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SAMMANFATTNING 
 
I den här studien undersöks om det är bristande tidsuppfattning som orsakar 
sämre prospektivt minne hos barn med diagnos ADHD. Studien syftar även till 
att utreda vad prospektivt minne har för relation till arbetsminne och exekutiva 
funktioner. 
 
Studien har genomförts genom att två grupper, en grupp barn med diagnos 
ADHD och en kontrollgrupp, har utfört uppgifter som ger mått på prospektivt 
minne, tidsuppfattning, arbetsminne och exekutiva funktioner. Barnen i ADHD-
gruppen har även deltagit i en intervju.  
 
Resultaten visar att det inte finns någon skillnad i prestation på den prospektiva 
minnesuppgiften, men att barnen i ADHD-gruppen utvecklar en sämre strategi 
än barnen i kontrollgruppen för att klara uppgiften. Resultaten visar att barnen 
med ADHD presterar sämre än andra på tidsuppfattningsuppgiften, däremot 
visas ingen skillnad mellan grupperna i prestation på exekutiva funktioner eller 
arbetsminne. Det går inte med uppgifterna i den här studien att visa på några 
direkta samband mellan de olika undersökta funktionerna och prospektivt 
minne.  
   

ABSTRACT 
 

This study examines whether a lacking sense of time causes a negative effect on 
prospective memory in children with ADHD.  In addition, the study investigates 
how prospective memory is related to working memory and executive functions.  
 
The study explores two groups of children.  One group consists of children 
diagnosed with ADHD and the other one is a control group.  The two groups 
carried out tasks aimed at measuring prospective memory, sense of time, 
working memory, and executive functions.  The children with ADHD also were 
interviewed. 
 
The results yielded no difference between the groups in regards of the 
prospective memory assignment.  However, the children in the ADHD group 
used a poorer strategy to solve the assigned task. The results further demonstrate 
that the children with ADHD presented a poorer outcome in the concept of time 
assignment.  In contrast, there was no clear distinction between the groups in 
terms of executive functions and working memory.  The study found no direct 
relationship between the examined functions and prospective memory.  
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INLEDNING 
 
I inledningen finns en kort introduktion till det som kallas prospektivt minne 
”planeringsminne”, och vad detta spelar för roll för alla som måste hålla en 
massa information i huvudet för att klara av att verka i samhället. I inledningen 
finns även en kort förklaring av det neuropsykiatriska funktionshindret ADHD. 
Därefter följer syftet med studien och avgränsningar i arbetet. 
 

 
Prospektivt minne 

 
Ett välfungerande prospektivt minne är av vikt för varje människas normala 
fungerande (Einstein & McDaniel, 1996). Om man till exempel inte kommer 
ihåg att stänga av ugnen efter att man har använt den klart eller om man inte 
minns att ta sin medicin när man ska ta den, blir personens oberoende liv hotat 
och istället för att klara sig själv blir man beroende av andra eller måste förlita 
sig till hjälpmedel. Studier visar på att hälften av alla gånger vi glömmer att göra 
något handlar det om att vi misslyckas med att genomföra en planerad händelse 
snarare än att vi glömmer information (Kerns, 2000). Intresset för det som kallas 
prospektivt minne beror till stor del på den relevans detta minne har i 
vardagslivet. Detta är särskilt tydligt hos äldre människor och personer med 
neuropsykiatriska problem då det verkar som att dessa personer har väsentliga 
problem med just prospektivt minne (Kliegel, Eschen & Thöne–Otten, 2004).   
 
Prospektivt minne är inte främst till för faktakunskaper, utan i stället för sådana 
saker som vi lägger på minnet för att vi ska komma ihåg att göra senare 
(Eysenck & Keane, 2000). Att glömma bort sådana här saker kan göra 
vardagslivet mer komplicerat än vad det egentligen borde vara. När det 
prospektiva minnet sviker kan resultatet bli oönskade konsekvenser som lätt 
hade kunnat undvikas.  
 
 

 
ADHD 

 
Den neuropsykiatriska diagnosen ADHD är ett utbrett funktionshinder, som man 
tidigare trodde var begränsat till barndomsåren och som ”växte bort” med tiden. 
På senare tid har man kunnat visa att de problem som funktionshindret medför 
ofta följer med och finns kvar i vuxenlivet (Attention, 2005). Barn med 
diagnosen ADHD har, förutom problem med koncentration, uppmärksamhet och 
i vissa fall inlärning, även svårigheter med exekutiva funktioner och planering. 
De två sistnämnda ligger inom spektret för prospektivt minne, som handlar om 
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utförande av fördröjda intentioner (Barkley, 1997). Barkley, Koplowitz, 
Anderson och McMurray (1997) visade i en studie att barn med ADHD även är 
sämre på tidsuppfattning jämfört med barn utan denna diagnos.  
 
 
  

Syfte 
 
Syftet med den här studien är att svara på frågan: 
 
Är det bristande tidsuppfattning som orsakar sämre prospektivt minne hos 
personer med diagnosen ADHD?  
 
Det har även funnits underliggande frågor: 
 
Vad har prospektivt minne för relation till arbetsminne och exekutiva funktioner, 
som antas vara sämre hos personer med ADHD jämfört med personer utan 
denna diagnos? 
Utvecklar personer med ADHD speciella strategier för att klara sig undan att 
glömma saker, och uppfattar de överhuvudtaget sig själva som personer som 
har problem med att komma ihåg att genomföra tidigare planerade händelser? 
 
 
Om man kan visa på vad det är i det prospektiva minnet som inte fungerar skulle 
man i vidare undersökningar kunna testa om det går att träna upp det 
prospektiva minnet. Det har visat sig att arbetsminnet, som man tidigare har trott 
vara statiskt, går att träna upp genom intensivt arbete med träningsprogram 
(Klingberg, Forssberg & Westerberg, 2002). Möjlighet att kunna träna upp det 
prospektiva minnet skulle kunna innebära hjälp för de människor som ofta 
misslyckas med att utföra planerade intentioner. Förhoppningen är att denna 
studie ska kunna ligga som grund till fortsatta studier i syftet att öka förståelsen 
för barn med de problem som ADHD innebär. 
 
 

Avgränsningar 
 

I och med den här studien görs ett försök att ta fram ett batteri av uppgifter som 
kan ge ett mått på prospektivt minne och dess underliggande funktioner. Då 
grupperna är små, kommer de resultat som visas troligtvis inte kunna säkerställa 
fakta, utan kan förhoppningsvis peka på trender och möjliga skillnader. Den här 
studien skulle på så sätt kunna fungera som en pilotstudie för test av sambandet 
mellan prospektivt minne och tidsuppfattning. Det finns flera olika sätt att mäta 
de olika funktionerna på, och det hade varit intressant att ta hänsyn till flera 
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uppgifter för varje funktion. För att arbetsbördan på de barn som har ställt upp 
på att vara del av denna studie varken skulle bli för tung eller tidskrävande, 
valdes att plocka ut en uppgift per funktion. En uppgift per funktion innebar en 
tidsåtgång på ungefär 45 minuter för varje deltagare, vilket innebär att det skulle 
vara orimligt att låta dem göra fler uppgifter, i alla fall vid ett och samma 
tillfälle. Att träffa barnen vid mer än ett tillfälle, hade inte bara belastat barnen 
ytterligare, det hade även varit för tidskrävande för datainsamlingen i sin helhet i 
den här typen av tidsbegränsad studie. Det har därför gjorts ett val att använda 
en uppgift för vardera prospektivt minne, tidsuppfattning, arbetsminne och 
exekutiva funktioner.  
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TEORETISK BAKGRUND 
 
I teoribakgrunden presenteras fakta om ADHD, vad som innefattas i begreppet 
och vad för problematik funktionshindret innebär. Vidare förklaras begreppen 
prospektivt minne, tidsuppfattning, arbetsminne och exekutiva funktioner. 
 

ADHD 
 
Förkortningen ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder (på 
svenska ”uppmärksamhetsstörning med överaktivitet”; Infomedica, 2005) och är 
en diagnos som cirka 3-5 % av alla barn i skolan lever med (Iglum, 1997; 
Kadesjö, 2000; Westerberg, 2004). ADHD är en diagnos som i många fall följer 
med upp i vuxen ålder och fortsätter att ge ett funktionshinder livet igenom 
(Attention, 2005). 
 
En del av dem som har ADHD har även problem med motoriken, och för att 
innefatta dessa problem utöver det som ADHD står för används även diagnosen 
DAMP (Infomedica). Förkortningen DAMP står för Deficits in Attention, Motor 
control and Perception (dysfunktion vad gäller avledbarhet, motorisk kontroll 
och perception; Infomedica 2005) och är ett begrepp som mest används i de 
skandinaviska länderna (Socialstyrelsen, 2002). Många, men inte alla, av dem 
som har diagnosen DAMP har även diagnosen ADHD (Kadesjö, 2000). I den 
här uppsatsen kommer fortsättningsvis benämningen ADHD att användas som 
ett samlingsnamn för de båda diagnoserna som både finns var för sig, ibland 
uppträder tillsammans.  
 
Diagnosen ADHD ställs utifrån kriterier gällande ouppmärksamhet och 
hyperaktivitet/impulsivitet, som beskrivs i DSM-IV1 (Diagnostic and Statistical 
manual of Mental disorders) (APA, 2002)2. Det finns nio kriterier gällande 
problem med ouppmärksamhet och ytterligare nio kriterier som gäller 
överaktivitet och impulsivitet, och minst sex kriterier på ouppmärksamhet 
och/eller sex kriterier på hyperaktivitet/impulsivitet ska uppfyllas för att någon 
ska få diagnosen ADHD. Dessa symtom ska dessutom vara väl synliga i olika 
miljöer, till exempel hemma, på fritids eller i skolan. Symtomen ska ha 
uppkommit före sju års ålder och ska inte enbart vara del av en annan störning 
och de ska inte heller bättre kunna förklaras av en annan diagnos. Enligt Duvner 
(1999) känns ADHD igen på att man har svårigheter med att styra impulser och 
att veta när saker och ting är lagom, det vill säga att veta när man ska köra på 
eller sakta ner i aktiviteter. Barkley (1997) har skapat en modell över ADHD 
                                                
1 Se Bilaga 1 
2 American Psychiatric Association 
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som inte i samma utsträckning handlar om ouppmärksamhet och hyperaktivitet. 
Barkley menar istället att det främsta problemet för dem som får diagnosen 
ADHD är att de har en sämre inhibitorisk (hämmande) förmåga än genomsnittet, 
med avseende på beteende. Detta innebär att man är sämre på att hämma ett för 
stunden oönskat beteende.   
 
Enligt Barkley påverkar den bristfälliga inhibitoriska förmågan i sin tur flera 
andra exekutiva funktioner som har med självreglering att göra, däribland 
arbetsminne (Kerns, McInerney, Wilde, 2001). Barkley menar dessutom att 
försämrat arbetsminne i sin tur leder till svårigheter gällande den subjektiva 
uppfattning man har om tid. Detta baserat på förmågan att hålla en sekvens av 
händelser i arbetsminnet och klara av att göra jämförelser mellan händelser i 
sekvensen leder till en känsla av tidsmässig kontinuitet (Barkley, 1997). 
Processer i arbetsminnet är känsliga för störning och måste därför skyddas från 
störningar, vilket görs av inhiberingssystemet. Om inhiberingssystemet är 
försämrat skyddas inte processerna i arbetsminnet så mycket som de behöver. 
Arbetsminnet har visats vara sämre hos barn med ADHD vilket stödjer teorin 
om dåligt arbetsminne som en huvudsaklig mekanism bakom symtom på ADHD 
(Westerberg, Hirvikoski, Forssberg, Klingberg, 2004). Träning av arbetsminne 
har visats förbättra såväl arbetsminnet som förmågan att lösa problem och 
uppmärksamhets- och inhiberingsförmåga (Klingberg et al., 2002).  
 
 

 
Problembild 

 
Personer med ADHD upplever ofta misslyckanden i sitt vardagliga liv, både 
beroende på att de ofta har svårt att klara av att utföra tidigare planerade 
uppgifter och att de har svårt att hinna med att utföra något på utsatt tid. För att 
kunna styra tanke och handling är det viktigt att kunna stoppa nervimpulser och 
att kunna sovra bland sinnesintryck och känslor. Om man kan styra över detta 
har man förmågan att kunna vänta med att reagera (Duvner, 1997). Eftersom 
personer med ADHD har svårt att hämma impulser, får de sällan chansen att 
analysera och reflektera över den situation de står inför. I stället agerar/reagerar 
de med en gång, vilket ökar riskerna för att man beter sig på ett sådant sätt som i 
efterhand kan upplevas som ett misslyckande. 
 
Att ha en försämrad beteendeinhibering innebär att man är mindre kontrollerad 
av internt representerad information än andra (Barkley, 1997). Barn med ADHD 
influeras mer än andra av det som händer omkring dem. Detta innebär att barn 
med ADHD påverkas mycket mer av sådant som händer omkring dem för 
tillfället och konsekvenserna av dessa händelser. De blir inte lika påverkade av 
det som ligger längre fram i tiden. När man har svårt att koppla samman det som 
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händer nu med konsekvenser som visar sig senare, blir det också mindre troligt 
att man klarar av att återkalla sådan information och hålla kvar denna i huvudet 
för att göra upp en plan som gäller framtiden (Barkley, 1997). 
 
Barn med ADHD har mindre kontroll över tiden och är på grund av detta sämre 
på att organisera sitt beteende relativt tiden (Barkley, 1997). De har dessutom 
ofta svårigheter att hantera oförutsedda händelser. Med dålig kontroll över tiden 
följer att information som hämtas från minnet lätt blir oorganiserad i fråga om i 
vilken ordning saker och ting har inträffat, det är svårt att såväl uppfatta som att 
komma ihåg ordningsföljd (Duvner, 1997). Ett problem som många barn med 
ADHD har är svårigheter med att uppfatta tid och att känna på sig när det har 
gått en viss tid, oavsett om det är tio minuter eller en timma (Duvner, 1997). 
Svårighet med tidsuppfattning ger i sin tur problem med att planera och 
strukturera dagen och att klara av att föreställa sig framtiden. När barn med 
ADHD pratar om sin dag eller berättar om något som har hänt använder de 
sällan referenser till tid, varken det förflutna eller framtiden (Barkley, 1997). Det 
är inte frågan om att de saknar kunskap om sådana saker, snarare att de inte vet 
när och hur de ska använda sig av denna kunskap. Problemet för barn med 
ADHD är inte att veta vad som ska göras, utan att göra det man vet att man ska 
göra vid rätt tillfälle (Barkley, 1997). Detta stämmer överens med de problem 
som uppvisas hos personer med skador i prefrontala cortex (Barkley, 1997).  
 
