifika neuroanatomiska funktionen som man vill studera. 
Frontallobspatienter är inget undantag. Det har visat sig att patienter 
med frontallobssyndrom oftast kan delas in i en av två undergrupper 
(Stuss & Knight, 2002). Den ena gruppen visar symtom som 
initiativlöshet, planlöst irrande, känslomässig flackhet, avsaknad av 
kreativitet och en oförmåga att fatta beslut (Eriksson, 2001; Stuss & 
Knight, 2002). Symtombilden hos dessa patienter kan misstolkas som 
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depression (Stuss & Knight, 2002). Den andra symtomgruppen av 
frontallobspatienter drabbas av frontalt disinhiberingssyndrom och har 
symtom som ger ett överskott på beteenden: patienten har svårt att 
bedöma situationer, har ingen insikt, är impulsiv, ”plockig” och lär inte 
av sina misstag. Symtomen hos dessa patienter kan misstolkas som 
hypomani (Stuss & Knight, 2002). Det här visar att när frontalloberna 
inte fungerar optimalt så blir det mänskliga beteendet överdrivet 
inhiberat (ett flackt, dämpat och håglöst beteende) eller utan inhibering 
alls (impulsivitet, motorisk oro och utan insikt), vilket säger oss att det är 
just detta som är en av frontallobernas funktioner: att dämpa oss, eller att 
sätta igång oss; två ytterligheter i inhibering. Det är dessutom känt att 
patienter med skador i de prefrontala delarna presterar dåligt i kognitiva 
uppgifter (Diamond, Kirkham & Amso, 2002). Stuss och Knight (2002) 
förklarar frontalloberna som ett neuronalt system som har som 
huvuduppgift att fungera dämpande på omedelbar respons av stimuli. 
Frontalloberna kontrollerar det mänskliga beteendet med hänsyn till 
omgivning och sociala regler och har en inhiberande funktion som 
lägger locket på ursprungliga mer direkta responser som går att finna 
hos mindre utvecklade arter (Kolb & Whishaw, 2003). Tänk på små barn, 
vars frontallober ännu inte är färdigutvecklade, och deras behov av 
absolut tillfredsställelse och deras disinhiberade beteende som, om det 
skulle utföras av vuxna individer, skulle anses vara socialt oacceptabla. 
Sammanfattningsvis kan sägas att frontalloberna fyller en viktig 
funktion i den mänskliga hjärnan både vad gäller socialt beteende, 
kognitiva funktioner och motorik (Eriksson, 2001; Kolb & Whishaw, 
2003; Stuss & Knight, 2002). Kolb och Whishaw (2003) skriver menande 
att ”alla neuronala vägar bär till slut till frontalloberna” (Kolb & Whishaw, 
2003, s. 391.) och menar att frontalloberna rent neurologiskt är 
involverad i all kortikal aktivitet i den mänskliga hjärnan. 
 
Den största delen av frontalloberna; prefrontala cortex, delas vanligtvis 
in i två zoner: den orbitala delen, som omfattar de nedre regionerna, 
nära ögonhålorna, samt den dorsolaterala delen, som omfattar de övre 
regionerna av prefrontala cortex (Eriksson, 2001) (se figur 1, sidan 3). 
Prefrontala cortex är den del av hela hjärnan som tar absolut längst tid 
att utvecklas till full nivå.  Stora förändringar sker i tillväxt och mognad 
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under främst det första levnadsåret, vid tre till sex års ålder samt i sju till 
elva års ålder (Stuss & Knight, 2002).  

                                     
Figur 1. Prefrontala cortex med orbitala och dorsolaterala cortex. 
 
Uppgifter som kräver att information hålls kvar i minnet samtidigt som 
en dominant respons inhiberas involverar dorsolaterala prefrontala 
cortex (Bunge, Ochsner, Desmond, Glover & Gabrieli, 2001). Området 
aktiveras vid koncentrationskrävande uppgifter medan det inte alls är 
aktiverat när en uppgift är automatiserad. Redan under det första 
levnadsåret börjar viss förmåga till inhibering och arbetsminne att 
utvecklas och barnet klarar enklare uppgifter som kräver att motstå 
impulser och att minnas instruktioner (Stuss & Knight, 2002). Stora 
förändringar i utvecklingen av dessa områden sker under uppväxten och 
just vid tre till fyra års ålder händer det mycket i utvecklingen av de 
exekutiva funktionerna (Kerr & Zelazo, 2004; Stuss & Knight, 2002).  
 

Exekutiva funktioner 
Inhibering är en mänsklig förmåga som innebär att stoppa eller hålla 
tillbaka impulser i form av handlingar eller tankar. Denna förmåga 
använder vi oss av varje dag när vi avbryter tankar eller slutar med ett 
beteende för att låta ett annat ta över (Barkley, 1997; Berlin, 2003). 
Inhiberingsförmågan är en del av de exekutiva funktionerna vilka kan 
förklaras som förmågan att planera och genomföra handlingar, att lösa 
problem och uppgifter, samt att rikta och vidmakthålla uppmärksamhet 
och koncentration (Egidius, 2002). Lezak, Howieson och Loring (2004) 
menar att de exekutiva funktionerna handlar om hur och om man gör 
något, till skillnad mot kognitiva förmågor som mer handlar om vad man 
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gör. De exekutiva funktionerna omfattar ett sammansatt komplext 
beteendemönster och definitionen om vad som egentligen ingår i detta 
system varierar i litteraturen. Sammantaget kan sägas att de exekutiva 
funktionerna omfattar motivation, planering, koncentration, inhibering, 
fokusering, organisering, kategorisering, att lägga upp och byta 
strategier samt efterkontroll av utförda uppgifter (Lezak et al., 2004; 
Nyman & Bartfai, 2000). I vissa studier väljer man dessutom att dela in 
fenomenet i ”varma” (”hot”) respektive ”kalla” (”cool”) exekutiva 
funktioner (Hongwanishkul, Happaney, Lee & Zelazo, 2005; Kerr & 
Zelazo, 2004). ”Varma” exekutiva funktioner omfattar en affektiv aspekt 
som inte finns i de ”kalla” exekutiva funktionerna; ett slags 
beslutsfattande som får en emotionell konsekvens. De ”kalla” exekutiva 
funktionerna är de mer abstrakta, kognitiva förmågorna (Kerr & Zelazo, 
2004). Även om denna indelning av de exekutiva funktionerna skiljer sig 
åt rent neuroanatomiskt, där de ”varma” exekutiva funktionerna 
omfattar de orbitofrontala delarna av cortex medan de ”kalla” exekutiva 
funktionerna omfattar dorsolaterala prefrontala cortex (Hongwanishkul 
et al., 2005; Kerr & Zelazo, 2004), så är det ändå troligt att de är delar av 
samma system (Carlson, 2005).  
 

Exekutiva funktioner hos barn 
De exekutiva funktionerna hos barn utvecklas mycket i tre till fyra års 
ålder (Hongwanishkul et al., 2005) och vid utredning av dessa förmågor 
används ofta Dimensional-change card sorting test (DCCS). Detta är en 
barnversion av Wisconsin card sorting test (Lezak et al., 2004); ett icke-
verbalt neuropsykologiskt test som syftar till att mäta exekutiva 
funktioner hos barn (Frye, Zelazo & Palfai, 1995; Zelazo & Frye, 1998; 
Zelazo, Frye & Rapus, 1996). Testet består av att sortera kort med 
symboler i olika färger efter antingen färg eller form. I DCCS föreställer 
korten en bil eller en blomma som antingen är röd eller blå. Barnet 
instrueras att sortera korten efter ett av två kriterier; färg eller form och 
ombeds att ta ett kort i taget och placera dem på, för det aktuella 
kriteriet, rätt plats. Efter ett antal repetitioner ändras sorteringskriteriet. 
Treåringar fortsätter oftast att sortera efter det första kriteriet fastän 
regeln för sorteringskriteriet förändras (Frye et al., 1995; Zelazo & Frye, 
1998; Zelazo et al., 1996). När treåringarna efter avslutad testning 
tillfrågas om reglerna i uppgifterna ”var ska den röda bilen läggas?” eller 
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”var ska blommorna läggas?” så visar det sig att treåringar vanligtvis 
svarar korrekt, vilket tyder på att de kan regeln men ändå gör fel (Frye et 
al., 1995; Zelazo & Frye, 1998; Zelazo et al., 1996). En förklaring till 
treåringens perseveration skulle kunna ligga i de inhiberingssvårigheter 
som vanligen finns i tre års ålder (Zelazo et al., 1998). En annan 
förklaring skulle kunna finnas i den så kallade Cognitive Complexity 
and Control teorin (CCC) som beskrivs närmare på sidan 9. 
 
 

Efterkontroll och utvärdering av eget beteende 
En viktig del i de exekutiva funktionerna är förmågan att i efterhand 
utvärdera och kontrollera sitt beteende och utförda handlingar. 
Förmågan att lära av sina misstag, att byta strategi om den förra inte var 
effektiv är viktiga kognitiva förmågor (Lezak et. al., 2004; Nyman & 
Bartfai, 2000). 
 

Inhibering 
Inhibering (förmågan att bromsa tankeprocesser eller handlingar som 
inte är relevanta för målet eller uppgiften) är en nyckelkomponent i de 
exekutiva funktionerna (Carlson, 2005). Det är idag fastställt att barn 
redan vid tre till fyra års ålder har stora svårigheter med 
inhiberingsuppgifter (Diamond et al., 2002). I forskning om 
inhiberingsförmåga hos förskolebarn har två kategorier av inhibering 
blivit tydliga: Den första kategorin omfattar bedömningar av barnens 
förmåga att låta en dominant respons vänta medan den andra kategorin 
handlar om förmågan att hålla tillbaka en dominant respons och istället 
initiera en respons som står i konflikt till denna (Barkley, 1997; Carlsson 
& Moses, 2001). Barkley (1997) menar att det också finns en tredje 
inhiberingstyp; inhibering av en dominant respons. I litteraturen nämns 
även beteendeinhibering (Kagan, Reznick, Clarke, Snidman & Garcia-
Coll, 1984; Snidman, Kagan, Riordan & Shannon, 1995) Nedan följer en 
sammanställning av de i litteraturen vanligast förekommande 
inhiberingstyperna. 
 
Att låta en dominant respons vänta  
Denna inhiberingstyp handlar om att stoppa en pågående respons och 
innebär en mekanism som vi använder dagligen när vi måste avbryta en 
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tanke eller avsluta en handling (Barkley, 1997). Det finns ett antal test 
som syftar till att utreda förmågan att låta en dominant respons vänta, 
där ”Gift Delay” är en vanlig uppgift i forskningen med barn 
(Kochanska, Murray, Jacques, Koening & Vandegeest, 1996). Där slår 
testledaren högljutt in en present medan barnet får instruktionen att hon 
ska få paketet sedan och att hon inte får smygtitta. Barnet placeras sedan 
med ryggen mot testledaren och bedöms i om hon kan inhibera 
impulsen att smygtitta eller inte (Carlson, Moses & Breton, 2002; 
Kochanska et al., 1996). ”Delay of Gratification” (Mischel & Mischel, 
1983), som i litteraturen ibland även kallas ”marshmallows testet”, är 
också ett vanligt test i dessa sammanhang; här får barnet en liten mängd 
godis nu eller en större mängd om hon kan vänta. 
 