 
 

Planering, reglering och motivation 
 
Duvner (1997) skriver att för att kunna planera måste man kunna föreställa sig 
ett möjligt framtidsscenario utifrån vad man kan och vad man minns. För att 
kunna göra det krävs dessutom att man kan ha överblick över situationen, veta 
vad det är man vill göra och kunna föreställa sig hur man ska komma dit, det vill 
säga hur man ska nå sitt mål. Det gäller även att kunna koncentrera sig så att 
man kan genomföra det man har planerat. Barkley (1997) skriver också om 
sådana planeringssvårigheter i samband med ADHD, och menar att 
svårigheterna grundar sig i att ADHD-barnens exekutiva funktioner inte 
fungerar lika bra som andra barns. Det är så, menar Barkley (1997), att barn med 
ADHD har mindre kapacitet än andra barn för självreglering av motivation och 
ansträngning för en uppgift, och de har förutom det sämre arbetsminne och en 
minskad förmåga till att resonera med sig själva. Alla dessa förmågor är av vikt 
för att man ska kunna få en överblick över situationen, kunna foga samman delar 
till en helhet och kunna föra en dialog med sig själv för att veta vad man ska 
göra och hur man ska planera de saker man ska göra. De exekutiva funktionerna 
är beroende av motivation och känsloengagemang (Duvner, 1997). Det vi tycker 
är roligt har vi lätt för att koncentrera oss på. Något som gäller för alla, men som 
är extra tydligt hos personer med ADHD.  
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Att ha svårt för att komma igång med saker och ting handlar oftast inte om 
planeringssvårigheter utan om att kraftansträngningen och motivationen som 
krävs för att man ska komma igång inte räcker till (Duvner, 1997; Kadesjö, 
2001). Det står att läsa i Socialstyrelsens Faktablad om ADHD hos barn och 
vuxna (2002) att ”Dessa barn är beroende av motivation” (s. 21). Det finns 
annat i omgivningen som lätt fångar uppmärksamheten och som blir mer 
intressanta att lägga fokus på än det man egentligen håller på med. Detta beror 
på att barn med ADHD är mer kontrollerade av det som händer runt omkring 
dem än andra, och de har svårare att stänga ute det som pågår omkring för att 
göra det som bestämts (Barkley, 1997). Barn med ADHD är ofta splittrade i sin 
uppmärksamhet och har därför inte så mycket medvetna planer för sitt agerande. 
De fångas av olika intryck och agerar direkt på vad dessa intryck väcker för 
tankar, och klarar sämre än andra av att orka hålla energi och motivation uppe 
för uppgifter som inte direkt leder till någon slags belöning. Barnet har svårt att 
hålla fast vid eventuella planer och följa gemensamma regler. Nya intryck 
avleder uppmärksamheten och barnet reagerar impulsivt, ofta utan eftertanke. 
Detta leder till att det blir svårt att göra en sak färdigt och att uppleva helhet och 
sammanhang. (Barkley, 1997)   
 
Att upprätthålla såväl koncentration som motivation är två viktiga faktorer när 
man arbetar med barn och ungdomar med de här typerna av problem. Det verkar 
vara så att det är dålig motivation som ger sämre koncentrationsförmåga, och 
inte tvärtom (Iglum, 1997). Att presentera uppgifter på ett sådant sätt att barnet 
blir motiverat att genomföra uppgiften, blir avgörande för barnets attityd till den 
uppgift den ska genomföra. Skoluppgifter kräver ofta att man ska kunna arbeta 
en längre stund med en och samma sak för att klara av dem. Det är enligt Iglum 
(1997) vanligt att barn med ADHD har ett uppmärksamhetsspann som sträcker 
sig mellan 10 till 15 minuter. 
 
Det är genom planering som idéer förverkligas till handling. Hjärnan arbetar på 
olika sätt beroende på om det man ska göra är förknippat med nyinlärning eller 
om handlingen är automatiserad (Nyberg, 2000). Det som är helt nytt kräver mer 
arbete och mer uppmärksamhet för att man ska kunna ta det till sig (Duvner, 
1997). För att kunna göra två saker samtidigt krävs att dessa är automatiserade 
så att inte en sak kräver ens totala uppmärksamhet. Eftersom arbetsminnet, som 
kan sägas vara ett mått på tänkandets bearbetningskapacitet (Nyberg, 2002), är 
begränsat, blir det inte mycket över till annat när barnet ägnar sig åt sådant som 
inte är automatiserat. 
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Prospektivt minne 
 
Forskning kring människans minne har länge fokuserat på retrospektivt minne, 
det vill säga det vi minns av vad som redan har hänt (Ceci & Bronfenbrenner, 
1985). På senare tid har fokus förflyttats en del och intresset har ökat för det 
kognitiva system som kallas prospektivt minne, det vill säga minnet för 
fördröjda intentioner (Ellis, 1996). Ellis (1996) menar att det prospektiva minnet 
befinner sig i gränssnittet mellan minne, uppmärksamhet och handling och 
består av såväl en prospektiv som en retrospektiv del. 
 
Det prospektiva minnet är ett bärande element bland de kognitiva förmågor som 
gör att vi klarar av att utföra en mängd olika aktiviteter i vårt dagliga liv (Ellis & 
Kvavilashvili, 2000). Genom att undersöka prospektivt minne kan man få 
förståelse för hur intentioner blir till handling.  
 
Ett minne för fördröjda intentioner innebär att komma ihåg att utföra planerade 
saker vid rätt tillfälle. Fördröjningen kan gälla allt ifrån några minuter till en 
timma eller en månad eller ännu längre fram i tiden. Det viktiga är att det man 
har planerat att utföra, intentionen, inte kan ligga kvar i arbetsminnet. Det måste 
finnas något mellan inkodningen och utförandet som stör så att man inte 
oavbrutet kan fokusera på den uppgift man ska komma ihåg att utföra senare 
(Ellis, 1996). Det finns tre karaktärsdrag hos prospektivt minne som de flesta är 
överens om (Ellis & Kvavilashvili, 2000) och dessa är följande; det finns en 
fördröjning mellan skapandet av intentionen och möjligheten att utföra denna; 
det saknas (oftast) en extern påminnare som hjälper till att få handlingen utförd 
vid rätt tidpunkt; man måste avbryta en pågående aktivitet för att kunna fullfölja 
intentionen. Eftersom det prospektiva minnet handlar om när vi ska utföra något 
behöver det inte innehålla lika mycket information som retrospektivt minne gör 
(Eysenck & Keane, 2000).  
 
Den retrospektiva delen har med inkodning och ihågkomst av intentionen att 
göra (Ellis, 1996) och är i stort sett samma sak som långtidsminne (Einstein & 
McDaniel, 1996). Enligt Einstein och McDaniel (1996) finns det flera variabler 
som påverkar prospektivt minne. Bland dessa märks tiden som går mellan 
inkodning och utförande av den prospektiva minnesuppgiften, och vilken sorts 
bearbetning som krävs för att man ska klara av att utföra handlingen vid rätt 
tillfälle. Det finns även faktorer som inte är av kognitiv art som påverkar hur 
framgångsrikt det prospektiva minnet är, till exempel motivation (Einstein & 
McDaniel, 1996) och även andra personliga egenskaper (Einstein & McDaniel, 
1996). Hur lätt man kommer att tänka på den prospektiva minnesuppgiften 
under tiden som man håller på med annat beror på hur kognitivt krävande denna 
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pågående uppgift är. Ju mindre krävande desto större chans har man att 
koncentrera sig på att repetera den prospektiva minnesuppgiften samtidigt som 
man utför den pågående aktiviteten.   
 
De exekutiva funktioner som är en del av prospektivt minne är följande (Kliegel 
et al., 2004); förmågan att kunna planera den händelse som man avser med 
intentionen; förmågan att kunna läsa av omgivningen för att hitta en ledtråd som 
gör att man drar sig till minnes intentionen samtidigt som man håller på med en 
annan uppgift; förmågan att kunna avbryta pågående aktiviteter vid det kritiska 
tillfälle då man ska genomföra intentionen; förmågan att kunna skifta 
uppmärksamheten till intentionen och fullfölja denna som planerat.   

 
Den retrospektiva delen av det prospektiva minnet är inte lika viktig som de 
andra delarna och funktionerna som innefattas av prospektivt minne. Detta har 
man kunnat visa genom experiment med personer som har skadat retrospektivt 
minne på prospektiva minnesuppgifter (Kliegel et al., 2004).  
 
Hur lätt man blir avledd av interna distraktioner, det vill säga hur lätt man har att 
låta tankarna vandra iväg på annat håll, påverkar förmågan att prestera på 
prospektiva minnesuppgifter (Einstein & McDaniel, 1996). Detta är särskilt 
problematiskt för äldre människor, eftersom förmågan till inhibering försämras 
med åldern. Den inhibitoriska förmågan tjänar bland annat till att hålla 
irrelevanta tankar borta ifrån arbetsminnet. 
  

 
Olika slags prospektiva minnesuppgifter 

 
Det finns olika slags prospektiva minnesuppgifter, och de två som oftast finns 
beskrivna och som jämförs med varandra är tidsbaserade (time-based) 
prospektiva minnesuppgifter och händelsebaserade (event-based) sådana. 
Exempel på tidsbaserade prospektiva minnesuppgifter kan vara att komma ihåg 
att ta ut en kaka ur ugnen om 25 minuter eller att komma ihåg sin tid hos 
frisören som man beställde för flera veckor sedan. Sådana här uppgifter har man 
oftast ingen extern ledtråd till, om man inte har satt en äggklocka som 
påminnare i exemplet med kakan i ugnen. Tidsbaserade handlingar måste man 
därför hålla i minnet och på något sätt klara av att mäta tiden och dessutom 
känna på sig när det är dags att utföra den fördröjda intentionen (Kerns, 2000; 
Martin, Kliegel & McDaniel, 2003). Man kan göra om tidsbaserade uppgifter till 
händelsebaserade, till exempel genom att i stället för att försöka komma ihåg att 
man ska ta sin medicin klockan 21 komma ihåg att man ska ta medicinen när 
kvällsnyheterna börjar (Einstein & McDaniel, 1996), eller som i fallet ovan där 
man sätter en äggklocka för att bli påmind om att det är dags att ta ut kakan ur 
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ugnen. I de fall där tidsbaserade uppgifter inte har någon extern ledtråd måste 
man helt förlita sig till interna processer.  
 
Händelsebaserade minnesuppgifter kan vara att komma ihåg att lämna en lapp 
från skolan till mamma när hon kommer hem från jobbet, eller ringa en person 
direkt man kommer till jobbet. I dessa fall fungerar mamma och jobbet som 
externa ledtrådar och man får i och med dem hjälp utifrån för att minnas den 
fördröjda intentionen (Kerns, 2000).  
 
Händelsebaserade prospektiva minnesuppgifter är inte lika beroende av 
självinitiering som tidsbaserade, och är på grund av detta lättare att komma ihåg 
(Eysenck & Keane, 2000), medan tidsbaserade uppgifter kräver självinitiering 
och mer medveten bearbetning (Kerns, 2000). 
 
 

 
Strategier 

 
Det har i olika studier (Ceci & Bronfenbrenner, 1985; Kerns&Price, 2001; 
Einstein & McDaniel, 1996) visats att människor använder sig av strategier för 
att veta när det är dags att utföra fördröjda intentionen. 
 

Tidsmonitorering 
 
Ceci och Bronfenbrenner (1985) studerade barns strategier för tidmätning och 
prospektivt minne. Barnens uppgift var att sätta in en kaka i ugnen för att sedan 
komma ihåg att ta ut den 30 minuter senare. Under de 30 minuter som skulle gå 
innan kakan var färdig fick barnen spela datorspel (alternativt byta ett batteri på 
en motorcykel) och de blev instruerade att det fanns en klocka i samma rum. 
Strategin som studerades kallas strategisk tidsmonitorering, därför att det 
handlar om en strategi man utvecklar för att hålla koll på tiden som går, 
samtidigt som man håller på med någonting annat. Genom att utveckla en 
strategi kan man få mer tid för den andra aktiviteten.  
 
Ceci och Bronfenbrenner (1985) identifierade tre olika faser i den strategiska 
tidsmonitoreringen. Den första är en kalibreringsfas, i vilken deltagaren ofta 
sneglar på klockan för att försöka synkronisera sin psykologiska klocka med den 
tid som verkligen går. Därefter följer en fas då personerna mindre ofta tittar på 
klockan samtidigt som man håller på med den pågående aktiviteten. I den tredje 
och sista fasen ökar frekvensen av hur ofta man kollar på klockan, ju närmre 
man kommer den rätta tiden för exekveringen. Ceci och Bronfenbrenner kom 
fram till att barn så unga som tio år kan använda sig av strategier för att klara 
den här typen av uppgifter. Om man använder sig av strategier eller inte verkar 
till stor del bero på kontexten som det prospektiva minnet aktiveras i. Det verkar 
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vara så att barnen hellre använder strategier när de är i en bekant miljö än när de 
är på något nytt ställe. Å andra sidan så skapar en ny miljö mer frekvent kontroll 
av tiden som går, antagligen beroende på oroskänslor och större önskan att 
lyckas med uppgiften.  
 
I en studie av Kerns och Price (2001) visades att barn med ADHD var 
signifikant sämre än sin kontrollgrupp på att klara av en prospektiv 
minnesuppgift. Även i denna studie kontrollerades strategisk tidsmonitorering 
genom att man jämförde hur ofta personerna i de båda grupperna tittade på 
bensintanken, då deras uppgift var att klara sig från att råka ut för bensinstopp i 
ett datorspel. Ju oftare barnen i kontrollgruppen kontrollerade nivån i 
bensintanken, desto mindre ofta råkade man ut för bensinstopp. Barnen med 
ADHD visade inte upp samma mönster. Hur ofta barnen i denna grupp 
kontrollerade bensinnivån var inte någon signifikant prediktor på det antal 
gånger man fick bensinstopp.  Monitoreringsfrekvens, särskilt ju närmre målet 
man är, är relaterad till hur bra man presterar på den prospektiva 
minnesuppgiften (Einstein & McDaniel, 1996; Kerns, 2000) 
 
 

Söka av omgivningen 
 
Att söka av omgivningen efter ledtrådar, inte bara efter sådant som indikerar tid, 
är också ett sätt att hitta indikationer på att det är dags att utföra den inplanerade 
händelsen. 
 