Distraktionsinhibering/Konfliktinhibering 
Distraktionsinhibering hand- lar om förmågan att låta en överinlärd 
respons stå tillbaka för en annan respons (Barkley, 1997). Den här typen 
av inhibering kallas också i litteraturen för konfliktinhibering (Carlson et 
al., 2002) och kräver inte bara att hålla tillbaka en opassande respons, 
utan också att aktivera en respons som står i konflikt till denna. Det 
vanligaste testet för att analysera denna förmåga är Strooptestet (Stroop, 
1935). Här gäller det för testpersonen att hålla tillbaka impulsen att 
respondera på den överinlärda förmågan att läsa ett skrivet ord och 
istället benämna färgen på det skrivna ordet (Stroop, 1935). Testet finns 
även i en version med bilder, det så kallade ”Day/Night”-testet 
(”Dag/Natt”) och ”Grass/Snow”-testet (”Gräs/Snö”) för personer där 
läsningen inte är automatiserad (Gerstadt, Hong & Diamond, 1994). 
Detta test kallades från början ”Stroop-like day-night task” och innebär 
att barnet får se ett antal bilder med dag respektive nattmotiv. Uppgiften 
är att svara ”dag” när en nattbild visas och ”natt” när testledaren visar 
en bild på ett dagmotiv. Barnet skall alltså svara tvärtemot vad hon ser 
vilket kräver att hålla tillbaka den dominerande responsen (att vid en 
”Dag-bild” säga ”Dag”) och istället initiera den konflikterande 
responsen (”Natt”). Detta kräver en förmåga att kunna minnas och agera 
utifrån instruktioner samt att inhibera en stark respons (Diamond et al., 
2002). Uppgifter som innebär konfliktinhibering kräver, förutom 
inhiberingsförmåga, en hel del av arbetsminnet (Carlson et al., 2002; 
Diamond et al., 2002). Luria`s handgame (Diamond & Taylor, 1996) är 
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ytterligare ett test som kräver en utvecklad förmåga att inhibera en stark 
respons och istället initiera en respons som står i konflikt till denna 
(Diamond et al., 2002). Testet innebär att barnet får i uppgift att knacka i 
bordet en gång när testledaren knackar två gånger och att knacka två 
gånger när testledaren knackar en gång (Diamond & Taylor, 1996; 
Diamond et al., 2002).  

 
Inhibering av en dominant respons 
Barkley (1997) menar att inhibering även omfattar inhibering av en 
dominant respons vilket innebär att inte respondera på vissa stimuli men 
att göra det på andra. I en testsituation är ”go/no go” uppgiften vanlig 
för att utreda denna förmåga. Här får testpersonen i uppgift att trycka på 
en knapp när en röd figur syns på en datorskärm, vilket händer ofta, 
men att inte trycka när en blå figur, mer sällan, syns. Detta kräver alltså 
en respons på majoriteten av stimuli och att hålla tillbaka responsen på 
en minoritet av stimuli (Barkley, 1997).  
 
Beteendeinhibering 
En annan gren i forskningen om inhibering är den om 
beteendeinhibering hos barn. Kagan et al. (1984) och Snidman et al.(1995) 
forskar om barn med ADHD och menar att alla barn går att dela in i en 
av två grupper. Beroende på hur barnet tenderar att reagera i nya, 
okända situationer kan hon antingen vara ett ”inhiberat” barn eller ett 
”disinhiberat” barn (Kagan et al., 1984; Snidman et al., 1995). Den grupp 
barn som är inhiberade visar stor oro i nya, okända situationer med 
fysiologiska förändringar som följd; såsom förhöjd puls och 
hjärtklappning. Barnen som Kagan et al. (1984) och Snidman et al. (1995) 
kallar ”disinhiberade” visar inte den oro som de ”inhiberade” barnen 
gör. Det karakteristiska för dessa barn är låga mängder av hormonet 
kortisol. 
 

Förmåga att förstå regler 
I fönstertestet (the Window-task) (Carroll, Apperly & Riggs, 2007a; 
Simpson, Riggs & Simon, 2004) får barnet i uppgift att välja mellan två 
lådor. Lådorna har en fönsterklädd sida som är vänd mot barnet, vilket 
innebär att barnet ser innehållet i lådorna. En av lådorna innehåller en 
godisbit medan den andra är tom. Barnet får i uppgift att peka på en låda 
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som testledaren ska öppna, medan barnet själv får innehållet i den andra 
lådan, som hon inte pekar på (Carroll et. al., 2007a; Simpson et al., 2004). 
Less is More (Carlson et al., 2005) är ett liknande test. En symbolisk del 
som använts i denna studie består av två lådor som innehåller olika 
mycket godis. På den ena lådan finns en bild på en elefant. Den lådan 
innehåller mycket godis. På den andra lådan finns en bild på en mus och 
i den lådan finns lite godis. Instruktionen till barnet är lik den i 
fönstertestet: barnet får i uppgift att peka på den låda som en 
leksakshund ska få, medan den andra lådan tilldelas barnet. 
Symboltestet i Less is More innebär dessutom det extra momentet att 
barnet inte ser godisbitarna, utan måste minnas att elefantlådan betyder 
mycket godis och muslådan betyder lite godis. I det konkreta Less is 
More-deltestet däremot, ställer testledaren två skålar med mycket 
respektive lite godis i, framför barnet och hon ser då tydligt vilken skål 
som innehåller vad. I den konkreta uppgiften handlar det alltså om att 
peka direkt på en godisskål, medan symboluppgiften innebär att peka på 
en låda där godisbitarna inte syns. Både Windowstestet och Less is More 
är en typ av test som är tänkta att fungera som instrument för att 
analysera barnets förmåga till den typ av inhibering som innebär att en 
dominant respons (att peka på lådan med (mycket) godis) måste 
inhiberas till förmån för en konflikterande respons (att peka på lådan 
som är tom/innehåller lite godis). Simpson et al. (2004) menar att det är 
tveksamt om dessa uppgifter kräver inhibering. Det är snarare troligt att 
förmågan man studerar genom att låta barnen utföra dessa uppgifter 
handlar om en förståelse för regler. Det är känt att barn presterar bättre i 
uppgifter där de fått instruktionen: ”peka på den tomma lådan” eller ”peka 
på lådan med lite godis.” Även i de uppgifter där barnet får instruktioner 
som lyder: ”peka på den lådan som hunden/opponenten ska få så att hon/han 
inte får något godis/får lite godis” så presterar de bättre (Simpson et al., 
2004). Det verkar alltså som att det är lättare för barnet att tänka på 
vilken låda hon ska ge bort än att tänka på vilken låda hon själv vill ha.  
Skillnaden på hur instruktionerna lyder kan vara avgörande för de olika 
resultat som har visat sig i olika studier (Carroll, Apperly & Riggs, 
2007b). Vid instruktionerna ovan får barnet regeln för den optimala 
responsen i uppgiften presenterad för sig. I föreliggande studie, liksom i 
ursprungsversionerna av Less is More och fönstertestet så lyder 
instruktionerna till barnet: ”peka på en låda som hunden ska få” vilket gör 
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att barnet själv måste tänka ut regeln ”peka på den tomma lådan/ lådan med 
lite godis.” 
 
Less is More (Carlson et al., 2005), Windows-testet (Carroll et al., 2007a; 
Carroll et al., 2007b; Simpson et al., 2004) och Deceptive box (Carlson, 
Moses & Hix, 1998) är tre exempel på test som kräver att barnet klarar att 
peka på den låda hon inte vill ha. Instruktionen lyder ”den lådan du pekar 
på får hunden/opponenten” och innebär att barnet själv måste tänka ut 
regeln ”peka på lådan med lite godis/peka på lådan som är tom”, eller ”peka på 
lådan som hunden/opponenten ska få så att hon/han inte får något godis/får lite 
godis”. Uppgiften för barnet i Less is More och de andra testen kan tyckas 
enkel: två lådor och en regel: ”peka på en låda som hunden ska få.” Carroll et 
al. (2007a) menar att svårigheterna som förskolebarn har med denna 
uppgift kan förklaras med att detta kräver två saker av barnet: 1) att själv 
tänka ut regeln ”peka på lådan med lite godis” samt att 2) när regeln är 
påkommen, minnas den och agera utifrån den. I Less is More får inte 
barnet regeln utan måste alltså tänka ut den själv. Detta stämmer med de 
studier som gjorts (Frye et al., 1995; Zelazo & Frye, 1998; Zelazo et al., 
1996) där det visar sig att barnen inte klarar att utföra testet korrekt men 
att de efteråt, när de får frågor om reglerna kring testet svarar rätt. 
Barnen kan alltså reglerna och minns dem under och efter testningen, 
men har inte förmågan att använda sig av dem (Carlson, 2005; Frye et al., 
1995; Zelazo & Frye, 1998; Zelazo et al., 1996). 
  

Cognitive Complexity and Control theory 
Förklaringen till dissociationen mellan att besitta kunskap och att 
använda den kan finnas i den så kallade Cognitive Complexity and 
Control theory; CCC (Kognitiva Komplexitet och Kontrollteorin) (Frye et 
al., 1995; Zelazo & Frye, 1998; Zelazo et al., 1996). Det kan räcka med att 
barn i treårsåldern utför den första uppgiften i ett test en gång för att 
sedan perseverera om sorteringskriteriet ändras eller lådan flyttas. 
Antalet utförda repetitioner av uppgiften spelar alltså ingen roll när det 
gäller treåringens sätt att ”fastna” i den första regeln. Enligt CCC beror 
detta inte på att barnet inte är medveten om reglerna utan att hon inte 
har förmågan att reflektera över dem (Zelazo et al., 1996). Det är ett 
välkänt faktum att barn i tre års ålder har svårt att agera utifrån regler 
som går emot deras omedelbara lust att agera (Diamond et al., 2002). 
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Frye, Zelazo och Palfai (1995) och Zelazo et al. (1996) förklarar 
dissociationen som ett resultat av att barnet än så länge bara klarar av att 
hantera ett enkelt regelsystem i taget, vilket innebär att barnet förstår 
den första regeln och den andra regeln, men svårigheter uppstår när det 
krävs att ta ett steg tillbaka och reflektera över de två uppsättningarna 
med regler och att se dess relation till varandra (Frye et al., 1998; Zelazo 
et al., 1996). I den symboliska uppgiften i Less is More skulle detta 
innebära att barnet förstår att elefantlådan innehåller mycket godis, att 
muslådan innehåller lite godis och att hunden får lådan hon pekar på 
medan den andra lådan tilldelas henne själv. För att kunna välja ”rätt” 
låda i symboltestet i Less is More (som ger barnet mycket godis) så krävs 
ett högre regelsystem, som sätter regeln för de lägre regelsystemen. 
Regelsystemet innebär att kunna sätta de fyra lägre reglerna: 1: mus = lite 
godis; 2: elefant = mycket godis; 3: den jag pekar på får hunden; 4: den 
andra får jag, under ett högre regelsystem. Det verkar troligt att det är 
just svårigheter med förmågan att reflektera över regelsystemet som gör 
att barnet får svårigheter med dessa uppgifter (Frye et al., 1995; Zelazo & 
Frye, 1998; Zelazo et al., 1996). Bialystok (1999) förklarar CCC som ett 
system som kräver två saker av barnet: 1) att representationen av regeln 
är så pass tydlig för barnet att den tillåter reflektion och kontroll av 
uppgiften samt (2) att för att kunna göra avsiktliga val i 
problemlösningen krävs en så kallad exekutiv ”rapport”. Denna rapport 
förutsätter en hierarkiskt organiserad process som behöver den 
reflektiva medvetenheten som nämndes ovan, för att fungera avsiktligt 
(Bialystok, 1999).  
 
För att tydliggöra CCC exemplifieras här med ett exempel från Zelazo 
och Frye (1998) där författarna vill påvisa att vuxna människor använder 
sig av regelsystem av det här slaget dagligen. Zelazo och Frye (1998) 
menar att vi när vi exempelvis tänker ”om jag ser en brevlåda ska jag posta 
mitt brev”, använder en enkel regel som inte kräver mer än att minnas att 
lägga brevet i lådan när vi ser en sådan. När vi sedan tänker ”om det är 
före klockan 18.00 och jag ser en brevlåda, då ska jag posta mitt brev, men om 
det är efter klockan 18.00 måste jag gå direkt till postkontoret”, har vi placerat 
den först regeln (att posta brevet) under ett högre regelsystem. Vi har 
förmågan att reflektera över reglerna och låter den högsta regeln, som 
här är tiden, avgöra hur vi ska använda våra lägre stående regler (Zelazo 
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& Frye, 1998). Hade vår förmåga till CCC varit ofullständig så hade vi 
antagligen lagt brevet på postlådan oavsett tidpunkt eftersom det var 
den första regeln vi lärde oss och eftersom vi skulle ha svårt att reflektera 
över regeln så skulle vi inte kunna låta en annan regel i samma system 
sätta sig över vår första regel. Enligt Olsson (2007) har barnet en tydlig 
förståelse för regler och rättvisa först vid fem års ålder, vilket kan 
förklara varför treåringar har svårt med detta. 
 

Resultatdifferenser 
Enligt Carroll et al. (2007b) har det visat sig att resultaten i olika studier 
kan skilja sig åt även om forskarna har använt liknande test för att 
studera förskolebarns förmågor i uppgifter som kräver inhibering. 
Skillnaderna kan i vissa fall härledas till att det är troligt att valen som 
barnen ställs inför spelar en viktig roll. Versioner av Fönstertestet har 
gjorts där båda lådorna innehåller något (till skillnad från 
originalversionen där en låda är tom). I en låda finns en godisbit och i 
den andra något av mindre värde för barnet, till exempel en bit papper. 
Det har då visat sig att barnen har lättare att peka på ”rätt” låda, så att de 
vinner godis, när båda lådorna innehåller något än när valet står mellan 
godis och en tom låda. Carroll et al. (2007b) menar att detta antagligen 
beror på att barnet blandar ihop objektet de vill ha (lådan med godis) 
med objektet som de måste välja (den tomma lådan) och när de låter den 
generella regeln (att vinna godisen) fungera som princip för sitt val blir 
det fel och de väljer lådan med godis i. När valet istället står mellan två 
objekt (ett som de vill ha och ett som de inte vill ha; godis och en 
pappersbit) så blir det lättare att lägga upp en strategi för hur de ska 
hantera valet.  
 

Arbetsminne 
Tidigare studier har visat att stora krav ställs på 
arbetsminneskapaciteten i vissa inhiberingsuppgifter (Carlson et al., 
2002). Framförallt konfliktinhibering verkar ställa stora krav på 
arbetsminnet medan den inhiberingstyp som handlar om att låta en 
dominant respons vänta inte korrelerar med arbetsminnesförmåga i de 
studier som gjorts (Carlson et al., 2002). Det är sannolikt det extra 
momentet i konfliktinhiberings uppgifter som innebär att inte bara hålla 
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tillbaka en opassande respons, utan att också aktivera en konflikterande 
sådan som gör att arbetsminnet behövs. 
 

Syfte och Hypotes 
Syftet med denna studie var att analysera inhiberingsförmåga hos 
treåringar. Ett andra syfte var att använda Less is More-testet som 
Carlson et al. (2005) använde i sin forskning för att se om resultaten från 
den studien överrensstämmer med resultaten hos en grupp svenska 
barn. Hypotesen var att de barn som har en god inhiberingsförmåga 
också har en hög arbetsminneskapacitet. Framförallt att 
arbetsminneskapaciteten skulle korrelera med resultaten i det 
symboliska deltestet i Less is More. Ett övergripande syfte var också att 
kritiskt granska Less is More som instrument för att mäta 
inhiberingsförmåga hos små barn. 
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Metod 
 

Deltagare 
 I studien deltog 25 barn i åldern 34 till 44 månader (M=39,4; SD = 3,3), 10 
flickor och 15 pojkar. Barnen rekryterades via förskolor i Linköpings 
kommun. Rektorer och föreståndare kontaktades via brev eller telefon 
för att få ett godkännande att lämna ut förfrågan till föräldrar med barn 
på respektive förskola. 182 föräldrar med barn födda år 2004, på 
sammanlagt 23 förskolor, tillfrågades om att låta sitt barn delta i studien. 
Förfrågan lämnades på både kommunala och privata förskolor och 
bestod av ett brev (bilaga 1) som lämnades i barnets hylla på förskolan. 
De privata förskolorna bestod av personalkooperativ, 
föräldrakooperativ, en kristen förskola samt förskolor med en specifik 
pedagogik, såsom Montessori och Waldorf. Om föräldrarna var 
intresserade av att låta sitt barn delta i studien ombads de svara genom 
att fylla i och posta en medföljande svarsblankett (bilaga 2). Efter ett par 
veckor sändes en påminnelse ut till samma föräldrar som fått det första 
brevet. Av de 182 tillfrågade svarade 34 föräldrar, vilket ger en 
svarsfrekvens på 18,7%. Åtta av barnen (23,5%) som deltog i studien gick 
på en kommunal förskola, 21 barn (61,8%) gick på en privat förskola 
(varav åtta på Montessori, nio på personalkooperativ och fyra på 
föräldrakooperativ). Det externa bortfallet var fem barn, vars föräldrar 
inte gick att få tag på, eller inte kunde komma till föreslagna tider. Det 
interna bortfallet bestod av fyra barn varav ett barn som inte ville delta i 
ett av testen, samt tre barn som ingick i en mindre inledande pilotstudie. 
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Tabell 1 
Deltagarnas demografiska bakgrund  
  n   %            
Kön Flickor/Pojkar 10/15 40/60 
Ålder Yngre  

2,9–3,2 år (M 3,1) 
13 52 

 Äldre 
3,3–3,9 år (M 3,5) 
 

12 48 

Syskon Inga/Ett/Två 4/17/4 16/68/16 
Föräldrarna är Gifta/Sambo 22 88 
 Separerade 3 12 
Barnet bor med Båda biologiska 

föräldrarna 
22 88 

 Ensam mor 0 0 
 Ensam far 1 4 
 Mor och styvfar 2 8 
Moderns ålder 22-30 5 20 
 31-40 17 68 
 41-43 3 12 
Mor utbildning Universitet/högskola 21 84 

 Gymnasieutbildning 4 16 
 Grundskola 0 0 
Faderns ålder 22-30 2 8 
 31-40 16 64 
 41-47 7 28 
Far utbildning  Universitet/högskola 22 88 
 Gymnasieutbildning 2 8 
 Grundskola 1 4 
Barnets språk Svenska 21 84 
 Tvåspråkig  4 16 
Barnets förskola Kommunal 8 23,5 
 Privat; Montessori 8 23,5 
 Personalkooperativ 9 36 
 Föräldrakooperativ 5 20 
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Etiska överväganden 
Etiska överväganden gjordes enligt riktlinjer uppställda i 
Helsingforsdeklarationen och hänsyn togs till eventuella risker som 
försökspersonerna kunde utsättas för. Eftersom testningen var upplagd 
på ett för barnet roligt och lekfullt sätt och dessutom skulle avbrytas om 
barnet inte ville delta ansågs inga etiska hinder finnas. Deltagande i 
studien var dessutom helt frivillig, vilket tydligt framgick i den förfrågan 
som lämnades till föräldrarna. Eftersom ett tillstånd från föräldrarna 
krävdes och eftersom föräldrarna var närvarande vid testningen ansågs 
riktlinjerna för forskning på människor vara uppfyllda i linje med 
Helsingforsdeklarationen (1996).  

 
Procedur 

De föräldrar som svarade på förfrågan ringdes upp och en tid bokades 
för besöket. Testningen ägde rum vid Institutionen för 
beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet och utfördes 
av uppsatsförfattaren. Samtliga barn kom i sällskap med en eller båda 
föräldrarna och testades vid ett tillfälle om cirka 45-60 minuter i tre 
uppgifter. Deltestet Ordigenkänning från WPPSI-R III (Wechsler, 2005) 
användes för att mäta barnens verbala förmåga, Mister Peanut (Birberg-
Thornberg, Karlsson, Gustafsson, Silfverdal & Duchén, 2008; Kemps, 
Rammelaere & Desmet, 2000) distribuerades för att få ett mått på 
barnens arbetsminne, samt Less is More (Carlson et al., 2005); ett 
instrument som utvecklats i syfte att analysera inhiberingsförmåga hos 
små barn. Ett formulär fylldes i av föräldrarna med uppgifter om barnets 
familjeförhållanden, föräldrarnas utbildningsnivå, barnets vana vid 
godis samt frågor om familjens hemspråk med mera (bilaga 3).  
  

Material 
Ordigenkänning 
Wechsler Preeschool and Primary Scale of Intelligence – Third Edition 
(WPPSI-III) är ett psykologiskt mätinstrument som används för att mäta 
intellektuell förmåga hos barn mellan 2 år och 6 månader till 7 år och 3 
månader (Wechsler, 2005). WPPSI-III är konstruerat för att mäta Verbal 
förmåga och Performance förmåga och består av ett tolv deltest. 
Deltestet Ordigenkänning syftar till att mäta ordkunskap, 
språkförståelse, förmåga att koppla ihop ord och bild samt att 
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tillgodogöra sig verbala instruktioner (Wechsler, 2005).  Materialet till 
Ordigenkänning består av en stimulusbok med fyra tecknade bilder på 
varje sida. Testledaren visar barnet en sida i taget och ber henne att peka 
på en av bilderna på sidan. En av sidorna består till exempel av bilderna 
av en boll, en skateboard, en gunghäst och en docka och instruktionen 
från testledaren lyder: ”visa mig dockan”. Stimulusboken består av 38 
uppgifter och testningen avbryts efter fem felaktiga svar i följd. Korrekt 
svar ger en poäng medan ett felaktigt svar ger noll poäng. Barnets 
resultat kan påverkas av faktorer som hemspråksbakgrund och vilken 
stimulans hon får i hemmet och på förskolan (Wechsler, 2005). 
 
Mister Peanut 
För att få ett mått på barnens arbetsminnesnivå användes Mister Peanut-
testet; ett experimentellt test som tidigare använts på barn i sex till sju års 
ålder (Birberg-Thornberg et al., 2008; Kemps et al., 2000) I testet används 
en magnettavla med en bild på en clown samt prickar i form av blå 
magneter. Uppgiften innebär att prickarna placeras på olika ställen på 
kroppen på clownen, först en prick och sedan fler en efter en. Barnet får i 
uppgift att ta bort pricken/prickarna för att sedan placera dem på samma 
ställe på clownen igen. Om barnet lyckas med korrekt placering av 
magneten i två uppgifter av tre så fortsätter testningen med ytterligare 
en magnet.  Proceduren upprepas på samma sätt testningen igenom; om 
barnet klarar två av tre uppgifter på varje nivå så fortsätter testningen till 
nästa antalsnivå. I studien användes en version av Mister Peanut som 
även har en manipulationsdel. Detta innebar att barnet, efter att ha tagit 
bort prickarna från clownen, instruerades att peka med ett finger på fyra 
cirklar på ett papper på bordet, innan prickarna sattes tillbaka på 
clownen. Syftet med detta extra störningsmoment var att störa 
framplockningen i arbetsminnesprocessen. I ursprungsinstruktionerna 
till Mister Peanut med manipulation ska störningsmomentet, då barnet 
pekar med fingret på cirklarna, pågå i 10 sekunder (Birberg-Thornberg et 
al., 2008; Kemps et al., 2000). I denna studie minskades den tiden till fem 
sekunder eftersom det var svårt att hålla kvar barnen i uppgiften under 
så lång tid som tio sekunder.  
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Less is More 
Två deltest användes; ett konkret och ett symboliskt (bilagor 4 & 5). 
Inledningsvis tog testledaren fram två små skålar med två olika sorters 
godis. I en skål låg tre runda godisbitar (”Palle Kuling”), en gul en röd 
och en grön och i den andra tre röda gelégodisar (”Zoo”). Testledaren 
berättade att man skulle spela ett godisspel där barnet kunde vinna 
godis. Barnet fick smaka de båda godissorterna för att sedan berätta 
vilken hon tyckte var godast, och denna sort användes sedan i 
testningen. Innan instruktionerna för den konkreta eller symboliska 
uppgiften tog vid placerade testledaren två små skålar framför barnet. I 
en av skålarna låg tre godisbitar och i den andra låg en godisbit och 
testledaren frågade barnet vilken skål hon ville ha. Denna preferensfråga 
fanns med i syfte att se om barnet faktiskt ville ha den större mängden 
och därför antagligen skulle försöka att vinna mycket i ”godisspelet.”  
 