I studien som utfördes av Kerns och Price (2001) antogs den troligaste 
anledningen till att barnen med ADHD presterade sämre vara att dessa barn inte 
använde ”kontextcheckningsloopen” på rätt sätt. Kontextcheckningsloopen 
fungerar på samma sätt som när man tittar på klockan i strategisk 
tidsmonitorering för att veta när det är dags att utföra uppgiften. Skillnaden dem 
emellan är att man får se till andra ledtrådar eller sätt att mäta tiden som har gått 
än att titta på klockan. Kontextcheckningsloopen innebär att man söker av 
omgivningen i jakt på ledtrådar som är avgörande för att man ska veta när det 
rätta tillfället för utförandet av en handling är inne (Kerns & Price, 2001). I en 
händelsebaserad prospektiv minnesuppgift aktiveras kontextcheckningsloopen 
för att se om det finns någon matchning mellan omgivningens ledtrådar och det 
mål som angavs/kodades som den rätta kontexten för uppgiftens utförande. I 
tidsbaserade prospektiva minnesuppgifter kan man tänka sig att de två olika 
metoderna är två namn på samma sak, med skillnaden att man använder sig av 
en klocka i tidsmonitorering.  
 
Einstein och McDaniel (1996) har beskrivit en modell som de kallar för TWTE 
(test-wait-test-exit) och denna modell beskriver kontextcheckningsloopen som 
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Kerns och Price (2001) benämner fenomenet. TWTE innebär en loop i vilken 
man testar, väntar, testar och väntar tills att man ser att man har nått det tillfälle 
då det är dags att utföra uppgiften ifråga. När man ser att det är dags utför man 
handlingen och går på så sätt ur loopen. Modellen innebär alltså att man 
påminner sig själv att kontrollerar tiden under en kritisk period för att klara av 
att utföra uppgiften vid rätt tidpunkt. Detta är en process som i huvudsak är 
självinitierad. Det har i olika studier visat sig att både vuxna och barn använder 
sig av samma strategi (Einstein & McDaniel, 1996; Kerns, 2000). 
   
Skillnader i hur väl man presterar gällande tidsbaserade uppgifter kan bero på 
förmågan man har att uppfatta detaljer i omgivningen som kan påminna en om 
den prospektiva minnesuppgiften, och att det har hunnit passera tid sen sist, till 
exempel att man har hunnit bli hungrig, att det börjar bli mörkt eller att man är 
trött. Det vill säga detaljer som kan fungera som påminnare utan att för den skull 
vara omedelbara ledtrådar.  

 
 

Neuropsykologi och prospektivt minne 
 
Det prospektiva minnet antas till stor del vara beroende av hjärnans prefrontala 
system (McDaniel et al., 1999). Exekutiva funktioner, som man tror inkluderar 
planering, inhibering av svarsmekanismer och överblick över det som händer 
omkring en är belägna i de prefrontala delarna av hjärnan (Martin et al., 2003). 
Detta leder till att prospektivt minne och exekutiva funktioner verkar dela en del 
beståndsdelar, vilket leder till troliga kopplingar mellan prospektivt minne och 
andra aspekter av exekutiv kontroll (Kerns, 2000). Det verkar vara så att en del 
prospektiva uppgifter kräver prefrontala exekutiva processer medan andra inte 
gör det (Martin et al., 2003).  
 
Det prospektiva minnet förlitar sig, liksom det retrospektiva minnet, på flera 
olika processer beroende på vad en uppgift kräver (Glisky, 1996). Prospektiva 
minnesuppgifter kan variera i hur stor utsträckning de involverar frontalloberna 
(Glisky, 1996). Det skulle kunna vara så att det är viktigare med frontal funktion 
när man har knapphändiga ledtrådar till exempel. Frontalloberna är troligtvis 
involverade när kraven på arbetsminnet är stort, när man måste planera i 
förhand, när händelserna inte är rutiner och när pågående handlingar måste 
avbrytas (Glisky, 1996). När det är dags att utföra den fördröjda intentionen 
måste man, förutom att avbryta det man håller på med, organisera och exekvera 
en sekvens av händelser för att uppnå ett lyckat genomförande av intentionen. 
Även dessa processer tros vara understödda av prefrontala funktioner (McDaniel 
et al., 1999). Enligt McDaniel et al. (1999) är det inte klart vad det är i det 
prospektiva minnet som är beroende av hjärnans prefrontala funktioner. 
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Exekutiva funktioner är involverade i prospektivt minne och dessa styrs i sig av 
de frontala systemen. Det skulle kunna vara så att de exekutiva funktionerna 
inkluderar såväl inkodning och planering av den prospektiva minnesuppgiften 
som inhibering av pågående uppgifter samt organisering av utförandet av 
handlingen (McDaniel et al., 1999). De prefrontala systemen har sin tydligaste 
anknytning till tidsbaserat prospektivt minne, eftersom de prefrontala 
funktionerna kontrollerar monitorering (Martin et al., 2003). I en 
neuropsykologisk modell över kognition är dessa typer av processer förmedlade 
av ett övervakande ”supervisory attentional system” (övervakande 
uppmärksamhetssystem), ett system nära länkat till frontalt funktionerande 
(McDaniel et al., 1999).  
 
 

Arbetsminne 
 
Arbetsminnet är begränsat, något som har varit känt sedan George Miller 
beskrev studier som visade på att människor kan minnas sju meningsfulla och av 
varandra oberoende objekt på en gång (Cowan, 1998). Arbetsminnet är en 
aspekt av vårt medvetna tänkande och kan ses som processkapaciteten för en 
viss typ av tänkande (Duvner, 1997). Vi kan aktivt hålla kvar tankar i 
medvetandet under minuter till timmar. Den maximala mängden information 
som en person kan hålla i arbetsminnet är avgörande för hur väl man kan lösa 
problem och hur bra ens förmåga till resonerande är (Olesen, Westerberg, 
Klingberg, 2004).  
 
Forskning under senare år har visat att arbetsminnet inte är beständigt, utan att 
det är möjligt att träna upp (Klingberg et al., 2002). Detta gäller oavsett om man 
har skador på hjärnan eller inte. Arbetsminnesträning leder till förbättringar i 
såväl arbetsminne som andra kognitiva funktioner, inhibering och motorisk 
aktivitet (Klingberg et al., 2002).   
 
Försämrat arbetsminne innebär att det blir svårt att hålla kvar en upplevelse 
tillräckligt länge för att hinna bearbeta den på ett sådant sätt att man kan ta fram 
den igen. Ett sämre arbetsminne än normalt påverkar på så sätt att man får svårt 
att ”tänka efter före” eftersom man har svårt att föreställa sig vad som kan 
komma att hända (Iglum, 1999). Detta innebär att man får svårt för att förbereda 
sig inför det som är på gång att hända. 
 
Det finns olika teorier om arbetsminnet, nedan följer en presentation av 
flerkomponentsteorin och kapacitetsteorin.  
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Flerkomponentsteorin 

 
Baddeley och Hitch utvecklade på 1970-talet en arbetsminnesmodell (Baddeley, 
2000) som bestod av tre olika komponenter. Dessa komponenter kallas 
centralexekutiven, fonologiska loopen och visuospatiala skissblocket. 
Nyckelkomponenten i modellen är centralexekutiven, vilken påminner om 
uppmärksamhet och är den komponent som kontrollerar beteendet (Baddeley, 
2003). Modellen har på senare år utvidgats, och består nu även av den 
episodiska bufferten, eftersom det ansågs att det även borde finnas ett system 
som tillåter att visuella och verbala koder kombineras och länkas till 
representationer i långtidsminnet där de kan representeras tillsammans 
(Baddeley, 2000). 
 
 
 
  
 
 
 
     
  
 
    
 
 
 
 

Figur 1. Baddelys (2000) nuvarande arbetsminnesmodell. De gråmarkerade 
delarna innebär system som innehåller lagrad information som kan interagera 
med arbetsminnessystemet. 

 
 
Centralexekutiven (Figur 1) är en kapacitetsbegränsad modalitetsfri komponent i 
arbetsminnet (Eysenck & Keane, 2000). Den är den viktigaste komponenten i 
arbetsminnet på så sätt att det är den som fördelar uppmärksamhetsresurser 
mellan olika uppgifter. Detta gör att uppmärksamheten fokuseras på relevant 
information och relevanta processer och sköter inhibering av det som inte 
behöver bearbetas (Nyberg, 2002). Högst krav på centralexekutiven ställer 
uppgifter som har med visuospatial information att göra. Att det är så beror på 
att människor i allmänhet är mer tränade i att hantera talbaserad information och 
därför är talbaserad information inte lika krävande att bearbeta (Eysenck & 
Keane, 2000).    
 
Fonologiska loopen är den komponent som är specialiserad för ljudinformation 
medan visuospatiala skissblocket (Figur 1) är specialiserat för rumslig och/eller 
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visuell information. De olika komponenterna i arbetsminnet är oberoende av 
varandra, vilket innebär att om två uppgifter ska utföras samtidigt och båda 
kräver att samma komponent används, kan inte båda uppgifterna utföras på ett 
bra sätt. Om uppgifterna däremot använder olika komponenter är det möjligt att 
med bra resultat utföra båda uppgifterna samtidigt. Att det finns olika system för 
auditivt och visuellt presenterad information innebär att ord som presenteras 
auditivt jämfört med ord som presenteras visuellt bearbetas på olika sätt. Enligt 
Baddeleys och Hitchs modell kan vi tillfälligt hålla information i minnet under 
tiden som vi arbetar med den (Nyberg, 2002). 
 
Den episodiska bufferten antas vara ett kapacitetsbegränsat tillfälligt 
lagringssystem som styrs av centralexekutiven (Baddeley, 2000). Detta system 
har möjlighet att sammanfoga information från olika sorters källor. Bufferten 
verkar som ett gränssnitt mellan de olika systemen i arbetsminnet, där det 
sammanfogar information från de andra slavsystemen och långtidsminnet till 
stycken och episoder. Det är efter denna förmåga bufferten har fått sitt namn.  
 
 
 

Kapacitetsteorin 
 
Just och Carpenter (1992) beskriver en teori som säger att arbetsminnets 
kapacitet är begränsad och att den varierar för olika personer. I sin teori anknyter 
de till Baddeleys (2000) utveckling av Baddeleys och Hitchs modell över 
arbetsminnet och menar att ”arbetsminnet i vår teori ungefär överensstämmer 
med den del i Baddeleys centralexekutiv som behandlar språkförståelse” (Just & 
Carpenter, 1992, s. 123, min översättning). Den här teorin behandlar främst 
språkförståelse, men kan även appliceras på andra kognitiva funktioner.  
 
Just och Carpenter (1992) menar att arbetsminnet används såväl för lagring som 
bearbetning. Kapacitetsteorin försöker integrera dessa två funktioner (lagring 
och bearbetning) i arbetsminnet, den del som rör språkförståelse. Funktionernas 
processer kan vara omfattande och mycket krävande. Dessutom antas det vara så 
att arbetsminnet har en mycket begränsad kapacitet, och att kapaciteten är olika 
för olika individer. Dessa skillnader i kapacitet har främst betydelse för 
individens språkförståelse, men det kan hända att kapaciteten ger effekt även 
inom andra områden. Arbetsminnets båda funktioner får sin energi från 
aktivering. Kapaciteten är det samma som den största mängd aktivitet i 
arbetsminnet som kan stödja en av de två funktionerna.  
 
Den information som skall bli ihågkommen aktiveras genom att den kodas från 
till exempel talad eller skriven text, eller genom att den blir upphämtad eller 
beräknas från långtidsminnet. Så länge informationen har en aktiveringsnivå 
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som är högre än ett tröskelvärde, så räknas informationen som en del av 
arbetsminnet och finns då tillgängligt där för användning. Om nivån däremot 
blir lägre genom att aktiviteten fokuseras någon annan stans kan detta leda till 
att representationer av information som skapats kan vara bortglömda när de ska 
användas. (Just & Carpenter, 1992)   
 
Inom den här teorin används ofta uppgifter som mäter individens minnesspann, 
till exempel Danemans och Carpenters (1980) Reading Span eller Listening 
Span. Det antas vara så, att personer med stor arbetsminneskapacitet inte 
behöver använda lika mycket av denna som personer med sämre kapacitet (Just 
& Carpenter, 1992). Detta gör att personerna med stor arbetsminneskapacitet har 
kvar mer kapacitet för att komma ihåg det sista ordet i meningarna. Reading 
Span är ett användbart test som korrelerar med förmågan att kunna svara på 
frågor om en text och med individens verbala intelligens (Eysenck & Keane, 
2000). 
 
 

Exekutiva funktioner 
 
Exekutiva funktioner är relaterade till prospektiva uppgifter (Martin et al., 
2003). Frontalt medierade exekutiva funktioner antas inkludera planering, 
avbrytande av pågående uppgifter och inhibering av svar, monitorering av 
omgivande händelser och flexibel initiering av svar till sådana händelser. Ett 
teoretiskt antagande är att de frontala funktionerna till stor del är involverade i 
utförandet av intentionsskapande och exekveringsfasen av det planerade i 
prospektiva uppgifter. Hur mycket exekutivt fungerande som krävs för en 
lyckad prospektiv uppgift verkar bero på om den prospektiva uppgiften 
fokuserar på intentionsformuleringen eller på exekveringsfasen, gentemot 
retentionsfasen.  
 
Neuropsykologisk forskning har visat en stark relation mellan kontroll av 
exekutiva funktioner och de frontala regionerna i hjärnan (Kerns, 2000), till 
exempel visar patienter med skador på frontalloberna stora problem med 
uppmärksamhet och koncentration (Eysenck & Keane, 2000).  
 
Det finns många olika mätinstrument för att få ett mått på en persons exekutiva 
funktioner (Martin et al., 2003). Ett vanligt test är det så kallade stroop-testet, 
som mäter inhibering och Tower of London som ger ett mått på 
planeringsförmåga. Det test som ger säkrast utslag för barn med ADHD är det 
test som kallas för Go/no-go (Brophy, Taylor & Hughes, 2002), vilket liksom 
Stroop ger ett mått på inhiberingsförmågan. 
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Tidsuppfattning 
 
Tidsuppfattning har att göra med förmågan att befinna sig i nuet samtidigt som 
man gör en bedömning av tidigare händelser och har en idé om vad som 
kommer att ske senare (Iglum, 1997). Bristfällig tidsuppfattning kan därför 
minska förmågan att förutsäga vad som ska hända utifrån en målsättning om vad 
resultatet ska bli och med utgångspunkt i tidigare erfarenheter.  Att kunna känna 
på sig hur lång tid som har passerat är en viktig funktion, men det är oklart vad 
det är för typ av information som används för tidsuppfattning (Zakay, 1990). 
Barkley (1997) menar att personer med bristande tidsuppfattning ofta blir 
mycket otåliga av att vänta, på grund av att de uppfattar väntan som outhärdlig 
och oproportionerligt lång. Att alltid leva i nuet, vilket man gör om man har 
svårt med tidsuppfattning, innebär att det som sker ofta är överraskande och 
oförberett. Detta kan leda till ångest, osäkerhet och ibland även vrede och 
frustration.  
 
Tidsuppfattning och arbetsminnesförmåga menar Barkley (1997) hänger ihop. I 
en studie av barns tidsuppfattning och arbetsminnesförmåga av Kerns et al. 
(2001), såg man dock ingen korrelation mellan dessa två faktorer. De menade att 
om det är så att den subjektiva känslan för tid är länkad till arbetsminne så borde 
prestationen på dessa test ha visat på korrelation. En möjlig orsak till att man i 
denna studie inte lyckades se en relation mellan reproduktion av tid och 
arbetsminne kan bero på de metoder som användes för mätning av arbetsminnet. 
Kerns et al. (2001) visade istället på en relation mellan arbetsminne och 
inhibitorisk kontroll.  
 
 

Att mäta tidsuppfattning 
 
Det finns olika sätt att mäta tidsuppfattning. Det första sättet är ett 
tidsuppskattningsparadigm, i vilket deltagarnas uppgift är att uppskatta hur lång 
en duration är, och tala om hur länge tiden varade, oftast i sekunder. Ett annat är 
tidsproduktion, i vilken deltagarna får en tid presenterad för sig genom att 
försöksledaren säger till exempel tolv sekunder. Därefter ska man lyckas att tala 
om när det har gått tolv sekunder. Ytterligare ett sätt att mäta tidsuppfattning 
kallas för tidsreproduktion, och innebär att man får uppleva en tidsperiod, utan 
att få veta hur lång den är, för att sedan försöka reproducera den upplevda tiden 
på något sätt. Man kan även använda sig av en jämförande typ av mätning, där 
man låter en person uppleva två durationer för att sedan avgöra vilken av dem 
som var längst. Reproduktion är den variant som ger det bästa och mest 
rättvisande resultatet på tidsuppfattning. Vilken typ av resultat man får på 
tidsuppfattning är beroende av vilken typ av mätning man använder. (Zakay, 
1990)   
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Tidsuppfattning och ADHD 
 
Barkley et al. (1997) och Kerns et al. (2001) har visat att barn med ADHD är 
sämre än andra barn på att klara av att reproducera tid. Detta stämmer även 
överens med Barkleys (1997) modell över barn med ADHD.  
 
Tidsuppfattning hos barn med ADHD fungerar enligt Barkley ( i Kerns et al., 
2001) på samma som hos yngre barn och han menar att barn med ADHD därför 
presterar som yngre barn på uppgifter som mäter känsla av tid. Små barn som 
inte lider av någon utvecklingsförsening uppfattar en tid som längre och att den 
passerar långsammare än vad äldre barn gör med samma tid. Dessutom uppvisar 
yngre barn ofta mindre tålamod och blir frustrerade och försöker gärna avsluta 
eller slippa undan den väntan som krävs för att klara uppgiften (Kerns et al., 
2001). Detta stämmer överens med beskrivningar av personer med ADHD som 
personer som försöker undvika eller få avsluta fördröjningar så snabbt som 
möjligt (Barkley, 1997; Kerns et al., 2001). 
 
Barkley et al. (1997) upptäckte en trend att barn med ADHD tenderade att 
överskatta varaktigheten vid korta intervall och underskatta varaktigheten vid 
långa intervall. Dooling–Liftin (1997, i Kerns et al. 2001) rapporterade liknande 
resultat, men de kunde inte hitta en direkt trend i termer av under- och 
överskattningar.  
 
Barkley (1997) menar att barn med ADHD har mindre kontroll över tiden och 
att de på grund av detta organiserar sitt beteende relativt tid sämre än andra. Han 
kallar barn med ADHD för ”närsynta i fråga om tid” (”temporal myopia”, min 
översättning, Barkley, 1997, s. 77), därför att deras beteende i högre grad styrs 
av de omständigheter som råder för tillfället än av interna representationer som 
har skapats av det förflutna, av tankar på framtiden eller känsla över tid.  Barn 
med ADHD–problematik har svårt att effektivt klara av uppgifter som innehåller 
fördröjningar i tid. Om man inte har full kontroll över tiden blir information som 
hämtas från minnet temporalt oorganiserad. Att de här barnen har problem med 
tidsuppfattning visar sig även i deras samtal med andra. När de pratar med andra 
används aldrig eller sällan referenser till tid, varken det förgångna eller 
framtiden (Barkley, 1997). 
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METOD 
 
I det här kapitlet beskrivs deltagarna som var med i studien, de uppgifter som 
studien innefattade och tillvägagångssättet för testtillfällena. I slutet av kapitlet 
beskrivs även hur uppgifterna analyserades.  
 

Deltagare 
 
Deltagarna i studien var uppdelade i två grupper. Den ena gruppen bestod av 
pojkar med diagnos DAMP eller ADHD (begreppet ADHD kommer även 
fortsättningsvis att fungera som ett samlingsbegrepp för de båda diagnoserna i 
den här uppsatsen) och den andra gruppen var en kontrollgrupp matchad på 
ålder och kön. ADHD–gruppen bestod av nio pojkar i åldrarna 10 – 12 år, den 
yngsta var född 1995 och de äldsta 1993. Kontrollgruppen bestod 14 barn, alla 
födda 1994. Tre av barnen i kontrollgruppen var flickor och deras resultat 
exkluderades från studien innan analysen, vilket gjorde att det slutligen fanns 11 
pojkar i kontrollgruppen och 9 pojkar i ADHD–gruppen. Symtomen på ADHD 
tar sig inte alltid lika tydliga uttryck för flickor som för pojkar, särskilt inte i 
unga åldrar, vilket gör att flickor med ADHD-problematik ofta uppmärksammas 
och diagnostiseras senare är pojkar (Socialstyrelsen, 2002). På grund av detta 
bestämdes att grupperna skulle bestå endast av pojkar. Alla deltagare i studien 
bodde i samma kommun.    
 
 

Rekrytering av deltagare 
 
Deltagarna i kontrollgruppen rekryterades på en mellanstadieskola. Först 
tillfrågades rektor om tillstånd att genomföra en studie på skolan och därefter 
tillfrågades lärare och föräldrar/vårdnadshavare till barn i årskurs 3-5. En av 
klasserna i årskurs 4 på skolan rapporterade 17 möjliga deltagare och i denna 
klass genomfördes studien.  
 
Deltagarna i gruppen med diagnos ADHD rekryterades med hjälp av en 
psykolog som hade arbetat på habiliteringen i den stad där studien genomfördes. 
Föräldrar/vårdnadshavare till barn som hade fyllt 10 men inte 13 år ombads att 
tillsammans med sina barn ta ställning till om barnen kunde/ville delta i studien 
eller inte. Barnen skulle ha en utredd ADHD-diagnos och de tillfrågades om de 
kunde delta utan medicinering. De föräldrar som tillsammans med sina barn 
godkände barnets deltagande i studien ringdes upp och det avgjordes om studien 
skulle genomföras i hemmet, på habiliteringen eller i skolan.   
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Uppgifter 
 
Fyra uppgifter användes i studien. I vilken ordning dessa gjordes bestämdes för 
varje deltagare genom lottning av framtagna ordningar. Alla möjliga 
kombinationer av ordningar fastlades och därefter slumpades ordningarna ut på 
deltagarna. Detta gjordes för att undvika ordningseffekter av materialet. Varje 
testtillfälle tog ca 45 minuter inklusive instruktioner och övningsomgångar, med 
korta pauser mellan de olika uppgifterna. En beskrivning av uppgifterna följer 
nedan.  
 
 
 

Prospektivt minne; ”Bondgården  2.0” 
 

Bondgården 2.0 är en vidareutveckling av Bondgården (Aspklint et al., 2003). 
Bondgården var ett händelsebaserat prospektivt minnestest, som testar om 
intentionens ursprung har någon inverkan på hur bra man presterar på 
prospektiva minnesuppgifter. Då Bondgården ansågs passa målgruppen i den här 
studien, bestämdes att testet skulle behålla kvar ramstrukturen där deltagarna har 
ansvar för ett på förhand utsett djur (ko) och detta djurs välbefinnande. 
Uppgiften gjordes om så att det istället för att vara händelsebaserat övergick till 
att vara tidsbaserat. Bondgården2.0 följde till stor del upplägget av det av Kerns 
(2000) framtagna spelet CyberCruiser, som anses vara ett bra prospektivt 
minnesparadigm för barn (Kerns & Price, 2001). Det anses vara bra eftersom det 
har kommit ifrån metodologiska problem som tidigare har funnits hos uppgifter 
som syftar till att mäta prospektivt minne. 
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 Figur 2. Bondgården2.0  
 
 
 
Bondgården 2.0 har utseendet av en ladugård (Figur 2). I mitten av ladugården 
finns en spelplan för Memory, som är den pågående uppgiften. Det gäller att 
hitta så många par som möjligt, tömmer man en spelplan läggs brickorna ut på 
nytt och det registreras att man har klarat en nivå. Precis ovanför spelplanen kan 
man ständigt se vilken nivå i Memory man håller på med.  
 
Samtidigt som deltagaren spelar Memory har han en prospektiv uppgift att 
utföra. Denna uppgift innebär deltagarens ansvar för att ladugårdens ko mår bra 
(det vill säga inte har för lite energi). Kon finns bakom det fönster det står 
’Öppna’ på, och klickar man på fönstret får man se en bild av en ko. Samtidigt 
öppnas även fönstret just under, och där visas en energistapel som mäter kons 
energi. Spelet är utformat så att det inte går att mata kon när som helst, det krävs 
för det första att bilden på kon är synlig, och för det andra bilden på 
energistapeln visar att kon är tillräckligt hungrig/nästan har slut på energi. Om 
man lyckas mata kon innan energin är helt slut, har man klarat uppgiften och 
detta registreras som ”lyckad matning”, varpå energistapeln fylls på till max. 
Spelet fortsätter och kon har full energi igen. Om man misslyckas med att mata 
kon innan energin är slut får man som straff börja om från början i Memory och 
det resultat man hade uppnått i spelet blir nollställt. Bondgården 2.0 varar i åtta 
minuter, när tiden är slut talar ett meddelande på skärmen om att testet är över. 
Kons energimätare är baserad på en minut och om man aldrig matar henne, tar 
det en minut från det att spelet börjar tills kon blir utsvulten första gången. 
Bondgården 2.0 är liksom Bondgården utformad i Visual Basic 6.0. 
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Det finns ingen övningsomgång i Bondgården2.0, varför frågor ställdes till 
deltagaren för att kontrollera att denne efter instruktionerna hade uppfattat vad 
som skulle göras och hur man skulle gå tillväga för att klara detta. 
 
Kvavilashvili (1992) formulerade ett antal regler att tänka på när man vill 
studera prospektivt minne. Dessa regler har försökt följas i arbetet med 
Bondgården2.0. För det första är det viktigt att försöksledaren under hela tiden 
för experimentet har kontroll över deltagarnas beteende. Detta kan man ha då 
alla gör ett datoriserat test som ser exakt likadant och som håller på lika länge 
för alla. Det andra är att det är viktigt att minimera risken att en intention blir 
ihågkommen, men ändå inte genomförs. Det är på grund av denna regel som 
man får ett straff när man glömmer att mata kon. Tanken är att alla deltagare vill 
komma långt i Memory, och att man därför är motiverad att utföra den 
prospektiva uppgiften. Det är även viktigt att alla deltagare har samma attityd till 
testet och att motivationsnivån är jämn. Det verkade som att alla deltagare var 
lika intresserade och att testet passade målgruppen bra. För att undvika 
takeffekter, menar Kvavilashvili, bör deltagarna i så hög grad som möjligt vara 
omedvetna om det egentliga syftet med experimentet och den prospektiva 
uppgiften ska hellre presenteras som en extrauppgift. Dessutom bör prospektiva 
minnesexperiment ska vara ekologiskt valida. Det innebär att experimentet ska 
påminna om vardagliga situationer och deltagarna ska vara bekanta med det de 
ska göra. I detta stämmer Bondgården2.0 överens med reglerna. Det innehåller 
ett vanligt spel, nästan alla skolbarn kan antas vara bekanta med Memory, och 
de antas även vara bekanta med att spela datorspel och hantera datorer.  
 
 

Arbetsminne; ”Listening Span” 
 

För att mäta arbetsminneskapacitet valdes att använda ett test som mäter 
listening span. Listening Span i den här studien utgick ifrån ett färdigt Reading 
Span-material framtaget av på IBV, Linköpings universitet. Materialet utökades 
med fler meningar så att varje svårighetsnivå fick tre omgångar i stället för två. 
Testet är utformat på samma sätt som det Reading Span/Listening Span test som 
skapades av Daneman och Carpenter (1980), med den skillnaden att alla 
meningar endast bestod av tre ord. Varje mening som spelades upp bestod av tre 
ord och alla följde ordningen subjekt – predikat – objekt.  
 

Exempelmeningar;  Barn kan leka 
Päron är svarta 

 
Till en början lyssnar deltagaren på två meningar i taget. Deltagaren ombeds att 
efter varje mening som spelas upp avgöra ifall meningen är ”sann” eller ”falsk”, 
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genom att säga ”ja” eller ”nej” efter varje mening som spelas upp. Denna del i 
testet är med för att man ska vara säker på att deltagaren bearbetar hela 
meningarna och inte bara koncentrerar sig på det sista ordet i varje mening 
(Daneman och Carpenter, 1980). Det registreras inte ifall deltagarna svarar rätt 
eller fel i fråga om meningarnas sannhet eller falskhet. Detta nämns inte för 
deltagarna. 
 
Varje omgång av meningar följs av tre förinspelade knackningar som talar om 
att en omgång är över och att det är dags att upprepa det sista ordet i varje 
mening som just spelats upp. Efter tre omgångar med två meningar i varje 
fortsätter testet med tre meningar i taget. Svårighetsgraden fortsätter att öka till 
och med att sex meningar spelas upp direkt efter varandra. Meningarna spelades 
upp direkt från testledarens dator och varje deltagare fick själv bestämma 
volymen på de uppspelade meningarna genom att denna ställdes in med hjälp av 
de meningar som fanns i testomgången. Oavsett hur många ord deltagaren 
lyckades komma ihåg fick varje deltagare lyssna på alla meningar och upprepa 
ord så gott han kunde genom hela Listening Span.  
 