Deltestet Real Treat. Den konkreta uppgiften, kallad Real Treat, innebar 
att två skålar placerades framför barnet; en skål innehöll en godisbit och 
en skål innehöll tre godisbitar (se figur 2, sidan 19). Barnet presenterades 
för en leksakshund och fick instruktionen att den skål hon valde skulle 
tilldelas hunden; innehållet i den andra skålen tilldelades barnet själv. 
Alltså; ”den du pekar på får hunden, den andra får du”. Innan de åtta 
repetitionerna påbörjades ställdes en regelfråga till barnet för att 
kontrollera om hon förstod hur ”spelet” gick till: ”när du pekar på en skål, 
vem får godisbitarna i den skålen?” (”Du eller hunden?”) Godiset fördelades 
sedan efter hur barnet valde och placerades i en av två skålar; en som var 
barnets och en som var hundens. Skålarna stod på samma avstånd från 
barnet och var genomskinliga så att barnet tydligt kunde se 
godismängden i dem. Samma regelfråga som ställdes innan testningen 
påbörjades ställdes när de åtta repetitionerna var avklarade, för att 
kontrollera om barnet mindes reglerna. I ursprungsstudien (Carlson´s et 
al., 2005) utfördes uppgiften med 16 repetitioner. Här halverades antalet 
repetitioner till åtta, eftersom deltestet Real Treat sattes ihop med 
deltestet Symbol till ett enda test. Korrekt val (att peka på skålen med en 
godisbit) gav en poäng medan ett felaktigt val (att peka på skålen med 
tre godisbitar) gav noll poäng. Maxpoäng var alltså åtta poäng per 
deltest.   
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Deltestet Symbol. I ursprungsversionen av symboluppgifterna i Carlson 
et al. (2005) användes tre symboliska uppgifter. I en grupp 
symboliserades godisbitarna av få respektive många stenar, i en annan 
grupp av två bilder med få (40 st.) respektive många (100 st.) prickar och 
i en tredje grupp av en mus och en elefant. I föreliggande studie valdes 
mus- och elefantuppgiften till att fungera som symboler för lite 
respektive mycket godis. Anledningen till att mus- och elefantuppgiften 
valdes som symboltest var att den var den enda av de symboliska 
uppläggen i Carlson et al´s. (2005) studie som signifikant skilde sig från 
den konkreta.  
 
Testet inleddes med att testledaren visade barnet en tygmus och en 
tygelefant, en i taget, och visade att musen har liten mage och därför 
bara hade plats med en enda godisbit i sin mage. Testledaren stoppade 
en godisbit i en påsydd ficka på musens mage och gjorde sedan samma 
procedur med tygelefanten, som hade stor mage och därför fick plats 
med tre godisbitar i sin mage. Sedan fick barnet välja mellan två skålar 
med godis; en med en godisbit och en med tre godisbitar och säga vilken 
som passade till musens mage. Den med lite godis eller den med mycket 
godis? Barnet fick sedan själv ”mata” musen med godisbiten. I nästa steg 
ställdes barnet inför samma val till elefanten och vilken skål som passade 
till elefantens mage; den med lite godis i eller den med mycket godis? 
Efter att barnet hade ”matat” elefanten togs mjukdjuren bort och barnet 
presenterades för två lådor (se figur 3, sidan 19). På den ena lådan fanns 
en bild av en mus (muslådan) och på den andra fanns en bild av en 
elefant (elefantlådan). Testledaren upprepade att musen hade liten mage 
och bara hade plats för lite godis, så muslådan betydde lite godis och att 
elefanten hade stor mage och hade plats för mycket godis; så 
elefantlådan betydde mycket godis. En låda i taget placerades sedan 
framför barnet och testledaren frågade ”här är muslådan igen. Är det 
samma sak som lite godis eller som mycket godis?” Samma fråga ställdes om 
elefantlådan. 
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Figur 2. Skålarna som användes                  Figur 3. Lådorna som användes 
i deltestet Real Treat.                                     i deltestet Symbol. 
                                            .  
   
    
Instruktionerna i övrigt var de samma som i den konkreta 
godisuppgiften; barnet ombads att välja mellan en av lådorna, varefter 
barnets val tilldelades leksakshunden medan innehållet i den andra 
lådan tilldelades barnet självt: ”den lådan du pekar på, godisbitarna i den får 
hunden. Godisbitarna i den andra får du”. Efter en första provomgång 
genomfördes åtta repetitioner, varefter barnet tillfrågades om spelets 
regler efter avslutad testning. Frågorna var de samma som ställdes före 
testningen och fungerade som en kontroll på om barnet mindes reglerna 
och vad symbolerna stod för.  
 
Testblanketter och instruktioner beställdes från Washington, USA 
(Carlson et al., 2005) och översattes till svenska. I denna studie användes 
endast den konkreta godisuppgiften samt den symboliska mus- och 
elefantuppgiften. Less is More testet manipulerades från sitt 
ursprungliga upplägg genom att de två typerna av 
inhiberingsuppgifterna; den konkreta och den symboliska, sattes ihop 
och administrerades som ett enda test med åtta repetitioner per deltest. 
Upplägget innebar åtta repetitioner av den symboliska uppgiften och 
åtta repetitioner av den konkreta uppgiften. Hälften av barnen (13 barn) 
började med den konkreta uppgiften medan den andra halvan av 
gruppen (12 barn) började med den symboliska uppgiften. Syftet med 
detta upplägg var att uppmärksamma en eventuell inlärningseffekt. I 
Carlson´s et al. (2005) version av testet användes två respektive fem 
godisbitar för barnen att välja mellan medan barnen i föreliggande 
studie fick välja mellan en respektive tre godisbitar. Tre barn fick 
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inledningsvis agera pilotgrupp då antal godisbitar valdes ut. De tre 
barnen i pilotgruppen fick välja mellan fler antal godisbitar än övriga 
barn (eftersom det i ursprungsstudien användes fler godisbitar än här), 
men eftersom ingen signifikant skillnad kunde ses mellan resultaten hos 
barnen som fick fler respektive färre godisbitar så användes den mindre 
mängden i resten av studien. Anledningen till detta var ekonomisk. I 
ursprungsstudien användes en leksaksapa som i föreliggande studie 
ersattes av en mjukhund. I övrigt genomfördes Less is More enligt 
ursprungsformatet av Carlson et al. (2005).  
 
Föräldraformulär 
Vid testtillfället fick föräldrarna fylla i ett formulär med uppgifter om 
barnet och dess familj. Frågorna handlade om föräldrarnas och barnets 
hemspråk, föräldrarnas utbildningsnivå och barnets vana vid att få 
godis. Dessutom ställdes frågor om eventuell kronisk sjukdom och 
medicinering (se bilaga 3).  
 
Statistiska metoder 
Data analyserades med hjälp av Envägs Anova, T-test och Rho, 
Spearmans rangkorrelationskoefficient. 
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Resultat 
 

Kön 
Det fanns inga signifikanta skillnader mellan resultaten för pojkar och 
flickor i någon variabel.  
 
Tabell 2 
Deltagarnas resultat (proportionellt medelvärde och standardavvikelse) i Less is 
More, Mister Peanut samt Ordigenkänning 

 
 

Ålder 
Barnen delades in i två grupper efter ålder; en med yngre barn (2,10–3,2 
år) och en grupp med äldre barn (3,3–3,9 år). I Less is More presterade de 
äldre barnen signifikant bättre (M = 0,71; SD = 0,26) än de yngre barnen 
(M = 0,47; SD = 0,28): t(23) = -2,171; p<0,05. I deltestet Symbol presterade 
de äldre barnen signifikant bättre (M = 0,70; SD = 0,26) än de yngre 
barnen (M = 0,45; SD = 0,25): t(23) = -2,425; p<0,05. I deltestet Real Treat, 
ordigenkänning samt mister Peanut fanns inga signifikanta skillnader 
mellan de yngre respektive äldre barnens resultat.  
 

 FLICKOR 
(n=10) 

     M          SD 

POJKAR 
(n=15) 

M         SD 

SAMTLIGA
(N=25) 

  M             
SD 

Less is More 0,58         0,34     0,58         0,26 0,59         0,29
   Real Treat 0,64         0,38     0,57         0,34 0,60         0,35
   Symbol 0,53         0,33     0,60         0,24 0,57         0,28
Mister Peanut 0,18         0,07     0,11         0,09 0,14         0,09 
Ordigenkänning 0,59         0,09     0,52         0,20 0,55         0,16
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Tabell 3 
Resultat för de yngre respektive äldre barnen i Less is More, Mister Peanut och 
Ordigenkänning (proportionellt medelvärde och standardavvikelse)  

 
 
 

Inhiberingsförmåga 
Less is More 
Testet som användes i syfte att analysera inhiberingsförmåga; Less is 
More, bestod av två deltest (Real Treat och Symbol). En signifikant 
korrelation fanns mellan de båda deltesten; Rho = 0,71; P<005. Det 
proportionella medelvärdet i Real Treat var M = 0,60 (SD = 0,35) och för 
symboltestet M = 0,57 (SD = 0,28), vilket innebär att barnen inte 
presterade bättre i den konkreta Less is More uppgiften än i den 
symboliska, t(24) = 0,48; P = 0,7. 
 
Barnen delades även in i en av två startgrupper. Den ena gruppen 
startade med Symboluppgiften medan den andra startade med Real 
Treatuppgiften. Ingen signifikant skillnad fanns i resultaten mellan de 
två grupperna. 
 
Regler och associationsfrågor 
I stort sett alla barn; 21 barn av 25 (84 %) valde den större mängden 
godis i den inledande preferensfrågan. Ingen signifikant skillnad fanns i 
resultatet i Real Treat eller Symbol hos de fyra barn som inte valde den 
större mängden godis, jämfört med de barn som valde den större 
mängden. 
 

 Yngre barn n=13 
(2,10–3,2 år) 

M                         Sd 

Äldre barn n=12 
(3,3–3,9 år) 

M                        Sd 
Less is More 0,47                     0,28 0,71                     0,26 
   Real Treat 0,49                     0,37 0,71                     0,32 
   Symbol 0,46                     0,25 0,70                     0,26 
Mister Peanut 0,13                     0,09 0,14                     0,08 
Ordigenkänning 0,50                     0,19 0,60                     0,12 
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Tjugoen barn av 25 (84 %) svarade korrekt på regelfråga ett (”När du 
pekar på en skål, vem får godisbitarna i den skålen?”) som ställdes före 
Real Treat. En signifikant skillnad (t(22) = 2,78; P<0,05) fanns mellan de 
barn som svarade fel (M = 1,33; SD = 0,58) respektive rätt (M = 5,29; SD = 
2,74) på frågan. 
 
Sjutton av barnen (68 %) svarade korrekt på regelfrågan som ställdes 
efter Real Treat-testningen (”När du pekade på en skål, vem fick innehållet i 
den skålen?”). Åtta av dem (32 %) svarade fel eller att de inte visste på 
samma fråga. 21 barn (84 %) svarade korrekt på frågan om reglerna för 
testet före symboltestningen. Ingen signifikant skillnad i resultat fanns 
hos de barn som svarade rätt respektive fel på regelfrågorna i något av 
deltesten. 
 
På associationsfrågorna i symboltestet (som fungerade som ett mått på 
om barnet förstod sambandet mellan de två lådorna och i vilken det 
finns mycket respektive lite godis) svarade i stort sett alla barn (24 barn 
av 25: 96 %) korrekt före testet. Vid efterkontrollen, när samma frågor 
ställdes efter avslutat symboltest svarade 20 barn (80 %) att elefantlådan 
betydde mycket godis och 21 barn (84 %) svarade korrekt vid förfrågan 
om muslådan vad den symboliserade; mycket eller lite godis. Ingen 
signifikant skillnad fanns i resultaten hos barnen som svarade rätt 
respektive fel på frågorna. 
 

Arbetsminne 
Arbetsminnestestet Mister Peanut korrelerade signifikant med deltestet 
Real Treat; Rho = 0,415; P<0,05. Ingen korrelation fanns med deltestet 
Symbol. Inga signifikanta skillnader fanns i resultaten i Mister Peanut för 
de två åldersgrupperna eller för kön. 
 

Verbal förmåga 
Det test som användes för att analysera verbal förmåga; ordigenkänning, 
korrelerade signifikant med det konkreta deltestet Real Treat; Rho = 
0,408; P<0,05. Ingen korrelation fanns med deltestet Symbol eller för 
någon annan variabel. 
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Syskon 
Ett statistiskt signifikant samband fanns mellan antal syskon som barnen 
hade och resultat i Real Treat-uppgiften (F(2,22) = 3,38, p<0,05). Fynden 
visade att de barn som inte hade några syskon alls (n = 4) presterade 
signifikant bättre i Real Treat (M = 7,00; SD = 0,82) än de barn som hade 
syskon (n = 21). Av de barn som hade syskon så presterade de barn som 
hade ett syskon (n = 17) signifikant bättre (M = 4,82; SD 0 2,90) än de som 
hade två syskon (n = 4) (M = 2,25; SD = 1,89) (se figur 4). Sambandet 
mellan antal syskon och Real Treat förefaller följa en linjär trend, 
såtillvida att test för densamma var statistiskt signifikant: F(1,22)=6,74; 
P<0,05. 
 
De barn som var först födda i syskonskaran (storasyskon) (n = 11) hade 
nominellt något bättre resultat på Real Treat (M = 5,20; SD = 2,83) än de 
som var födda som nummer två (n = 7) (M = 4,71; Sd = 3,04) eller tre (n = 
3) (M = 2,67; Sd = 2,08). Dessa skillnader var dock ej signifikanta. 
 
Ingen korrelation fanns mellan antal syskon och ålder. Antal syskon var 
inte relaterat till kön (Chi två (3) = 0,61). I Symboluppgiften fanns en 
tendens till liknande resultat, men inga signifikanta samband med någon 
syskonvariabel fanns. Ingen signifikant korrelation fanns mellan 
resultaten i Mister Peanut-testet och syskon eller ordigenkänning och 
antal syskon. 
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Figur 4. Resultat i deltesten Real Treat och Symbol relaterat till antal 
syskon. 

 



 
 

 
 

26

Diskussion  
 

Syftet med föreliggande studie var att analysera inhiberingsförmåga hos 
barn i treårsåldern. För att kunna göra detta användes den 
experimentella uppgiften Less is More som tidigare använts i forskning 
på schimpanser (Boysen & Berntson, 1995) samt i inhiberingsforskning 
hos förskolebarn i USA (Carlson et al., 2005). I den amerikanska studien 
menar författarna att deltesten i Less is More ger ett reliabelt mått på 
förmåga till inhibering. De två deltesten från Less is More som använts i 
föreliggande studie; Real Treat och Symbol skiljer sig åt på det sättet att 
en symbolisk distans i Symboluppgiften är tänkt att underlätta 
inhibering för barnen.  
 

Resultatdiskussion 
Resultaten i föreliggande studie går emot de resultat som Carlson et al. 
(2005) redovisar på det sättet att barnen i den amerikanska studien 
(Carlson et al., 2005) presterar bättre i den symboliska uppgiften än den 
konkreta, medan barnen i föreliggande studie presterar i stort sett lika 
bra i den symboliska som i den konkreta uppgiften. Anledning till 
skillnaden i resultat i studierna kan vara många. En stor skillnad är att 
Carlson et al. (2005) utformat studien som en mellangruppsstudie, där 
barnen antingen får en konkret Real Treat uppgift eller en 
symboluppgift. Föreliggande studie är utformad som en 
inomgruppsstudie där alla barn får göra båda uppgifterna. Detta innebär 
en stor skillnad i testets utformning, då deltagarna i Carlson et al`s. 
(2005) studie utsätts för 16 repetitioner av samma deltest medan 
deltagarna i föreliggande studie utsätts för först åtta repetitioner av ett 
deltest, sedan nya instruktioner och åtta repetitioner av nästa deltest. För 
det enskilda barnet innebär det en stor skillnad vilken kan vara en orsak 
till skillnaden i resultaten. En annan förklaring kan finnas i det faktum 
att testprotokoll och manual översattes fritt från engelska till svenska för 
att kunna användas och en språklig skillnad går därför inte att utesluta. 
Testet skulle behöva utprövas på en större grupp barn, som en 
mellangruppsstudie, för att utvärdera dess validitet och för att förfina 
testet som instrument.  
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Resultaten visar att ett bra arbetsminne ger bättre resultat i Real Treat, 
medan inga samband mellan arbetsminneskapacitet och resultat i 
symboltestet finns. Det går emot det förväntade utfallet, att 
symboluppgiften kräver mer arbetsminne än Real Treat-uppgiften. Detta 
är förvånande eftersom det verkar troligt att barnet behöver ett mer 
utvecklat arbetsminne för att inte bara klara inhiberingen utan för att 
också minnas de extra led i instruktionerna och att använda sig av 
informationen som symboluppgiften innebär. Även verbal förmåga 
korrelerar med Real Treat, men inte med Symbol. Det verkar alltså som 
att en god verbal förmåga krävs för att klara inhiberingsuppgiften i Real 
Treat. Deltestet ordigenkänning som användes ger ett bra mått på 
förmåga att förstå instruktioner. Att korrelationen inte finns i 
symboltestet kan bero på att instruktionerna skiljer sig åt i de båda 
deltesten på det sättet att instruktionerna i Real Treat är enklare än dem i 
Symbol.  
 
Den stora skillnaden i resultaten för Symbol och Real Treat är att 
arbetsminne och verbal förmåga korrelerar signifikant med Real Treat 
men inte med Symbol. Det är således möjligt att de två deltesten i Less is 
More inte mäter samma sak. Det verkar som att det inte är inhibering 
som krävs för att lyckas i Symboluppgiften. Det är mer troligt att det 
handlar om att det krävs en utvecklad förståelse för regelsystem och att 
CCC-teorin stämmer; att mer än en regel blir för mycket. Det verkar 
sannolikt att skillnaden mellan de både deltesten kan förklaras genom 
CCC-teorin. Enligt denna teori kan barn i tre års ålder ännu bara hantera 
ett enkelt regelsystem i taget. Barnen kan förstå fler regler i exempelvis 
ett spel eller test, men klarar inte att reflektera över och sätta ihop 
reglerna för att kunna använda dem på ett flexibelt sätt. Det förklarar 
varför ingen korrelation finns mellan hur barnen svarade på regel- och 
associationsfrågorna i Real Treat och Symbol-uppgifterna och barnens 
resultat. Ett korrekt svar på en sådan fråga behöver alltså inte betyda att 
resultatet kommer att bli korrekt och vice versa; ett felaktigt agerande i 
testet behöver inte betyda att barnet inte förstår reglerna.  
 
Enligt CCC är perseveration vanlig när barnet inte förstår regelsystemet. 
Därför fastnar barnet i det hon valde första gången. Det är också ett känt 
faktum att patienter med svårigheter med exekutiva funktioner 
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persevererar. Vid perseveration tycks det som att förmågan till att ta ett 
steg tillbaka och utvärdera sina insatser saknas och man kan inte 
utvärdera och eventuellt ändra sitt beteende. Perseveration var inte helt 
ovanligt i studien, då en del barn fortsatte att peka på exempelvis den 
vänstra lådan även när lådornas plats skiftades. Detta är ett vanligt 
fenomen när barnet inte förstår uppgiften; att man helt enkelt fortsätter 
med den aktivitet som först valde. Detta visar på en outvecklad förmåga 
till flexibelt tänkande och planerande av aktiviteten som är en av de 
exekutiva funktionernas hörnstenar. Att inte utvärdera och ta ett steg 
tillbaka och se hur det gick, utan envist fortsätta med att agera på ett sätt 
som inte är fördelaktigt visar på att det troligt att den delen av de 
exekutiva funktionerna som handlar om att utvärdera sitt agerande inte 
är utvecklat.  
 
Det visade sig att de fyra barn som inte har syskon presterar signifikant 
bättre i Real Treat än de barn som har syskon. Av de barn som har 
syskon så presterar de barn som har färre syskon bättre än de som har 
fler syskon. Tidigare forskning finns som visar att barns placering i 
syskonskaran kan ha betydelse för intelligens (Belmont & Marolla, 1973; 
Breland, 1973; Downey, 2001). Kristensen och Bjerkedal (2007) menar att 
intellektuella skillnader i syskonskaran inte har att göra med om barnen 
är födda i en viss ordning, utan snarare är ett resultat av sociala 
konsekvenser i hur de uppfostrats. Eftersom fyndet i föreliggande studie 
baseras på resultaten av så få barn (fyra barn utan syskon) kan det inte 
uteslutas att fynden uppkommit av en slump och vidare forskning 
behövs därför för att kunna dra några slutsatser om inhiberingsförmåga 
och dess relation till antal syskon och plats i syskonskaran.  
 

Sammanfattning 
Det verkar troligt att de två deltesten i den svenska versionen av Less is 
More inte mäter samma sak; att den symboliska uppgiften snarare 
kräver utvecklade exekutiva funktioner i allmänhet, medan det konkreta 
Real Treat-testet är mer finkänsligt och antagligen ger ett bra mått på ren 
inhiberingsförmåga. Eftersom arbetsminne och inhibering är två nära 
besläktade kognitiva funktioner och dessutom har neuroanatomiska 
korrelat så är det inte förvånande att resultaten visar att 
inhiberingsuppgiften Real Treat korrelerar med arbetsminnestestets 
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resultat. Det krävs antagligen en del av arbetsminnet även i den 
symboliska uppgiften, men det troliga är ändå att det som ger utslag och 
vars funktion är viktigare än arbetsminne är förmågor som kan förklaras 
i CCC: att förstå och kunna reflektera över regelsystem som kräver mer 
än en regel. Barnen i studien som inte har syskon presterar signifikant 
bättre i Real Treatuppgiften än de barn som har syskon. Det kan 
möjligen betyda att barnen utan syskon har en bättre förmåga att 
inhibera.  
 

Metoddiskussion och förslag till vidare forskning 
Utvärdering av Less is More bör göras i större skala och då framför allt i 
syfte att se hur testet står sig i relation till andra kognitiva test.  Carlson 
et al. (2005) har jämfört den konkreta uppgiften, Real Treat, med andra 
test som mäter exekutiva funktioner. Det visade sig då att Real Treat-
uppgiften korrelerade med övriga exekutiva test vilket tyder på att den 
konkreta uppgiften faktiskt ger ett reliabelt mått på inhibering. Ett första 
steg i att utvärdera Less is More som mätning av inhibering borde vara 
att även jämföra symboltestet med övriga kognitiva test. Exempelvis 
kunde de barnversioner av strooptestet (day/night eller grass/snow) och 
den version av Wisconsin Card Sorting test som är utvecklad för att 
användas i testning av exekutiva funktioner hos barn (Dimensional-
change card sorting test) distribueras och jämföras med resultat i Less is 
More för att se hur de korrelerar med varandra. Det kan ge svar på hur 
valid symboluppgiften i Less is More är i förhållande till andra, mer 
etablerade, test. 

I denna studie var majoriteten av barnen från familjer med högutbildade 
föräldrar. Eftersom det sedan tidigare är känt att barn till högutbildade 
föräldrar presterar bättre i kognitiva uppgifter än barn vars föräldrar har 
en lägre utbildningsnivå (Hahs-Vaughn, 2004; Pearson, 1969; Schaefer & 
McDermott, 1999 med flera), bör deltagande barn i eventuell fortsatt 
forskning komma från skiftande socioekonomiska förhållanden. Det är 
antagligen också att föredra att utföra testningen på exempelvis barnens 
förskola, utan föräldrar, eftersom validiteten i testningen inte kan 
garanteras med tanke på föräldrars närvaro och dess eventuella 
påverkan på barnens resultat. Barnens resultat i föreliggande studie kan 
ha påverkats av föräldrarnas närvaro i vissa fall, då det vid ett antal 
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tillfällen hände att föräldrarna hjälpte sina barn genom att till exempel 
förtydliga testledarens instruktioner.  
 
Vidare forskning i hur barns kognitiva förmågor påverkas av om de har 
syskon eller ej vore intressant. Exempel på studier skulle kunna vara att 
genomföra kognitiva testningar av barn i förskoleåldern med respektive 
utan syskon för att se om diskrepansen uppkommer även i andra 
studier. Mätningar genom exempelvis WPPSI-III eller WISC är att 
föredra, eftersom standardiserade test har en bättre reliabilitet än 
experimentella. Det vore i så fall intressant att studera en åldersvariabel 
för att se om skillnaden finns i olika åldrar eller om syskonfenomenet 
märks hos yngre men inte hos äldre barn. Fynden i denna studie är 
visserligen intressanta men bör vidareutvecklas eftersom antalet 
deltagande barn var så få. Kommande studier får visa om fenomenet 
med syskons påverkan av kognitiva förmågor kvarstår. 
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Bilaga 1; Förfrågan om deltagande i inhiberingsstudie 

 
 

 
Till föräldrar med barn födda 2004 

 
En förfrågan om deltagande i en forskningsstudie 

 
Under hösten 2007 kommer en studie att äga rum i Linköping. Studien syftar till att studera 
treåringars förmåga till inhibering, vilket kan beskrivas som förmåga till att hålla tillbaks 
impulser. Tidigare forskning har visat att denna förmåga utvecklas vid tre till fyra års ålder. 
Därför fokuserar den här studien just på barn som är i denna ålder och det är här ni och ert 
barn kommer in i bilden. Med detta brev följer en svarsblankett som ni kan fylla i om ni vill 
låta ert barn delta i studien. 
 