 

Tidsuppfattning; ”Släck lampan!” 
 

En datoriserad uppgift som skulle mäta tidsuppfattningsförmåga skapades med 
C#. Programmet presenterar en tid, varpå deltagaren ska försöka reproducera 
denna tid. Tiden visas genom att deltagaren med ett tryck på 
mellanslagstangenten tänder en lampa på den svarta skärmen. Programmet 
släcker efter ett antal sekunder ner lampan igen och skärmen blir svart. När 
lampan har slocknat är det deltagarens tur att tända lampan, låta den vara tänd 
lika länge som det tidsintervall som just presenterats, för att sedan släcka den 
efter rätt tid. Denna procedur upprepas 10 gånger, då varje tid som lampan är 
tänd varierar. Efter tio omgångar meddelas, via en ruta på skärmen, att halva 
testet är klart. Därefter görs en andra omgång, som även den består av tio olika 
durationer, samma tider som i första omgången men i nyslumpad ordning.  
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          Figur 3. Släck Lampan! 
 

 
 

För ”Släck lampan!” bestämdes 10 olika tidsintervall (3s, 5s, 6s, 9s, 12s, 17s, 
20s, 23s, 26s, 30s). När programmet startas är skärmen svart och när deltagaren 
trycker ner mellanslagstangenten tänds en lampa på skärmen. Lampan är tänd i 
ett antal sekunder, innan den släcks av sig själv. När lampan har släckts är 
skärmen svart till dess att deltagaren tänder lampan igen, genom att än en gång 
trycka på mellanslagstangenten. I det här läget är det upp till deltagaren att 
släcka lampan när denne anser att lampan har lyst lika länge som den tidigare 
visade lampan. Programmet är uppbyggt av en övningsomgång, där man får se 
hur testet kommer att gå till och där man får öva sig på hur man tänder och 
släcker lampan. Därefter följer två testomgångar med samma antal 
tidsintervaller (10 stycken). Ordningen på de olika tidsintervallerna slumpas för 
varje gång testet körs för att kontrollera för möjliga effekter av i vilken ordning 
intervallerna uppträder. Det finns en knapp längst ner till höger på skärmen som 
ser olika ut beroende på om man är inne i en visningsfas eller om det är 
deltagaren själv som ska släcka lampan på skärmen. När det är visningsfas, det 
vill säga när programmet kommer att släcka lampan, är knappen ej klickbar, 
vilket visas genom att den är avmarkerad. När det är deltagarens uppgift att 
släcka lampan är knappen markerad genom att det står ’Stopp’ på den.  

 
 
 

Impulshämningstest; ”Go/No–go” 
 

För att testa deltagarnas impulshämningsförmåga användes ett så kallat Go/No–
go–test. Detta test går till så att deltagarna får se vita fyrkanter och vita kors 
blinka upp på en blå bakgrund och har som uppgift att reagera alternativt låta bli 
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att reagera på ett av försöksledaren på förhand bestämt stimuli. Go/No-go är 
uppdelat i fyra delar, varav den första är en övningsomgång. Därpå följer tre 
testomgångar där det registreras hur man svarar på de olika figurerna som 
blinkar fram på skärmen.  
 
Go/No-go ger ett mått på inhibering, vilket enligt Barkley (1997) är något som 
påverkar såväl arbetsminne som framåttänkande, bakåtblickande, 
självmedvetenhet och tidsuppfattning. Testet har utformats efter samma modell 
som finns beskriven i flera olika tidigare studier (LaPierre et al., 1995; Kerns, 
2000; Kerns et al., 2001 och Piek et al., 2004). Versionen till det här testet 
skapades med C# och består av fyra olika block. Det första blocket är en 
övningsomgång, där man får se vita kvadrater blinka upp på datorskärmen, med 
en hastighet av en figur per sekund. Övningsomgången har som syfte att 
utveckla en vana hos försöksdeltagaren att svara på stimuli (i det här fallet 
kvadrater) genom att snabbt trycka på rätt tangent (mellanslagstangenten). 
 
Kvadraten, som är vit och 2x2 cm stor, visas mot en blå bakgrund. Figuren är 
synlig i 400 ms och därefter är skärmen helt blå i 600 ms. Antalet ms som 
figuren är synlig respektive osynlig har bestämts efter pilottester där 
försöksdeltagare fick ge synpunkter på hur det kändes att se figuren i olika långa 
sekvenser. 
 

 
 Figur 4. Go/No-go 
 
Efter övningsomgången återstår tre block som utgör själva testet. Under dessa 
tre block får deltagaren se såväl vita kvadrater som vita kors blinka fram på 
skärmen. De båda figurerna är gjorda i samma storlek och de är lika sannolika 
att visas på skärmen. I det test som finns beskrivet av LaPierre et al. (1995) 
blinkar figurerna fram på slumpade positioner på skärmen, något som inför det 
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här testet inte kunde tas hänsyn till, eftersom programmiljön som programmet 
utvecklades i inte behärskades helt och fullt av utvecklaren.  
 
I den första av de tre testomgångarna ska deltagaren trycka ner 
mellanslagstangenten så fort den ser ett vitt kors blinka fram på skärmen. Det 
gäller även att låta bli att trycka ner tangenten när en vit kvadrat blinkar fram. 
Denna instruktion ges precis innan den första omgången börjar. Innan den andra 
omgången börjar får deltagaren instruktionen att den nu ska trycka på 
mellanslagstangenten varje gång en kvadrat blinkar fram. Inför den tredje och 
sista testomgången får deltagaren instruktionen att den återigen ska trycka ner 
mellanslagstangenten när ett kors visas på skärmen.  
 
Det finns fyra möjliga sätt att agera när en symbol visas på skärmen. För det 
första kan man trycka ner mellanslagstangenten när man ska, och på detta vis 
göra rätt. För det andra kan man trycka ner tangenten när man inte ska, vilket är 
den typ av fel som kallas comisson error (att inkorrekt svara på ett No-go–
stimulus). För det tredje kan man låta bli att trycka ner tangenten när man ska 
låta bli att göra det, och för det fjärde kan man låta bli att trycka ner tangenten 
när man egentligen borde trycka ner den, så kallat omission error (att inte svara 
på ett Go–stimulus).  
 
 
  

Intervjuer 
 

Barnen i ADHD–gruppen fick svara på frågor om upplevelse av tid och om att 
komma ihåg saker och ting. Intervjutillfället lades in där det för varje barn 
kändes som att det passade bäst. I några fall togs frågorna innan testerna började 
och i några fall då testerna var avslutade. Det var ingen som ville att frågorna 
skulle tas emellan testerna.  
 
Intervjuerna var semistrukturerade, försöksledaren visste i förväg vad för frågor 
som önskades svar på, men intervjuerna kom att variera lite för varje deltagare 
som intervjuades. Till intervjuerna användes för dokumentation penna och 
papper. Det fanns tillfälle direkt efter varje testtillfälle att gå igenom 
anteckningar och sammanställa intervjusvar för varje deltagare som hade 
intervjuats.  
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Genomförande 
 
Varje deltagare träffade försöksledaren ensam. Alla i kontrollgruppen gjorde 
uppgifterna under skoltid i ett arbetsrum i deras skola. För deltagarna i ADHD–
gruppen gjordes uppgifterna i deras respektive skola och i något fall i hemmet. 
Ingen av deltagarna som deltog i studien på skoltid, behövde göra uppgifterna 
under rast eller under en lektion som de absolut inte ville missa. Detta eftersom 
det är viktigt att deltagarna är lika motiverade, något som kan gå förlorat om 
deltagaren vet att de andra gör något som man önskar att man hellre var med på 
(Doverborg, 1995).   
 
För varje deltagare slumpades ordningen i vilken uppgifterna gjordes och till 
alla uppgifter användes som material en bärbar dator. Till Listening Span 
användes även ett protokoll för datainsamlingen, i vilket försöksledaren kunde 
fylla i vilka ord som varje deltagare lyckades återge korrekt.  
 
Varje deltagare informerades på plats om vilka regler som gällde, och att man 
fick säga ifrån om man kände att man inte längre ville vara med. Det nämndes 
att anledningar kunde vara om man till exempel tyckte att det var tråkigt och på 
grund av det inte orkade göra uppgifterna ordentligt, eller om man kände sig 
stressad av någon anledning. Det förklarades också att man inte skulle få veta 
något om sina resultat och att frågor på om man var bäst eller om man hade gjort 
något bra eller dåligt inte skulle besvaras. Detta för att förhindra att deltagarna 
skulle säga sådant vidare till de personer som skulle göra uppgifterna senare, 
vilket hade kunnat påverka deras inställning.  
 
Instruktioner för de olika uppgifterna togs för en uppgift i taget för att deltagarna 
skulle ha så lite information som möjligt att hålla ordning på. Alla uppgifter utan 
Bondgården2.0 hade övningsomgångar som deltagarna fick öva på tills de kände 
sig säkra på vad de skulle göra.  
 
Efter varje genomförd uppgift fick varje deltagare frågan om han behövde en 
paus eller om vi kunde fortsätta. I kontrollgruppen var det ingen som bad om 
paus, men i ADHD–gruppen gjordes vid några tillfällen pauser, i vilka 
deltagarna och försöksledaren spelade spel och pratade. 
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Data och analys 
 
Alla uppgifter analyserades till en början var för sig, för att sedan se om det 
fanns några samband mellan de olika mätningarna. Alla statistiska beräkningar 
har gjorts i SPSS 11.0 
 
 

Bondgården2.0 
 

Det antal gånger och när i tiden varje deltagare tittade in hos kossan 
registrerades, liksom hur många lyckade matningar man gjorde och hur många 
gånger kossan blev utsvulten. Vilken nivå i Memory som uppnåddes sparades 
inte av programmet, utan protokollfördes av försöksledaren. Medelvärdet för hur 
många gånger respektive grupp tittade till kossan och hur många gånger kossan 
blev utsvulten jämfördes i två envägs-ANOVOR, och korrelationsmätningar 
gjordes såväl mellan testets olika mätningar och mellan Bondgården2.0 och 
andra tester.  
 
 

Listening Span 
 

Till arbetsminnestestet användes ett protokoll där varje rätt ord som upprepades 
markerades. Alla deltagare fick lyssna igenom alla meningar och upprepa så 
många ord som de kom ihåg. Rättning av testet gjordes på två sätt, för att kunna 
jämföra om det var någon skillnad i prestation beroende på vilket sätt att rätta 
testet som valdes.  
 
Det första rättningssättet innebar att deltagaren fick poäng för varje korrekt 
upprepat ord till och med den nivå man inte klarade sig vidare. Kriteriet för att 
klara sig vidare från en nivå var att man skulle klara av att upprepa alla ord i två 
av tre omgångar per svårighetsgrad. Det antal ord som deltagaren kom upp i 
efter rättningen var den poäng som sedan jämfördes med de andra. Ingen hänsyn 
togs till i vilken ordning orden upprepades.  
 
Det andra sättet att rätta innebar att alla rätt genom hela testet räknades, oavsett 
om man på en nivå inte hade klarat sig vidare enligt det första sättet att rätta. 
Detta sätt användes eftersom det antogs att det kunde vara så att de olika sätten 
att rätta testet på skulle kunna spela roll för resultatet. Hypotesen var att barn 
med ADHD kan ha nackdel av sin sämre förmåga till koncentration, vilket 
skulle kunna innebära att en missad omgång gör att man måste stanna på en 
sämre nivå än man egentligen är kapabel till att klara.   
 
 



 METOD   

 - 30 -  

Släck lampan! 
 

Enligt Brown (1985, i Barkley et al., 1997) delades resultaten upp på två sätt. 
För det första mättes det absoluta värdet på felets magnitud. Anledningen till att 
ange det absoluta värdet är att undvika möjligheten att över- och 
underskattningar tar ut varandra. Med den absoluta magnituden på felet får man 
ett mått på hur stort felet är, oavsett om man har gjort en över- eller 
underskattning. Detta resultat jämfördes sedan mellan grupperna. Förutom detta 
mått är det intressant att se om deltagarna tenderar att över- eller underskatta 
tiderna som presenteras.  
 
För att få ett mått på över- och underskattning delas varje tid som har 
reproducerats med den verkliga tiden så att man får en koefficient. Om denna 
koefficient överstiger 1 representerar den en överskattning och är den under 1 är 
den en underskattning.  
 

 
 

Go/No – go 
 

Som tidigare nämnts kan två typer av fel göras i testet som mäter 
inhiberingsförmåga. Man kan alltså välja att jämföra grupperna på hur många 
lyckade hämningar av impulsen de gör, eller så kan man jämföra hur många fel 
de gör. Eftersom finns olika sätt att göra fel på, kan även dessa två feltyper 
jämföras mellan grupperna, för att se om det är någon feltyp som förekommer 
oftare i någon grupp. Dessa två feltyper, omission och comission, jämfördes 
mellan de båda grupperna. Den senare av de två feltyperna är dokumenterat 
relaterad till hjärnans ventrala frontala system (LaPierre et al., 1994). 
Signaldetektionsteorin (d´) användes för att mäta om det var så att det fanns en 
preferens hos deltagarna att välja att svara på ett visst sätt. d´ ger mått på hur 
ofta deltagaren svarar/avstår från att svara på de olika figurerna. Genom detta 
mått kan man avgöra om deltagaren verkar ha preferenser att svara på ett 
speciellt sätt, oavsett vad man har gett för instruktion. För att jämföra om de 
båda grupperna presterade olika på omission och comission, de två feltyperna, 
gjordes en faktoriell ANOVA 2(grupper)*3(repetitioner)*2(feltyper). 
 
 

Intervjuer 
 

Materialet från intervjuerna med barnen i ADHD-gruppen sammanställdes för 
att få en överblick över vad barnen hade pratat om och vad de hade gett för svar 
på sina tankar om tid och glömska. 
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Här följer först en övergripande resultatredovisning och därefter kommer 
resultaten från varje uppgift att presenteras var för sig, ibland i relation till 
liknande studier.  
 

Relation mellan prospektivt minne och andra mätningar 
 
Prestationen på den prospektiva uppgiften (antal utsvältningar av kon) i 
Bondgården2.0 visar inte för någon av grupperna ett signifikant samband med 
prestation på Släck Lampan (medelfel). Prestationen på den prospektiva 
uppgiften visar heller inte något samband med någon av de andra uppgifterna, 
inte för någon grupp. Det finns dock inom vissa av uppgifterna skillnader mellan 
grupperna och inom grupperna finns det ibland intressanta samband mellan de 
olika mätningarna, antingen inom samma test eller mellan olika tester. 
Medelvärden för de olika mätningarna i de fyra olika testerna presenteras i 
Tabell1.   
 