Vad skulle detta innebära för ert barn? 
Barnet får komma till Linköpings universitet och träffa en psykolog/psykologkandidat vid 
ett tillfälle om ca 1 timme. Barnet kommer då att få lösa vissa uppgifter som syftar till att 
studera just förmåga till inhibering samt även arbetsminne och verbal förmåga. Uppgifterna 
brukar upplevas som roliga av barnen. Vid detta tillfälle kommer även du som förälder att få 
fylla i ett formulär med bakgrundsinformation gällande ert barn. 
 
En av uppgifterna som barnet kommer att ställas inför innebär att barnet får välja mellan två 
små skålar med godis. Barnet tilldelas innehållet i en av skålarna och får ta med sig detta 
godis hem. Om barnet inte äter godis använder vi något annat ätbart som barnet tycker om, 
till exempel russin, vindruvor eller andra fruktbitar.  
 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och alla uppgifter samlas in enbart i forskningssyfte. 
Enskilda barns resultat är inte av intresse utan hela gruppens resultat. Om ni vill låta ert barn 
delta i studien fyller ni bara i bifogad svarsblankett och placerar denna i det frankerade 
svarskuvertet. Posta snarast, dock senast 19 oktober 2007. Ni kommer sedan att bli 
uppringda för att boka in en tid som passar. Vid frågor om studien eller tillvägagångssätt är 
ni välkomna att vända er till någon av undertecknad.  
 
Vänlig hälsning 
 
Lotta Johansson   Ulrika Birberg-Thornberg              Thomas Karlsson 
psykologkandidat  Doktorand, leg. psykolog              Universitetslektor 
tel: 0708-65 68 13 tel: 013-282559              tel: 013-285894 
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Bilaga 2; Svarsblankett 

 
 

GODKÄNNANDE 
TILL DELTAGANDE I INHIBERINGSSTUDIEN 

 
Härmed godkänner jag att mitt barn deltar i studien om inhiberingsförmåga under 
hösten 2007.  
 
Barnets namn: ……………………………………………………………………………. 
 
Barnets födelsedatum: (år-mån-dag)   __ __ - __ __ - __ __ 
 
Barnets förskola: …………………………………………………………………………..  
 
Jag är införstådd med att en av uppgifterna i studien innebär att barnet kommer att 
tilldelas en liten mängd godis eller frukt. Jag är också införstådd med att studien är 
helt frivillig samt att alla uppgifter samlas in enbart i forskningssyfte och att enskilda 
barns prestationer inte är av intresse utan fokus i studien ligger på hela gruppens 
resultat.  
Vänligen, skriv under blanketten och placera den i det bifogade svarskuvertet. Posta 
snarast, dock senast 19 oktober 2007. Tack för visat intresse! 
 
 
Underskrift                                                         Namnförtydligande 
 
Ort, datum 
 
Telefon dagtid 
 
Telefon kvällstid 
 
 
Frågor angående studien besvaras av: 
 
Lotta Johansson Ulrika Birberg-Thornberg           ThomasKarlsson 
Psykologkandidat Doktorand, leg. psykolog           Universitetslektor 
Tel: 0708-656813 tel: 013-282559                                 tel: 013-285894 
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Bilaga 3; Föräldraformulär 
 

INHIBERINGSSTUDIEN 2007 
FÖRÄLDRAFORMULÄR ANGÅENDE BARNETS BAKGRUND 

 
 
Barnets födelsedatum: (år-mån-dag) __ __ - __ __ - __ __ 
 
Barnets kön:           Flicka                 Pojke 
 
                                   
Barnet är nr ____ av ____ syskon 
 
 
Föräldrarna är:          Gifta/Sambo              Separerade 
 
 
 
Barnet bor med:           Båda biologiska föräldrarna              Ensam mor 
 
                                         Mor & Styvfar                                      Ensam far 
 
                                         Far & Styvmor                                      Delat boende 
 
                                         Annat, vilket:............................................................................                  
 
 
Moderns ålder: ______ 
Moderns utbildning:_______ (fyll i utbildning så här: 1=avslutad universitet/högskoleutbildning, 2=avslutad 
gymnasieutbildning, 3=avslutad yrkesutbildning,, praktiskt gymnasium eller folkhögskola, 4=avslutad grundskola) 

 
Moderns yrke: ...................................................................................................................  
 
Moderns hemspråk: .........................................................................................................  
 
Faderns ålder: ______ 
Faderns utbildning:_______ (fyll i utbildning så här: 1=avslutad universitet/högskoleutbildning, 2=avslutad 
gymnasieutbildning, 3=avslutad yrkesutbildning,, praktiskt gymnasium eller folkhögskola, 4=avslutad grundskola) 

 
Faderns yrke:.....................................................................................................................  
 
Faderns hemspråk: ...........................................................................................................  
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Barnets födelseland: .........................................................................................................  
 
Vilket/ vilka språk talas i barnets hem?: .......................................................................  
 
Vilket/ vilka språk talar barnet?: ....................................................................................   
 
 
Använder barnet någon medicin?               
                                                                          
         Ja. Vilken/ vilka? ......................................................................................................  
 
          Nej     
 
 
Har barnet någon kronisk sjukdom? 
                                                                           
         Ja. Vilken/ vilka? ......................................................................................................  
 
          Nej     
    
 
Hur ofta får barnet vanligtvis godis? 
 
          En gång i månaden                                   Två gånger i månaden                                         
            
          En till två dagar i veckan                         Tre till fyra dagar i veckan                                                
 
          Fem till sju dagar i veckan                       Aldrig 
 
          Annat:.......................................................................................................................             
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Bilaga 4; Less is More, testprotokoll grupp I 
Grupp I   Datum:  Barn nr:  

 
Less is More 

Symbol – Real Treat 
 

Nu ska vi leka en lek en liten stund, men först har jag lite godis som du ska få smaka. 
(placera 2 skålar framför barnet, en innehållandes godissort A och en med 
godissort B – 5 av varje sort) 
Här är två olika sorters godis, det är  _______________ och det är ________________. 
Du kan smaka lite nu om du vill. 
 
Om barnet bara smakar av den ena sorten, säg att barnet kan smaka den andra 
sorten också. 
Du kan smaka ___________________ också. 
 
Vilken sort tyckte du var godast? 
 
Val av godis:_____________________ 
 
 (Placera två skålar framför barnet; en med en godisbit och en med tre godisbitar) 
I den här skålen finns det många godisbitar (peka på skålen och visa godisbitarna i 
den.)  
I den här skålen finns det inte så många godisbitar (peka på skålen och visa 
godisbitarna i den.) 
 
(Skjut fram skålarna mot barnet) 
Vilken skål skulle du vilja ha? 
 
1 godisbitar (0)    3 godisbitar (1)   Antal försök ____________ 
 
Om barnet väljer 3 bitar: Ok, du vill helst ha skålen med många godisbitar. 
Om barnet väljer 1 bitar: Kom ihåg att den här skålen har många bitar. Du får ta 
med dig godiset hem, så det är ok om du inte är sugen just nu. Vilken skål väljer du? 
Jag ställer bort de här skålarna en stund nu, men vi ska använda (barnets val av 
godis) när vi leker vår lek. 
 
MUS/ELEFANT 
Innan vi leker leken med godiset, ska du få träffa två av mina kompisar. 
(Ta fram elefanten) 
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Det här är min kompis elefanten. Elefanter är riktigt stora och de har riktigt stora 
magar. Deras magar är så stora så att det får plats mycket godis i dem. Titta, 
elefanten får plats med många ______________ i sin mage. (TL stoppar tre godis 
bitar i fickan på elefantens mage) 
 
Lägg undan elefanten. 
Ta fram musen. 
 
Det här är min kompis musen. Möss är små och de har små små magar. Deras magar 
är så små att de inte får plats med så mycket godis. Titta, musen får bara plats med 
en ________________ i sin mage. (TL stoppar en godis bit i fickan på musens mage) 
 
Lägg undan musen. 
 
Ställ två skålar med godis framför barnet, en med en godis bit och en med tre 
godisbitar. 
Du ser de här två skålarna? I en skål finns flera godisbitar och i den andra finns bara 
en godisbit. 
 
Ta fram elefanten igen. 
 
ASSOCIATIONS KONTROLL #1: Vilken skål med godis passar till elefantens 
mage? 
 
1 GODISBIT (0)    3 GODISBITAR (1)    ANTAL FÖRSÖK:________ 
 
Om korrekt: Ja, det stämmer! Elefanter är stora och har stora magar som har plats 
med mycket godis! Vill du mata elefanten och stoppa den stora högen med godis i 
elefantens mage?  
(Låt barnet stoppa godisbitarna i elefantens ficka på magen) 
 
Om fel: Kom ihåg att elefanter är stora och att de har stora magar som har plats för 
mycket godis! Vilken av de här skålarna har mycket godis som kan passa till 
elefantens mage? (Hjälp barnet till dess att hon/han pekar på den stora mängden 
godis) Ja, det stämmer! Vill du mata elefanten och stoppa den stora högen med godis 
i elefantens stora mage? 
(Låt barnet stoppa godisbitarna i elefantens ficka på magen) 
 
Ta fram två nya skålar, en med en godisbit och en med tre. 
Nu har vi de här två skålarna. En skål har många godisbitar och den andra har bara 
en. 
 
Ta fram musen igen. 
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ASSOCIATIONS KONTROLL #2: Vilken skål med godis passar till musens mage? 
 
1 GODISBIT (1)    3 GODISBITAR (0)    ANTAL FÖRSÖK:________ 
 
Om korrekt: Ja, det stämmer! Möss är små och har små magar som bara har plats för 
lite godis! Vill du mata musen och stoppa den lilla högen med godis i elefantens 
mage?  
(Låt barnet stoppa en godisbit i musens ficka på magen) 
 
Om fel: Kom ihåg att möss är små och att de har små magar som bara har plats för 
lite godis! Vilken av de här skålarna har lite godis som kan passa till musens lilla 
mage? (Hjälp barnet till dess att hon/han pekar på den lilla mängden godis) Ja, det 
stämmer! Vill du mata musen och stoppa den lilla högen med godis i musens mage? 
(Låt barnet stoppa en godisbit i musens ficka på magen) 
 
Ta fram lådan med bilden på elefanten på. 
Här är en bild på en elefant. Kommer du ihåg hur stor elefantens mage var? 
Elefanten är stora och deras magar har plats för mycket godis. Titta. (Öppna lådan 
och visa godiset i lådan) Så bilden på elefanten är samma sak som mycket godis. 
 
Ställ undan elefant lådan. 
Ta fram lådan med bilden på musen på. 
Här är en bild på en mus. Kommer du ihåg hur liten musens mage var? Möss är små 
och deras magar har bara plats för lite godis. Titta. (Öppna lådan och visa godiset i 
lådan) Så bilden på musen är samma sak som lite godis. 
 
Ställ undan mus lådan. 
Ta fram elefant lådan igen. 
 
ASSOCIATIONS KONTROLL #3: Här är bilden på elefanten igen. Är bilden på 
elefanten samma sak som mycket godis eller som lite godis?  
 
MYCKET GODIS (1)   LITE GODIS (0)         ANTAL FÖRSÖK: ________ 
 
Om korrekt: Ja, det stämmer! Elefanter är stora och de har stora magar som har plats 
för mycket godis. Så bilden på elefanten är samma sak som mycket godis! 
 
Om fel: Kom ihåg, elefanter är stora och de har stora magar som har plats för mycket 
godis. Bilden på elefanten är samma sak som mycket godis. Upprepa frågan. Så, Är 
bilden på elefanten samma sak som mycket godis eller som lite godis? Fortsätt efter 
fyra försök. 
 
Ta fram mus lådan igen 
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ASSOCIATIONS KONTROLL #4: Här är bilden på musen igen. Är bilden på 
musen samma sak som mycket godis eller som lite godis?  
 
MYCKET GODIS (0)   LITE GODIS (1)         ANTAL FÖRSÖK: ________ 
 
Om korrekt: Ja, det stämmer! Möss är små och de har små magar som bara har plats 
för lite godis. Så bilden på musen är samma sak som lite godis! 
Om fel: Kom ihåg, möss är små och de har små magar som bara har plats för lite 
godis. Bilden på musen är samma sak som lite godis. Upprepa frågan. Så, Är bilden 
på musen samma sak som mycket godis eller som lite godis? Fortsätt efter fyra 
försök. 
  
Uppvärmning 
(Placera båda lådorna framför barnet) 
Vi ska använda båda lådorna när vi leker vår lek. Den här lådan har en bild på en 
elefant, så det betyder mycket godis (peka på bilden med elefanten och öppna 
sedan lådan och visa godisbitarna i den.) Den här lådan har en bild på en mus, så 
det betyder lite godis (peka på skålen och visa godisbitarna i den.) 
 
Ok, så här går den här leken till. Det här är en busig hundvalp som heter Nisse. 
(placera Nisse på bordet) Han vill ha allt godis för sig själv. Det är därför han är 
busig. (Ta fram två genomskinliga glas) Det här är ditt glas och det här är Nisses 
glas. Varje gång du pekar på en låda så får Nisse godisbitarna i den lådan och jag 
lägger dem i hans glas. Du får ___________ som är i den andra lådan och de bitarna 
lägger vi i ditt glas. (peka på resp. glas under instruktionerna.) När vi är klara så får 
du ta med dig ditt godis hem. 
 
 
Ska vi prova en gång? Peka på en låda 
 
1 godisbitar (1)   3 godisbitar (0) 
 
Så, Nisse fick så många ____________ och du får så här många ____________. 
(Häll godiset som barnet valde i Nisses glas och innehållet från den andra i 
barnets glas.) 
 
REGEL KONTROLL #3: Så när du pekar på en bild, vem får ___________________ i 
den lådan? (om nödvändigt, ge svarsalternativ: ”Du eller Nisse?”) 
 
Nisse (1)     Själv (0)           Antal försök:__________ (max 4) 
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Om korrekt: Ja, det är rätt, de _________ lägger vi i Nisses glas och du får ________ 
från den andra lådan. 
Om fel: Nej, kom ihåg: de __________lägger vi i Nisses glas och du får ________ från 
den andra lådan. 
(upprepa frågan – fortsätt efter fyra försök.) 
 
Ok, vi gör några gånger till. Peka på en bild 
(för varje omgång, säg ”peka på en bild” och ta sedan bort lådorna och fördela 
godiset i barnets resp. Nisses glas) 
 
Observera! Höger o vänster är från testledarens sida 
 
Observera! Om barnet vill dela godiset med Nisse under någon del av testningen, 
påminn barnet: ”Kom ihåg, Nisse är en busig hundvalp och han vill ha allt godis för 
sig själv.” 
 
Observera! Om barnet försöker äta av godiset under någon del av testningen påminn 
barnet: ”Kom ihåg att vi inte ska äta något godis nu. När vi är klara får du äta 
godiset.” 
 
 
 
1) 3 = vänster; 1 = höger: MUS (1) ______ ELEFANT(0) ______    = ______ 
2) 3 = vänster; 1 = höger: MUS (1) ______ ELEFANT(0) ______  = ______ 
3) 1 = vänster; 3 = höger: MUS (1) ______ ELEFANT(0) ______ = ______ 
4) 3 = vänster; 1 = höger: MUS (1) ______ ELEFANT(0) ______ = ______ 
5) 1 = vänster; 3 = höger: MUS (1) ______ ELEFANT(0) ______ = ______ 
6) 1 = vänster; 3 = höger: MUS (1) ______ ELEFANT(0) ______ = ______ 
7) 3 = vänster; 1 = höger:  MUS (1) ______ ELEFANT(0) ______ = ______ 
8) 1 = vänster; 3 = höger: MUS (1) ______ ELEFANT(0) ______ = ______ 
                               TOTALT: MUS (1) ______ ELEFANT (0) ______ = ______ 
 
Ta bort lådorna 
 
OK! Nu har jag några frågor jag vill ställa till dig.  
SJÄLVREFLEKTION FRÅGA #1 
Tycker du att den här leken var lätt eller svår?   LÄTT          SVÅR 
 
Var den ganska lätt/svår eller väldigt lätt/svår?             GANSKA          VÄLDIGT 
 
Ställ tillbaks lådorna i samma position som i testomgång nr 8 
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ASSOCIATIONS KONTROLL #5: Du minns den här lådan? (peka på ELEFANT 
lådan) Den har en bild på en elefant, så betyder det mycket godis eller lite godis? 
 
MYCKET GODIS (1)    LITE GODIS (0)        ANTAL FÖRSÖK: ________ 
 
ASSOCIATIONS KONTROLL #6: Du minns den här lådan? (peka på MUS lådan) 
Den har en bild på en mus, så betyder det mycket godis eller lite godis? 
 
MYCKET GODIS (0)    LITE GODIS (1)        ANTAL FÖRSÖK: ________ 
 
SJÄLVREFLEKTION FRÅGA #2: Vem tror du fick flest godisbitar i den här leken? 
Fick du flest eller fick Nisse flest? 
NISSE ______          BARNET ______ 
 
Ta bort lådorna.  
 
REAL TREAT 
Nu ska vi fortsätta den här leken fast utan att använda lådorna. 
Ställ fram två skålar framför barnet, en med en godisbit i och en med tre 
godisbitar i. 
  
Vi ska använda två skålar när vi leker vår lek. I den här skålen finns det många 
godisbitar (peka på skålen och visa godisbitarna i den.) I den här skålen finns det 
bara en godisbit (peka på skålen och visa godisbitarna i den.) 
 
REGEL PÅMINNELSE: Kom ihåg att Nisse är en busig hundvalp som vill ha allt 
godis för sig själv. Varje gång du pekar på en skål så får Nisse innehållet i den skålen 
och vi lägger det godiset i hans glas. Du får godiset som finns i den andra skålen och 
de bitarna lägger vi i ditt glas.  
 
Ska vi prova en gång? Peka på en skål 
 
1 godisbitar (1)   3 godisbitar (0) 
 
Så, Nisse fick så många ____________ och du får så här många ____________. 
(Häll godiset som barnet valde i Nisses glas och innehållet från den andra i 
barnets glas.) 
 
REGEL KONTROLL #1: Så när du pekar på en skål, vem får ___________________ i 
den skålen? (om nödvändigt, ge svarsalternativ: ”Du eller Nisse?”) 
 
Nisse (1)     Själv (0)           Antal försök:__________ (max 4) 
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Om korrekt: Ja, det är rätt, de _________ lägger vi i Nisses glas och du får ________ 
från den andra skålen. 
Om fel: Nej, kom ihåg: de __________lägger vi i Nisses glas och du får ________ från 
den andra skålen. 
(upprepa frågan – fortsätt efter fyra försök.) 
 
Ok, vi gör några gånger till. Peka på en skål 
(för varje omgång, säg ”peka på en skål” och ta sedan bort skålarna och fördela 
godiset i barnets resp. Nisses glas) 
 
9) 3 = vänster; 1 = höger: 1 godis (1) ______  3 godis (0) ______               = ______ 
10) 3 = vänster; 1 = höger: 1 godis (1) ______ 3 godis (0) ______ = ______ 
11) 1 = vänster; 3 = höger: 1 godis (1) ______ 3 godis (0) ______ = ______ 
12) 3 = vänster; 1 = höger: 1 godis (1) ______ 3 godis (0) ______ = ______ 
13) 1 = vänster; 3 = höger: 1 godis (1) ______ 3 godis (0) ______ = ______ 
14) 1 = vänster; 3 = höger: 1 godis (1) ______ 3 godis (0) ______ = ______ 
15) 3 = vänster; 1 = höger:  1 godis (1) ______ 3 godis (0) ______ = ______ 
16) 1 = vänster; 3 = höger: 1 godis (1) ______ 3 godis (0) ______ = ______                     
                              TOTAL=     1 godis (1) ______ 3 godis (0) ______ = ______ 
 
OK! Nu är vi nästan klara, men innan vi slutar har jag några frågor jag vill ställa till 
dig.  
SJÄLVREFLEKTION FRÅGA #1 
Tycker du att den här sista leken var lätt eller svår?   LÄTT          SVÅR 
 
Var den ganska lätt/svår eller väldigt lätt/svår?      GANSKA          VÄLDIGT 
 
 
REGEL KONTROLL #2 
När du pekar på en skål, vem får __________ i den skålen? (om nödvändigt, ge 
svarsalternativ; du eller Nisse?) 
NISSE (1)                BARNET (0) 
SJÄLVREFLEKTION FRÅGA #2 
Vem tror du fick flest godisbitar i den här leken? Fick du flest eller fick Nisse flest? 
NISSE ______          BARNET ______ 
Okej. Nu är vi klara. Tack för att du ville vara med och leka. Du gjorde ett jättebra 
jobb!  
Du får ta med alla dina godisbitar med dig hem om du vill. 
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Bilaga 5; Less is More, testprotokoll grupp II 
Grupp II   Datum:  Barn nr: 

 
Less is More 

Real Treat – Symbol 
Nu ska vi leka en lek en liten stund, men först har jag lite godis som du ska få smaka. 
(placera 2 skålar framför barnet, en innehållandes godissort A och en med 
godissort B – 5 av varje sort) 
Här är två olika sorters godis, det är  _______________ och det är ________________. 
Du kan smaka lite nu om du vill. 
 

Om barnet bara smakar av den ena sorten, säg att barnet kan smaka den andra 
sorten också. 
Du kan smaka ___________________ också. 
 
Vilken sort tyckte du var godast? 
 
Val av godis:_____________________ 
Jag ställer bort de här skålarna en stund nu, men vi ska använda (barnets val av 
godis) när vi leker vår lek. 
 
REAL TREAT 
(Placera två skålar framför barnet; en med en godisbit och en med tre godisbitar)  
Vi ska använda två skålar när vi leker vår lek. I den här skålen finns det många 
godisbitar (peka på skålen och visa godisbitarna i den.) I den här skålen finns det 
inte så många godisbitar (peka på skålen och visa godisbitarna i den.) 
 
(Skjut fram skålarna mot barnet) 
Vilken skål skulle du vilja ha? 
 
1 godisbitar (0)    3 godisbitar (1)   Antal försök ____________ 
 
Om barnet väljer 3 bitar: Ok, du vill helst ha skålen med många godisbitar. 
Om barnet väljer 1 bitar: Kom ihåg att den här skålen har många bitar. Du får ta 
med dig godiset hem, så det är ok om du inte är sugen just nu. Vilken skål väljer du? 
 
Ok, så här går den här leken till. Det här är en busig hundvalp som heter Nisse. 
(placera Nisse på bordet) Han vill ha allt godis för sig själv. Det är därför han är 
busig. (Ta fram två genomskinliga glas) Det här är ditt glas och det här är Nisses 
glas. Varje gång du pekar på en skål så får Nisse godisbitarna i den skålen och jag 
lägger dem i hans glas. Du får ___________ som är i den andra skålen och de bitarna 
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lägger vi i ditt glas. (peka på resp. glas under instruktionerna.) När vi är klara så får 
du ta med dig ditt godis hem. 
Ska vi prova en gång? Peka på en skål 
 
1 godisbitar (1)   3 godisbitar (0) 
 
Så, Nisse fick så många ____________ och du får så här många ____________. 
(Häll godiset som barnet valde i Nisses glas och innehållet från den andra i 
barnets glas.) 
 
REGEL KONTROLL #1: Så när du pekar på en skål, vem får ___________________ i 
den skålen? (om nödvändigt, ge svarsalternativ: ”Du eller Nisse?”) 
 