Det finns inga publicerade studier som mäter samband mellan barns 
tidsuppfattning och prospektiva minne, men det finns antagande om att dessa 
funktioner kan ha ett samband (Barkley, 1997; Kerns & Price, 2001). 
Sambanden mellan Bondgården2.0 och de andra uppgifterna finns i Tabell2. 
Tidigare studier har visat på ett samband mellan tidsuppfattning och inhibitorisk 
kontroll (Kerns et al., 2001). Det finns även studier som har visat på ett samband 
mellan hur väl man presterar på tidsuppfattningsuppgifter och på 
arbetsminnestester (Barkley, 1997). Dessa samband är i denna studie inte 
signifikant för någon av grupperna.  
 
 
Tabell1. Medelvärden, standardavvikelser, antal deltagare och max- /minvärde för olika tester 
     
   Kontrollgrupp ADHD-grupp 
 
Mätning            M     std. av   N    min   max          M      std. av    N   min  max  
Antal fönsteröppningar        19,91    8,44      11     10      35       30,78    9,23    9    18     50 
Antal utsvältningar                         2,64    2,29       11      0        8          1,44     1,13    9     0      3 
Memory (nivå)              2,82     0,75      11      2        4         2,78     0,67     9     2      4 
Släck lampan! (medelfel)                3,01    2,02      10a   0,73   7,63      5,72     2,56     8b  1,83  8,95 
Släck lampan! (exakthet)               0,93      0,1       10     0,69   1,04      0,73     0,15    8    0,48  0,91 
G-no-go comissions         12,82    4,99      11       6        21      9,78     4,84    9     5      18 
Go-no-go omissions                        4,18    3,37      11       1        9        5,89     6,13    9     0      19 
Listening span (totalt)                    34,09    4,78      11      25      40       34,89     5,01   9    29     40 
Listening span (stoppad)        14,82    4,64      11       9        21     14,00     5,17    9   10     23 
a I ”Släck lampan!” försvann ett resultat ur kontrollgruppen eftersom programmet kraschade på grund 
av att datorn inte klarade av att felhantera när man tryckte flera gånger på mellanslagstangenten 
under kort tid. 
b Samma sak hände i ADHD-grupp som för kontrollgrupp  
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Tabell 2. korrelation (Pearson´s r) Bondgården 2.0, Tidsreproduktion, Go-no-go, Listening Span  
     
   Kontroll grupp           ADHD-grupp             
                     
Mätning                       Bondgården2.0a                     Bondgården2.0a  
Släck lampan!b                                                 ,111                                           ,391 
   p =  ,759                                   p = ,338 
Go/no-go commission                                    -,352                                          -,459 
   p = ,289                                       p = ,214 
Go/no-go omission                                          ,364                                            ,549   
   p = ,271     p = ,126   
Listening Spanc    ,095      -,535 
   p = ,781     p = ,138   
a  Som mått på Bondgården2.0 används här endast antal ggr kon blev utsvulten. 
b  Felmagnitud i medel. 
c  Den stoppade rättningen.  
 

 

Bondgården2.0 
 
En envägs-ANOVA visade att det inte var någon signifikant skillnad mellan 
grupperna i hur ofta de svälte ut kon i medeltal, [F(1,18)=2,017, ns]. Däremot 
visade ANOVAN att det var en signifikant skillnad i hur ofta de båda grupperna 
öppnade fönstret för att titta till kon, för att kunna avgöra om denna behövde 
matas [F(1,18)=7,548, p<.05]. ADHD-gruppen öppnade fönstret för att titta till 
kon oftare än kontrollgruppen (se Tabell1). 
 
Det förelåg ingen skillnad mellan grupperna i prestation på den pågående 
uppgiften (Memory). Den högst uppnådda nivån i Memory var i båda grupperna 
nivå fyra, och den nivå som deltagarna sämst slutade på var nivå två för båda 
grupperna.   
 
Antal gånger man öppnade fönstret och antal gånger kon blev utsvulten hade en 
signifikant negativ korrelation i kontrollguppen [r=-,759, p=.007]. Det vill säga, 
ju oftare barnen i kontrollguppen tittade in hos kon, desto mindre ofta blev hon 
utsvulten. Hur långt de lyckades i nivå i spelet hade inte något samband med de 
andra mätningarna inom testet. I ADHD-gruppen fanns det inga signifikanta 
samband mellan de olika mätningarna i Bondgården 2.0.  
 
Det fanns inte i någon av grupperna (ADHD [r=.220, ns]; kontroll [r=.323, ns]) 
ett signifikant samband mellan prestationen på tidsuppfattningsuppgiften och 
antal gånger man tittade till kon. Inte heller fanns det något samband mellan 
Släck Lampan och antal utsvältningar av kon för någon av grupperna (se 
Tabell2). 
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Relation till tidigare studier 

 
Resultatet i Bondgården 2.0 stämmer i viss mån överens med CyberCruiser 
(Kerns et al., 2001), men skiljer sig åt på vissa håll. I såväl CyberCruiser som 
Bondgården2.0 är antalet gånger barnen i kontrollgruppen tittar till kon 
(alternativt kontrollerar bensintanken) en signifikant prediktor på hur ofta kon 
blir utsvulten (motorcykeln får bensinstopp). Skillnaden ligger i att båda 
grupperna i Bondgården2.0 svälte ut kossan lika ofta, medan det var en skillnad 
mellan grupperna i CyberCruiser på hur ofta de fick bensinstopp. I 
Bondgården2.0 fanns en signifikant skillnad mellan grupperna i hur ofta man 
tittade till kons energistapel, medan det i CyberCruiser inte var någon skillnad i 
hur ofta man tittade till bensinmätaren. 
 
 

Listening Span 
 
En MANOVA 2(grupper)*2(rättningssätt) visade att det inte fanns några 
signifikanta skillnader mellan grupperna på något av rättningssätten, för 
medelvärden se Tabell1. För den stoppade rättningen (LS stoppad) 
[F(1,18)=0,109), ns]. I det alternativa rättningssättet var [F(1,18)=0,537, ns]. De 
två rättningssätten hade hos kontrollgruppen ett svagt signifikant samband 
[r=0,694, p<.05]. Detta samband var inte signifikant hos ADHD-gruppen 
[r=0,579, ns].   
 

Go/No-go 
 
En ANOVA 2(grupper)*2(feltyper)*3(repetitioner) gjordes och det visades att 
det inte fanns någon signifikant huvudeffekt för repetition, [F(2, 18)=,099, ns]. 
Det fanns heller inte några signifikanta interaktioner med repetition och därför 
togs denna faktor bort och antalet fel inom varje feltyp summerades för varje 
deltagare och analyserades med en MANOVA 2(grupper)*2(feltyper).  
 
Skillnader mellan grupperna fanns varken på antal feltryck eller på antal 
missade tryck, för medelvärden se Tabell1. För antal feltryck var 
[F(1,18)=1,884, ns]. För antal missade tryck var F[(1,18)=0,626, ns]. Däremot 
gjorde båda grupperna betydligt oftare comissions än omissions. 
  
Analys av resultaten med d´ visade att det inte finns några preferenser hos 
deltagarna att svara på ett visst sätt.  
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Det fanns inte för någon av grupperna något samband mellan de olika 
feltyperna. Det fanns inte heller hos någon av grupperna ett signifikant samband 
mellan antal comissions man gör och hur ofta man öppnar fönstret till kon i 
Bondgården2.0. Detta kontrollerades därför att det antogs att ju sämre man var 
på att hämma impulser desto svårare skulle det vara att avbryta Memory för att 
se hur kons energinivå såg ut.  
 
  

Relation till tidigare studier 
 

Den uppgift som användes för att mäta exekutiva funktioner, och i synnerhet 
impulshämningsförmåga, visade inte på några skillnader mellan grupperna. De 
båda grupperna gjorde båda ungefär samma antal omissions i medel, och 
ungefär samma antal comissions i medel. Två tidigare studier med just barn med 
ADHD och en kontrollgrupp har visat på skillnader mellan grupperna i antalet 
fel av typen missade tryck (omissions). ADHD-gruppen (Kerns et al., 2001; Piek 
et al., 2004) gjorde signifikant fler sådana fel än kontrollgruppen. Däremot var 
det ingen skillnad i hur många antal feltryck (comissions) de båda grupperna 
gjorde.  
 

 

Släck lampan! 
 
Resultaten på den absoluta felmagnituden analyserades i en ANOVA 
[2(grupper)*10(tider)*2(omgångar)]. Det absoluta magnitudvärdet innebär att 
felet som görs omvandlas till ett absolut värde så att inte över- och 
underskattningar ska kunna ta ut varandra.  
 
ANOVAN visade att det inte var någon skillnad inom grupperna för testets två 
omgångar, men det visade sig vara så att de båda omgångarna är signifikant 
korrelerade för kontrollguppen [r=0.848, p<,002] men inte för ADHD-gruppen 
[r=0,29, ns]. Då huvudeffekten för faktorn omgångar inte visade någon 
signifikant skillnad [F(1,9)=.741, ns] och inte heller någon av omgångsfaktorns 
interaktioner var signifikanta, så eliminerades omgångsfaktorn och de två 
omgångarna slogs ihop. En efterföljande analys, en ANOVA 
2(grupper)*10(tidsdurationer) genomfördes, som visade en signifikant 
huvudeffekt för grupp [F(1,16)=5,880, p<.05]. Detta indikerar att barn i ADHD-
gruppen gjorde signifikant större fel i tidsreproduktion än barnen i 
kontrollguppen (Figur 5).   
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Huvudeffekten för durationen (tid) var signifikant [F(9, 144)= 14,705, p<,000], 
felmagnituden ökar med tiden som ska reproduceras. Interaktionen mellan 
grupp* tid var också signifikant F(9,144)=2,355, p<,016] vilket indikerar att 
barnen med ADHD, i jämförelse med kontrollgruppen gjorde signifikant större 
fel ju mer tiden ökade.  
  

 
Figur 5. Medelfel   Figur 6. Över-/underskattning  
      

 
Över-/underskattning 

 
Analys av värdet på exakthet gjordes för att se om det var några skillnader 
mellan grupperna i antal över- och underskattningar.  
 
En ANOVA [2(grupper)*10(mått på över-/underskattning)*2(omgångar)] visade 
att det inte fanns någon huvudeffekt beroende på omgång av testet 
[F(1,18)=,971,ns]. På grund av detta, och på grund av att det inte fanns några 
interaktionseffekter med omgång exkluderades denna faktor. Därpå räknades ett 
medelvärde på exaktheten ut, och analyserades för att se om det fanns skillnader 
mellan grupperna på medelvärdena.    
 
Den efterföljande ANOVAN [2(grupper)*10(tider)] visade på en signifikant 
huvudeffekt för grupp [F(1,18)=12,006, p<.003], vilket innebär att barnen med 
ADHD underskattar durationerna i högre utsträckning än kontrollgruppen (även 
om båda grupperna tenderar att underskatta intervallerna på alla tider utom den 
kortaste (Figur 6). Det fanns även en signifikant huvudeffekt på tider 
[F(9,144)=5,166, p<.000], som visade på att ju längre varaktighet det var på den 
presenterade tiden, desto mer underskattades den. 
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Det var inga signifikanta korrelationer mellan de båda omgångarna för någon av 
grupperna på mätningen av över-/underskattning. 
 
Ett korrelationstest mellan måttet på över-/underskattning och hur väl man 
presterade på det prospektiva minnestestet (antal utsvältningar i Bondgården2.0) 
visade inte på några korrelationer för någon av grupperna. Inte heller visade ett 
korrelationstest mellan måttet på över-/underskattningar och antal gånger man 
tittade till kon i Bondgården2.0 på några korrelationer. Ett sådant 
korrelationstest gjordes eftersom hypotesen var att ju fler underskattningar man 
gör på tidsuppfattningstestet, desto oftare skulle man titta till kon, eftersom man 
tror att en tid har gått innan den verkligen har passerat. 
 
 

Relation till tidigare studier 
 

Tidigare studier har visat att barn med ADHD gör signifikant större fel än barn i 
kontrollgrupp. I studien av Kerns et al. (2001) underskattar båda grupperna tiden 
på alla intervall. I studien av Barkley et al. (1997) tenderade barnen i ADHD-
gruppen att överskatta de kortare tiderna för att gå mot underskattningar vid 
längre tider. 
 
 
 

Intervjuer 
 
Barnen i ADHD-gruppen fick svara på några frågor gällande att komma ihåg 
saker och ting och tidsuppfattning. Det semistrukturerade frågematerial som 
användes finns bifogat (bilaga 1). Intervjuerna gav att barnen ansåg sig ibland, 
men inte så ofta, glömma att ta med sig saker till och från skolan, att göra läxor 
och så vidare, det framkom även att en del av barnen anser sig glömma ofta och 
någon att det nästan aldrig händer. Det var bara en person i gruppen som 
använde sig av ett eget påminnelsesystem, i form av lappar som han skrev upp 
och hängde vid sängen så att han skulle se dem det första han gjorde när han 
vaknade. De andra verkade till största delen förlita sig på att sakerna som skulle 
med till skolan packades ner av deras föräldrar. Vid frågan om det var 
föräldrarnas eller barnens fel att inte till exempel badkläder kom med när barnen 
skulle åka med skolan och bada, rådde skilda uppfattningar.  
 
Flera av barnen påstod att de inte bryr sig alls eller inte känner något särskilt när 
de glömmer att göra saker/ta med sig saker som de har haft i uppgift att komma 
ihåg. En vanlig uppfattning var att det inte spelar någon roll, oavsett om det 
gäller att komma ihåg att göra läxan, få med sig badkläder eller komma ihåg att 
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säga något hemma om skolan. Den person som gjorde tydligast klart att han blir 
irriterad och sur över att ha glömt, var pojken med påminnelsesystemet.  
 
Vad gällde frågor om tid och om att förhålla sig till tid så menade de flesta att de 
inte tyckte att det var svårt att avsluta det de håller på med. Detta gällde särskilt 
när man skulle sluta för att det är rast, eller avsluta en uppgift som ansågs vara 
tråkig. Barnen gav till en början intrycket av att de hade full kontroll på tid, men 
när de pratade mer om ämnet visade det sig att verkligheten verkade se lite 
annorlunda ut.  Det verkade för alla vara på det sättet att hur lång tid ett intervall 
upplevs beror på vad man gör, om det man håller på med är roligt eller tråkigt. 
En pojke menade att det var inga som helst problem att veta när man ska avsluta 
det man jobbar med, när läraren säger att man har tio minuter kvar att arbeta. 
Han sa att när de säger så, då lägger han ner böckerna i bänken direkt, för ”det 
tar tio minuter att plocka ihop”. Även frågor om man blir stressad av 
tidsbegränsningar eller om man har kontroll över hur mycket man hinner på en 
tid man får på sig, visade sig vara svårbestämda. En av deltagarna, som liksom 
flera andra till en början sa att det inte var några problem att veta hur mycket tid 
man har på sig för olika saker sa senare så här: 
 
 ”Fast vet du, ibland åker taxin ifrån mig.” 
 ”Taxin som du åker till skolan med?” 
 ”Ja” 
 ”Varför åker den ifrån dig?” 

”Ibland står jag och tar på mig kläderna och så ser jag att 
den står och väntar och sedan åker den.” 

 ”Den kanske har stått där ett tag då?” 
 ”Jo…” 

”Men om den åker ifrån dig, hur kommer du då till 
skolan?” 
”Jag får vänta tills mamma eller pappa har kört syskonen, 
sen kör de mig.” 

 ”Men då kommer du ju sent, hur känns det då?” 
 ”Det gör inget, det är ingen fara.” 
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DISKUSSION 
 
Resultaten från studien visar inte på ett direkt samband mellan prospektivt 
minne och tidsuppfattning, varken för ADHD–gruppen eller för 
kontrollgruppen. Den huvudsakliga frågeställningen gällde detta samband; Är 
det bristande tidsuppfattning som orsakar sämre prospektivt minne hos personer 
med diagnosen ADHD än hos personer utan denna diagnos?  
 
Resultaten visar inte heller på någon skillnad i prestation mellan de båda 
grupperna på den prospektiva uppgiften (Bondgården2.0), vilket hade antagits 
att det skulle göra, och vilket var en förutsättning för ovanstående frågeställning. 
Dock finns det skillnader i hur ofta de båda grupperna tittar till kon för att ta 
reda på om det är dags att mata henne eller inte. Det finns en tydlig skillnad i 
prestation på tidsuppfattningsuppgiften (”Släck Lampan!”), vilket också hade 
antagits. 
  
Resultaten visar att barnen med ADHD presterar sämre än kontrollgruppen på 
tidsuppfattningsuppgiften, men inte på något samband mellan deras 
tidsuppfattningsförmåga och det antal gånger de misslyckas med den 
prospektiva uppgiften. Däremot är det så att barnen med ADHD oftare tittar in 
till kon än barnen i kontrollgruppen. Detta tillsammans med deras sämre 
prestation på tidsuppfattningsuppgiften är i linje med Barkleys (1997) utsaga att 
barn med ADHD är otåligare och mer benägna att försöka undvika och avsluta 
fördröjningar så snabbt som möjligt.  
 
Inom kontrollgruppen finns det ett samband mellan antal gånger man tittar till 
kon och antal gånger hon svälts ut. Ju oftare man tittar till kon, desto mindre 
sällan blir hon utsvulten. Sambandet finns inte i ADHD-gruppen. Dessa 
korrelationsmått kan antyda att barnen i kontrollgruppen är bättre än barnen med 
ADHD på att utveckla strategier, vilket stämmer överens med Kerns och Prices 
(2001) funderingar kring strategier efter resultaten i CyberCruiser. Om man lär 
sig en strategi kan man lägga mer energi på den pågående uppgiften och ändå 
klara den prospektiva uppgiften bra, genom att lägga om energin vid rätt tillfälle. 
 
Ett antagande var, att ju sämre man klarar sig i ”Släck Lampan!”, desto oftare 
svälter man ut kon i Bondgården2.0. Detta visade sig inte stämma. Antagandet 
var kanske felaktigt, eftersom det visade sig att de flesta i stort sett bara gör 
underskattningar, i alla fall på tider över 3 sekunder. Hypotesen borde ha 
inneburit att ju oftare man överskattar tider i ”Släck Lampan!”, desto oftare 
svälter man ut kossan. Det visade sig att alla gjorde underskattningar, ADHD-
gruppen i större utsträckning än kontrollgruppen. Gör man många 
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underskattningar tenderar man istället att ofta titta in till kon, därför att man tror 
att en längre tid har passerat än vad det egentligen har gjort. Det visade sig i 
båda grupperna vara så att det inte fanns något signifikant samband mellan 
prestation på ”Släck Lampan!” och antal gånger man tittade till kon i 
Bondgården2.0.  
 
Prestationen i Bondgården2.0 för varje grupp korrelerades även med Listening 
Span och Go/No-go för att se om man med dessa resultat kunde hitta samband 
mellan prospektivt minne och exekutiva funktioner och arbetsminne. Resultatet 
visar inte några signifikanta samband för Bondgården2.0, varken tillsammans 
med Listening Span eller Go/No-go. Detta innebär inte att de olika funktionerna 
inte har ett samband, endast att det i den här studien inte har gått att visa på 
något samband. En utförligare diskussion om varje tests starkare och svagare 
sidor följer senare i kapitlet.  
 
Prospektivt minne antas bestå av såväl arbetsminne som exekutiva funktioner. 
Att det i den här studien inte har gått att visa på samband skulle kunna bero på 
att det sätt som har använts för att mäta arbetsminne (Listening Span) kanske 
inte är det arbetsminnestest som är mest intressant för det prospektiva minnet. 
Detta eftersom Listening Span visar på hur bra man är på att hålla språklig 
information i huvudet under tiden som man gör andra saker, vilket kanske mest 
är intressant för hur bra man är på att hålla kvar den egentliga innebörden av det 
man ska komma ihåg. Det skulle kunna vara så att även om Listening Span 
mäter arbetsminneskapacitet, så mäter den inte förmågan till att ordna 
information och veta i vilken ordning man ska göra saker och ting. Det är 
förmågan till att hålla ordningsföljder och sammanhang i minnet som, enligt 
Barkley (1997), är av vikt för en persons subjektiva tidsuppfattning, och kanske 
därmed för tidsbaserat prospektivt minne. Kanske skulle ett visuo-spatialt 
arbetsminnestest på grund av detta bättre mäta den typ av arbetsminne som är 
intressant för det prospektiva minnet.    
 
 

Bondgården2.0 
 
De båda grupperna skilde sig inte åt i avseende på hur ofta de svälte ut kon, det 
vill säga den prospektiva uppgiften i Bondgården2.0. Kerns och Price (2001) 
hade visat, och Barkley (1997) hade antagit, att barn med ADHD presterar 
sämre än andra barn på den här typen av uppgifter. En anledning till att det 
visades skillnader mellan grupperna i CyberCruiser-studien (Kerns och Price, 
2001), men inte i den här studien, skulle kunna bero på att det var större 
åldersskillnader mellan barnen i CyberCruiser (6-13 år) än mellan barnen i den 
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här studien (10-12 år). Kerns (2000) har tidigare visat att äldre barn presterar 
bättre än yngre barn på prospektiva minnesuppgifter.  
 
Avsaknaden av skillnader i resultatet kan även ha berott på instruktionerna som 
gavs till Bondgården2.0. Problemet med att ge instruktioner till barnen är att det 
är viktigt att alla förstår uppgiften och det kan hända att ambitionen att vara 
säker på att alla hade förstått uppgiften innebar att det gavs nästintill övertydliga 
instruktioner. Detta kan ha påverkat på så sätt att den egentliga uppgiften inte 
presenterades som en extrauppgift vid sidan om, som Kvavilashvilis (1992) 
regler för prospektiva minnesexperiment beskriver.  
 
Resultatet för den pågående uppgiften (Memory) visar att det inte var någon 
skillnad mellan grupperna. Det finns heller inte för någon av grupperna något 
signifikant samband mellan prestation på den prospektiva uppgiften och 
prestation i Memory.  Dessa resultat skulle kunna visa på att svårighetsgraden på 
den pågående uppgiften i Bondgården2.0 var lika för alla. 
  
I Bondgården2.0 hinner kons energi att sjunka till matdags åtta gånger under de 
åtta minuter som testet tar. Vid varje tillfälle som fönstret öppnas registreras 
tiden, och varje gång kons energistapel är full börjar tidräknaren om från 0 s. 
Därför kan man inte genom att titta på denna siffra avgöra i vilken av de åtta 
omgångarna som tiden har registrerats. Detta är en brist i designen av 
Bondgården2.0, som innebär att det blir svårt att titta efter mönster i den så 
kallade kontextcheckningsloopen (Kerns & Price, 2001) för att se när deltagarna 
lär sig ungefär hur lång tid de har på sig innan kon blir utsvulten. Detta kan man 
komma undan i en vidareutveckling av Bondgården2.0 genom att kontrollera för 
vilken omgång i testet man är i varje gång deltagaren tittar till kon. 
 
Efter varje uppgift tillfrågades barnen om de hade haft roligt eller tråkigt, och 
om uppgiften var lätt eller svår, och vad gällde Bondgården2.0 fick det oftast 
omdömet roligt och lätt eller sådär svårt. Det var inte många som tidigare hade 
spelat något datoriserat Memory, vilket de tyckte var roligt att få göra. Alla 
visste hur ett vanligt Memory ser ut och hur det går till att spela.  
 
 
 

Släck lampan! 
 
Uppgiften som mäter tidsuppfattning visar på att barnen i ADHD-gruppen gör 
större fel (felets absoluta värde) än barnen i kontrollgruppen. Det var ingen 
skillnad mellan omgångarna, vilket indikerar att barnen i båda grupperna 
presterade lika bra under experimentets första som andra halva, trots att flera av 
dem klagade på att testet var jobbigt och långtråkigt. Det går dock inte att bortse 
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helt ifrån motivation, som ändå kan ha spelat roll för prestationen på uppgiften. 
Tidreproduktionstestet var det test som fick sämst kritik från barnen. Det var 
flera som ansåg testet vara långt och tråkigt. Detta märktes inte minst på att en 
del av barnen (i båda grupperna) hade svårt att inte titta på andra saker eller 
prata och fråga om sådant som inte hade med uppgiften att göra.   
 
Tidigare tidsuppfattningstester,(Barkley et al., 1997; Kerns et al., 2001) har visat 
att barn med ADHD presterar sämre i den här typen av experiment än andra 
barn. Dessa två studiers resultat visar dock på lite olikheter i om barnen tenderar 
att över- eller underskatta tiderna, men studierna är inte identiska och är därför 
inte helt jämförbara. Inte heller den här studien stämmer i utformningen av 
experimentet helt överens med någon av de tidigare studierna, varför den här 
studiens tidsuppfattningsexperiment inte heller är riktigt jämförbar med de andra 
två. Dock visar alla dessa tre studier på att barn med ADHD presterar sämre än 
barn utan ADHD på tidsreproduktionsuppgifter. Resultaten i ”Släck Lampan!” 
stämmer nästan helt överens med studien av Kerns et al. (2001). Att studien av 
Barkley et al. (1997) inte stämmer lika väl överens med den här studien eller 
med studien av Kerns et al. (2001) skulle kunna bero på att de presenterade 
tiderna i Barkley et al. (1997) består av varaktigheter upp till dubbelt så långa 
som såväl den här som studien av Kerns et al. (2001). Anledningen till att det i 
”Släck lampan!” användes tider upp till högst 30 sekunder, och inte längre, 
berodde såväl på att ”Släck lampan!” skulle ta alltför lång tid som på att tider 
närmre en minut ansågs vara alltför långa att vänta ut under pilottester. Jag ville 
ha korta såväl som relativt långa tider i testet för att testa antagandet att barnen 
överskattar korta tider och underskattar långa, vilket skulle bli tydligare ju större 
variation det är mellan de presenterade tiderna. Barkley et al. (1997) visade att 
barnen tenderade att överskatta korta tider och underskatta långa tider, men att 
ADHD-barnens fel var större. I studien av Kerns et al. (2001) visades att barnen 
underskattade alla tider, men att barnen med ADHD gjorde större fel än de 
andra.  
   
Ett problem med tidsreproduktionsuppgiften var, att datorn som användes vid 
testtillfällena inte var tillräckligt snabb för att klara av att behandla de exakta 
tiderna. Under utvecklingen av testprogrammet var tanken att mäta i 
millisekunder, men vid pilottestande av programmet visades att datorn inte 
kunde hantera att mäta tid på denna nivå, eftersom den inte var tillräckligt 
snabb. På grund av detta gjordes programmet om, så att tider mättes på 
halvsekundsnivå, exaktare än så gick inte att komma med den dator som 
användes.  
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Go/No-go 
 
Go/no-go-testet visade inte på de förväntade skillnader som tidigare har visats 
(Kerns et al., 2001; Piek et al., 2004) mellan barn med ADHD och andra barn. 
Hypotesen var att resultatet skulle följa de tidigare publicerade resultaten som 
visar på att barn med ADHD gör fler omission errors, det vill säga att de oftare 
missar att reagera på stimuli som man ska reagera på. Det skulle kunna vara så 
att Go/no-go i den här studien inte visade på några skillnader mellan grupperna 
på grund av hur testet var konstruerat. Go/no-go i den här studien slumpar inte 
fram var på skärmen som figurerna presenteras. Anledningen till att figurerna 
alltid framträder på samma position beror på brister i programmeringskunskaper. 
Det kan vara så att testet förenklas och inverkar mycket på resultatet när 
figurerna alltid framträder på samma position på skärmen.  
 
Det har inte gått att utläsa exakt hur länge varje figur är synlig på skärmen i de 
tidigare studierna (LaPierre et al., 1995; Kerns et al., 2001 ), bara att figurerna 
har presenterats med en hastighet av en per sekund. På grund av detta finns det 
möjlighet att innan man startar den här versionen av Go/No-go välja hur många 
millisekunder som figurerna skall visas, mellan 100 till 900 ms. Efter pilottester 
tillsammans med användare valdes att alltid ställa in testet så att varje figur var 
synlig i 400 ms, och skärmen var tom i 600 ms. 
 
Testet valdes att göras på så sätt att ordningen inte slumpades. Det var bestämt 
från början att testet alltid såg ut så att det först var en testomgång, i vilken man 
skulle reagera genom att trycka på mellanslagstangenten varje gång man såg en 
kvadrat. Därpå var ordningen alltid sådan att man skulle reagera på kors, kvadrat 
och sedan kors igen. Anledningen till valet att göra testet på det här sättet var att 
det har sett ut så i tidigare studier, och att jag genom att göra likadant skulle 
kunna jämföra resultatet med de andra studierna. Nu blev den här versionen 
ändå inte helt jämförbar med de andra, eftersom de framblinkande figurerna 
alltid uppträder på samma position på skärmen.  
 