Nisse (1)     Själv (0)           Antal försök:__________ (max 4) 
 
Om korrekt: Ja, det är rätt, de _________ lägger vi i Nisses glas och du får ________ 
från den andra skålen. 
Om fel: Nej, kom ihåg: de __________lägger vi i Nisses glas och du får ________ från 
den andra skålen. 
(upprepa frågan – fortsätt efter fyra försök.) 
 
Ok, vi gör några gånger till. Peka på en skål 
(för varje omgång, säg ”peka på en skål” och ta sedan bort skålarna och fördela 
godiset i barnets resp. Nisses glas) 
 
 
 
Observera! Höger o vänster är från testledarens sida 
 
Observera! Om barnet vill dela godiset med Nisse under någon del av testningen, 
påminn barnet: ”Kom ihåg, Nisse är en busig hundvalp och han vill ha allt godis för 
sig själv.” 
 
Observera! Om barnet försöker äta av godiset under någon del av testningen påminn 
barnet: ”Kom ihåg att vi inte ska äta något godis nu. När vi är klara får du äta 
godiset.” 
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1) 3 = vänster; 1 = höger: 1 godis (1) ______  3 godis (0) ______    = ______ 
2) 3 = vänster; 1 = höger: 1 godis (1) ______ 3 godis (0) ______ = ______ 
3) 1 = vänster; 3 = höger: 1 godis (1) ______ 3 godis (0) ______ = ______ 
4) 3 = vänster; 1 = höger: 1 godis (1) ______ 3 godis (0) ______ = ______ 
5) 1 = vänster; 3 = höger: 1 godis (1) ______ 3 godis (0) ______ = ______ 
6) 1 = vänster; 3 = höger: 1 godis (1) ______ 3 godis (0) ______ = ______ 
7) 3 = vänster; 1 = höger:  1 godis (1) ______ 3 godis (0) ______ = ______ 
8) 1 = vänster; 3 = höger: 1 godis (1) ______ 3 godis (0) ______ = ______ 
                           TOTALT=     1 godis (1) ______  3 godis (0) ______ = ______ 
Ta bort skålarna 
 
OK! Nu har jag några frågor jag vill ställa till dig.  
 
SJÄLVREFLEKTION FRÅGA #1 
Tycker du att den här leken var lätt eller svår?   LÄTT          SVÅR 
Var den ganska lätt/svår eller väldigt lätt/svår?             GANSKA          VÄLDIGT 
 
REGEL KONTROLL #2 
När du pekar på en skål, vem får __________ i den skålen? (om nödvändigt, ge 
svarsalternativ; du eller Nisse?) 
NISSE (1)                BARNET (0) 
 
SJÄLVREFLEKTION FRÅGA #2 
Vem tror du fick flest godisbitar i den här leken? Fick du flest eller fick Nisse flest? 
NISSE ______          BARNET ______ 
 
 
MUS/ELEFANT 
Nu ska vi fortsätta den här leken fast utan godisskålarna. Nu ska du få träffa två av 
mina kompisar. 
(Ta fram elefanten) 
 
Det här är min kompis elefanten. Elefanter är riktigt stora och de har riktigt stora 
magar. Deras magar är så stora så att det får plats mycket godis i dem. Titta, 
elefanten får plats med många ______________ i sin mage. (TL stoppar tre godis 
bitar i fickan på elefantens mage) 
 
Lägg undan elefanten. 
Ta fram musen. 
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Det här är min kompis musen. Möss är små och de har små små magar. Deras magar 
är så små att de inte får plats med så mycket godis. Titta, musen får bara plats med 
en ________________ i sin mage. (TL stoppar en godis bit i fickan på musens mage) 
 
Lägg undan musen. 
Ställ två skålar med godis framför barnet, en med en godis bit och en med tre 
godisbitar. 
Du ser de här två skålarna? I en skål finns flera godisbitar och i den andra finns bara 
en godisbit. 
 
Ta fram elefanten igen. 
 
ASSOCIATIONS KONTROLL #1: Vilken skål med godis passar till elefantens 
mage? 
 
1 GODISBIT (0)    3 GODISBITAR (1)    ANTAL FÖRSÖK:________ 
 
Om korrekt: Ja, det stämmer! Elefanter är stora och har stora magar som har plats 
med mycket godis! Vill du mata elefanten och stoppa den stora högen med godis i 
elefantens mage?  
(Låt barnet stoppa godisbitarna i elefantens ficka på magen) 
 
Om fel: Kom ihåg att elefanter är stora och att de har stora magar som har plats för 
mycket godis! Vilken av de här skålarna har mycket godis som kan passa till 
elefantens mage? (Hjälp barnet till dess att hon/han pekar på den stora mängden 
godis) Ja, det stämmer! Vill du mata elefanten och stoppa den stora högen med godis 
i elefantens stora mage? 
(Låt barnet stoppa godisbitarna i elefantens ficka på magen) 
 
 
Ta fram två nya skålar, en med en godisbit och en med tre. 
Nu har vi de här två skålarna. En skål har många godisbitar och den andra har bara 
en. 
 
Ta fram musen igen. 
 
ASSOCIATION KONTROLL #2: Vilken skål med godis passar till musens mage? 
 
1 GODISBIT (0)    3 GODISBITAR (1)    ANTAL FÖRSÖK:________ 
 
Om korrekt: Ja, det stämmer! Möss är små och har små magar som bara har plats för 
lite godis! Vill du mata musen och stoppa den lilla högen med godis i elefantens 
mage?  
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(Låt barnet stoppa en godisbit i musens ficka på magen) 
 
Om fel: Kom ihåg att möss är små och att de har små magar som bara har plats för 
lite godis! Vilken av de här skålarna har lite godis som kan passa till musens lilla 
mage? (Hjälp barnet till dess att hon/han pekar på den lilla mängden godis) Ja, det 
stämmer! Vill du mata musen och stoppa den lilla högen med godis i musens mage? 
(Låt barnet stoppa en godisbit i musens ficka på magen) 
 
Ta fram lådan med bilden på elefanten på. 
Här är en bild på en elefant. Kommer du ihåg hur stor elefantens mage var? 
Elefanten är stora och deras magar har plats för mycket godis. Titta. (Öppna lådan 
och visa godiset i lådan) Så bilden på elefanten är samma sak som mycket godis. 
 
Ställ undan elefant lådan. 
 
Ta fram lådan med bilden på musen på. 
Här är en bild på en mus. Kommer du ihåg hur liten musens mage var? Möss är små 
och deras magar har bara plats för lite godis. Titta. (Öppna lådan och visa godiset i 
lådan) Så bilden på musen är samma sak som lite godis. 
 
Ställ undan mus lådan. 
Ta fram elefant lådan igen. 
 
ASSOCIATIONS KONTROLL #3: Här är bilden på elefanten igen. Är bilden på 
elefanten samma sak som mycket godis eller som lite godis?  
 
MYCKET GODIS (1)   LITE GODIS (0)         ANTAL FÖRSÖK: ________ 
 
Om korrekt: Ja, det stämmer! Elefanter är stora och de har stora magar som har plats 
för mycket godis. Så bilden på elefanten är samma sak som mycket godis! 
Om fel: Kom ihåg, elefanter är stora och de har stora magar som har plats för mycket 
godis. Bilden på elefanten är samma sak som mycket godis. Upprepa frågan. Så, Är 
bilden på elefanten samma sak som mycket godis eller som lite godis? Fortsätt efter 
fyra försök. 
 
Ta fram mus lådan igen 
 
ASSOCIATIONS KONTROLL #4: Här är bilden på musen igen. Är bilden på 
musen samma sak som mycket godis eller som lite godis?  
 
MYCKET GODIS (0)   LITE GODIS (1)         ANTAL FÖRSÖK: ________ 
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Om korrekt: Ja, det stämmer! Möss är små och de har små magar som bara har plats 
för lite godis. Så bilden på musen är samma sak som lite godis! 
Om fel: Kom ihåg, möss är små och de har små magar som bara har plats för lite 
godis. Bilden på musen är samma sak som lite godis. Upprepa frågan. Så, Är bilden 
på musen samma sak som mycket godis eller som lite godis? Fortsätt efter fyra 
försök. 
 
Uppvärmning 
 
(Placera båda lådorna framför barnet) 
Vi ska använda båda lådorna när vi leker vår lek. Den här lådan har en bild på en 
elefant, så det betyder mycket godis (peka på bilden med elefanten och öppna 
sedan lådan och visa godisbitarna i den.) Den här lådan har en bild på en mus, så 
det betyder lite godis (peka på skålen och visa godisbitarna i den.) 
 
REGEL PÅMINNELSE: Kom ihåg att Nisse är en busig hundvalp som vill ha allt 
godis för sig själv. Varje gång du pekar på en låda så får Nisse innehållet i den lådan 
och vi lägger det godiset i hans glas. Du får godiset som finns i den andra lådan och 
de bitarna lägger vi i ditt glas. Nu flyttar Nisse på sig och sätter sig på den andra 
sidan. 
 
Ska vi prova en gång? Peka på en bild 
 
1 godisbitar (1)   3 godisbitar (0) 
 
Så, Nisse fick så många ____________ och du får så här många ____________. 
(Häll godiset som barnet valde i Nisses glas och innehållet från den andra i 
barnets glas.) 
 
REGEL KONTROLL #3: Så när du pekar på en bild, vem får ___________________ i 
den lådan? (om nödvändigt, ge svarsalternativ: ”Du eller Nisse?”) 
 
Nisse (1)     Själv (0)           Antal försök:__________ (max 4) 
 
Om korrekt: Ja, det är rätt, de _________ lägger vi i Nisses glas och du får ________ 
från den andra lådan. 
Om fel: Nej, kom ihåg: de __________lägger vi i Nisses glas och du får ________ från 
den andra lådan. 
(upprepa frågan – fortsätt efter fyra försök.) 
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Ok, vi gör några gånger till. Peka på en bild 
(för varje omgång, säg ”peka på en bild” och ta sedan bort lådorna och fördela 
godiset i barnets resp. Nisses glas) 
 
9) 3 = vänster; 1 = höger: MUS (1) ______ ELEFANT(0) ______    = ______ 
10) 3 = vänster; 1 = höger: MUS (1) ______ ELEFANT(0) ______  = ______ 
11) 1 = vänster; 3 = höger: MUS (1) ______ ELEFANT(0) ______ = ______ 
12) 3 = vänster; 1 = höger: MUS (1) ______ ELEFANT(0) ______ = ______ 
13) 1 = vänster; 3 = höger: MUS (1) ______ ELEFANT(0) ______ = ______ 
14) 1 = vänster; 3 = höger: MUS (1) ______ ELEFANT(0) ______ = ______ 
15) 3 = vänster; 1 = höger:  MUS (1) ______ ELEFANT(0) ______ = ______ 
16) 1 = vänster; 3 = höger: MUS (1) ______ ELEFANT(0) ______ = ______ 
                               TOTALT: MUS (1) ______ ELEFANT (0) ______ = ______ 
 
 
Ta bort lådorna 
 
OK! Nu har jag några frågor jag vill ställa till dig.  
SJÄLVREFLEKTION FRÅGA #1 
Tycker du att den här leken var lätt eller svår?   LÄTT          SVÅR 
 
Var den ganska lätt/svår eller väldigt lätt/svår?             GANSKA          VÄLDIGT 
Ställ tillbaks lådorna i samma position som i testomgång nr 8 
 
ASSOCIATIONS KONTROLL #5: Du minns den här lådan? (peka på ELEFANT 
lådan) Den har en bild på en elefant, så betyder det mycket godis eller lite godis? 
 
MYCKET GODIS (1)    LITE GODIS (0)        ANTAL FÖRSÖK: ________ 
 
 
ASSOCIATIONS KONTROLL #6: Du minns den här lådan? (peka på MUS lådan) 
Den har en bild på en mus, så betyder det mycket godis eller lite godis? 
 
MYCKET GODIS (0)    LITE GODIS (1)        ANTAL FÖRSÖK: ________ 
 
 
SJÄLVREFLEKTION FRÅGA #2: Vem tror du fick flest godisbitar i den här leken? 
Fick du flest eller fick Nisse flest? 
NISSE ______          BARNET ______ 
 
Okej. Nu är vi klara. Tack för att du ville vara med och leka. Du gjorde ett jättebra 
jobb!  
Du får ta med alla dina godisbitar med dig hem om du vill. 