 

Listening Span 
 
Det visade sig inte vara någon skillnad mellan grupperna i hur väl de presterade 
på Listening Span. Det finns mängder av olika tester för att mäta arbetsminne, 
och kanske är inte Listening Span det sätt som bäst mäter skillnad i arbetsminne 
mellan dessa två grupper. Det kan finnas andra arbetsminnestest som visar på 
skillnader mellan grupperna. Att just Listening Span användes berodde på att det 
anses vara ett sätt som ger ett tillförlitligt mått på arbetsminneskapacitet 
(Daneman och Carpenter, 1980). Det går att mäta arbetsminne på flera sätt, och 
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olika testerna ger mått på olika slags arbetsminne.  Det kan hända att olika sätt 
att mäta arbetsminnet på även innebär olika samband med prospektivt minne. 
Eftersom jag avgränsade studien till att innefatta en uppgift per förmåga jag ville 
mäta föll valet på att välja att endast göra Listening Span för 
arbetsminnesmätning, eftersom det ger ett mått på arbetsminneskapacitet och för 
att det är ett väldokumenterat sätt att mäta detta på. 
 
Det valdes att rätta Listening Span på två olika sätt, för att jämföra om de båda 
sätten gav olika resultat. Daneman och Carpenters (1980) originalversion av 
Reading Span3 rättades på ett sätt som angav vilket spann mellan 2 och 6 varje 
deltagare klarade, medan Listening Span i den här studien rättades på så sätt att 
alla ord man klarade räknades. Det här rättningssättet användes för att få en 
större spridning på resultatet. Alla ord räknades, men de räknades på olika sätt i 
de två rättningsvarianterna. Det första sättet innebar att man räknade alla ord till 
och med den nivå som man inte klarade sig vidare ifrån. Det andra sättet innebar 
att alla ord man klarade genom hela meningsmaterialet räknades, oavsett om 
man enligt det första sättet att rätta inte hade tagit sig vidare. Hypotesen var att 
detta andra rättningssätt skulle vara mer rättvisande och ge en större spridning 
på resultatet. Så skulle det vara eftersom en tillfällig svacka i koncentrationen 
enligt det första rättningssättet skulle kunna hindra någon som egentligen skulle 
klara sig bättre från att ta sig vidare. Det visade sig vara så, att de två grupperna 
inte skilde sig åt oavsett vilket sätt man rättade testet på.  
 
Analysen av resultaten på Listening Span, beroende på hur uppgiften rättades, 
visade sig innehålla några olikheter beroende på vilken grupp man tillhörde. Det 
fanns en signifikant korrelation mellan de båda rättningssätten i kontrollgruppen, 
vilket inte fanns i ADHD-gruppen. Detta tyder på att barnen i ADHD-gruppen i 
vissa fall presterade bättre när man inte stoppade räkningen av ord så fort man 
inte tog sig vidare från en nivå till en annan. I vissa fall, i ADHD-gruppen, var 
det stor skillnad mellan hur många ord man klarade om man fick lov att 
tillgodoräkna sig alla rätt upprepade ord över hela testet gentemot om man var 
tvungen att sluta när man inte kunde ta sig vidare. I två fall hade deltagarna nått 
det högsta antalet totala antalet rätt när man lät deltagarna räkna över hela testet. 
Dessa två deltagare stannade båda efter ett litet antal rätt ihågkomna ord när man 
använde sig av det stoppade sättet att rätta testet på, vilket skulle kunna tyda på 
att prestationen på arbetsminnestestet, om man använder sig av rättningssättet att 
man stoppar när man inte tar sig vidare, är beroende av koncentrationsförmåga 
och att man därför kan missa utan att testet egentligen ger en bra visning av en 
persons egentliga arbetsminneskapacitet.   
 
                                                
3 Reading Span utvecklades till Listening Span och de båda testerna överensstämmer med 
varandra. I RS/LS brukar man ange vilket spann man uppnår, mellan 2-6, det vill säga från 
hur många meningar på rad man kan upprepa det sista ordet.  
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Deltagare och testtillfälle 

 
Båda grupperna i den här studien var små, och de förväntade resultat som inte 
har visats i den här studien kan bero på låg statistisk power. Det kan hända att 
det finns skillnader och samband som med större urval deltagare hade visat sig 
vara signifikanta, men som i den här studien visade sig vara icke-signifikanta. 
Det hade antagits att skillnaden i prospektivt minne skulle vara tydlig mellan 
grupperna oavsett storlek på grupperna och det resultat som visades kan vara 
beroende av gruppernas storlek. Med mer än uppgift för varje funktion hade 
man kanske också tydligare kunnat visa på skillnader, eller på att det kan finnas 
skillnader i någon annan funktion eller genom ett annat sätt att mäta en förmåga 
på som är viktig för det prospektiva minnet.   
 
Det visade sig vid mötet med deltagarna att tre av pojkarna i ADHD-gruppen 
hade medicinerat samma dag som uppgifterna genomfördes. Dessa deltagares 
resultat visar att de presterade ungefär medel på alla tester, men detta innebär 
inte att man kan säga något säkert om hur prestationen hade varit om de inte 
hade medicinerat. Medicineringen kan ha påverkat barnens uthållighet och 
vakenhetsgrad, vilket skulle kunna innebära en möjlig anledning till att testerna 
inte har visat på fler signifikanta skillnader eller korrelationer. Det är inte säkert 
att alla personers beteende förändras i och med medicineringen, och det är inte 
säkert att prestationen på just de här testerna är avhängig medicinering. Ingen av 
de resterande deltagarna medicinerar vanligtvis, så det var ingen som hade valt 
att inte medicinera denna dag.  
  
Att testerna inte gjordes vid samma tidpunkt på dagen för alla, och att de inte 
ägde rum på samma plats kan ha påverkat resultatet. Det var dock endast i något 
fall som deltagare utförde testet hemma efter skoldagen till skillnad från resten 
som gjorde testerna på skoltid eller i direkt anslutning till skolan. Tidpunkten för 
testerna skilde sig således inte mycket åt och borde inte ha spelat någon större 
roll. Vad gäller platsen för experimenten så visade Ceci och Bronfenbrenner 
(1985) att barn presterar olika bra beroende på var de befinner sig när de utför 
experimentet. Anledningen till detta är att barnen verkar använda sig av olika 
strategier beroende på om de befinner sig i en laboratoriemiljö eller om de 
befinner sig i en mer känd miljö. Alla experimenttillfällen försöktes göra så lika 
som möjligt. Alla deltagare i kontrollgruppen träffades på samma plats, i deras 
skola. För ADHD-gruppen skilde sig testplatserna åt, eftersom de gick på fem 
olika skolor och möjligheterna till att få ett bra rum att sitta i tillsammans med 
barnen skiftade mellan de olika skolorna. På grund av detta kom inte alla 
testtillfällen att se likadana ut, vilket mycket väl kan ha påverkat resultatet. Att 
vara på habiliteringen som hade föreslagits i förfrågan om barnens deltagande, 
var det ingen som ville, då detta innebar en större process för barnen och 
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familjerna. Detta var nödvändigt att ta i övervägande då det beslutades om hur 
studien skulle genomföras och hur det skulle vara möjligt att få träffa barnen, 
varför det blev så att de flesta träffades på skoltid.  
 

 
 

Motivation och attityd 
 

Förutom att uppgifterna i sig kan motivera olika barn olika mycket, tror jag 
också att det spelade roll för motivationen vilken slags information barnen hade 
fått innan de träffade försöksledaren. För mig som försöksledare upplevdes det 
vara stor skillnad i hur deltagarna hade fått studien presenterad för sig och hur 
långt innan de förbereddes på/påmindes om att de skulle vara med, och med 
detta kan följa att de från början är olika motiverade och har olika attityd.   
   
Det märktes under intervjuerna att de deltagare som var med i studien hade olika 
attityd till hur viktigt det är att komma ihåg saker och att klara sig själva. Det 
fanns barn som hade system för att klara att komma ihåg att göra saker som de 
har intentionen att göra. Andra verkade till stor del förlita sig på att vuxna i 
omgivningen ska hjälpa eller rent av komma ihåg åt dem, och tyckte att det inte 
gjorde så mycket om man glömmer för att det inte händer något, för det går 
nästan alltid att fixa eller ordna till i efterhand och om det inte går så går det 
inte.  
  

”Jag skriver lappar och hänger upp ovanför sängen,  
så att jag ser så fort jag vaknar. Det funkar bra, jag  
glömmer nästan aldrig” (deltagare med en fungerande 
minnesstrategi för fördröjda intensioner) 

 
De barn som var med i den här studien har troligtvis, trots ett åldersspann på 
endast två år, nått olika mognadsgrader. Detta kan inverka på hur intresserad 
man är av att klara av saker och ting själv, och på att kompensera för ett 
svikande prospektivt minne genom att hitta på strategier för att minska 
glömmandet. Däremot anser jag inte att denna skillnad i mogenhetsgrad skulle 
ha påverkat resultaten på studien avsevärt, utan att det mest speglades i 
intervjuerna kring uppfattning av tid och hur bra man är på att komma ihåg vad 
man ska göra.  
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SLUTSATSER 
 
Syftet med den här studien var att svara på frågan om det är bristande 
tidsuppfattning som orsakar sämre prospektivt minne hos barn med ADHD 
jämfört med barn utan ADHD-problematik. Det har med de resultat som kommit 
av de olika uppgifterna i studien, inte kunnat påvisas att barn med ADHD skulle 
ha ett sämre prospektivt minne än andra. På grund av detta går det inte att ge ett 
svar på den huvudsakliga frågeställningen.  
 
Det har heller inte med uppgifterna som har använts i den här studien gått att 
visa på relationer mellan varken prospektivt minne och arbetsminne, eller 
prospektivt minne och exekutiva funktioner.  
 
Studien har däremot visat, i enlighet med tidigare studier, att barn med ADHD 
har bristande tidsuppfattning, och resultaten från de olika uppgifterna tyder även 
på att barnen i de olika grupperna är olika bra på att lära sig användbara 
strategier. Studien visar på att det finns olikheter i tidsbaserat prospektivt minne 
hos barn med ADHD-problematik och barn utan diagnos ADHD. Barnen med 
ADHD verkar inte lära sig mönstret för uppgiften i samma grad som barnen i 
kontrollgruppen, varför de oftare tittar in till kon utan att för den skull klara av 
att svälta ut henne mindre ofta än kontrollgruppen.  
 
Studien hade även en intention att svara på om personer med ADHD utvecklar 
strategier för att klara sig undan att glömma att utföra planerade handlingar, och 
om de ser sig som personer som har problem med sådana saker. Under 
intervjuerna fick jag uppfattningen att de flesta ser sig själva som personer som 
ofta glömmer, men att de inte ansåg att det var något större problem, varför de 
inte lade ner några större ansträngningar för att bli bättre på att minnas det man 
har planerat att göra. 

 
 

Fortsatta studier 
 

För att komma vidare i jakten på att kunna förklara vad som ligger bakom 
prospektivt minne krävs utveckling av undersökningsmetoderna. Dessutom vore 
det, som tanken från början var i den här studien, intressant att använda sig av 
flera uppgifter för varje funktion som undersöks. Det svåra med detta, särskilt 
när man arbetar med barn, är att se till att materialet inte blir alltför stort och 
krävande. Att använda samma uppgiftsmaterial, men att förbättra det först, och 
att utöka grupperna vore ett steg i rätt riktning. För att få en bild av 
arbetsminnets relation till tidsuppfattning, och kanske i och med det även dess 
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del i prospektivt minne skulle det vara intressant att använda sig av två varianter 
av arbetsminnestest, såväl visuo-spatialt som fonologiskt arbetsminne. 
 
Att försöka skapa ett fungerande test av tidsbaserat prospektivt minne som 
verkar över längre tid, men fortfarande med mer än en mätning, vore kanske ett 
säkrare sätt att se om det finns skillnader mellan de båda grupperna. Då skulle 
man på ett bättre sätt kunna studera strategier och om det är så att man tenderar 
att göra om tidsbaserade prospektiva minnesuppgifter till händelsebaserade 
sådana i den mån det går. Studiet av strategier och hur man tänker för att klara 
den här typen av uppgifter som ligger en bit framåt i tiden skulle kunna ge en 
bättre vägvisning om vad tidsuppfattning egentligen har för del i prospektivt 
minne. 
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BILAGA 1 
 

Kriterier för ADHD enligt den svenska översättningen av DSM-IV (APA, 2002) 
A. Antingen (1) eller (2): 

(1) minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex 
månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

 
Ouppmärksamhet 
(a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra 

aktiviteter 
(b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar 
(c) verkar inte lyssna på direkt tilltal 
(d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, 

hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår 
instruktionerna) 

(e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 
(f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet 

(t ex skolarbete eller läxor) 
(g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t ex leksaker, 

läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg) 
(h) är ofta lätt distraherad av yttre stimuli 
(i) är ofta glömsk i det dagliga livet 

 
(2) minst sex av följande symtom på hyperaktivitet-impulsivitet har förelegat i minst 

sex månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 
 

Hyperaktivitet  
(a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still 
(b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas 

sitta kvar på sin plats en längre stund 
(c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för 

situationen (hos ungdomar och vuxna kan detta vara begränsat till en subjektiv känsla 
av rastlöshet) 

(d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla 
(e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv” 
(f) pratar ofta eller överdrivet mycket 

 
Impulsivitet 
(g) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt 
(h) har ofta svårt att vänta på sin tur 
(i) avbryter eller inkräktar på andra (t ex kastar sig in i andras samtal eller lekar) 

 
B. vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet förelåg 

före sju års ålder 
C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två områden 

(t ex på skolan/på arbetet och i hemmet). 
D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller i arbete 

eller studier. 
E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i 

utvecklingen, schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre med 
någon annan psykisk störning (t ex förstämningssyndrom, ångestsyndrom, dissociativt 
syndrom eller personlighetsstörning).  
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BILAGA 2 
 
Frågor om att komma ihåg saker och kring upplevelse av tid 
 
 
Berätta hur du gör för att… (få med dig rätt saker till skolan/komma ihåg att du 
ska ha med badkläder/komma ihåg att lämna lappar från skolan till mamma och 
pappa) 
Eller rätt saker hem från skolan! 
 
Brukar dina lärare och din mamma eller pappa påminna dig om att komma ihåg 
saker? 
 I så fall, om vad? 
 Hur påminner de? 
 Kommer du ihåg då? 
 
Hur känns det när du glömmer saker? 
 Kan du förklara?  
 
När ni jobbar med något i skolan hur vet du hur mycket tid du har kvar att jobba 
med något? 
 Säger läraren till/ska man själv hålla koll på tiden? 
 
Hur känns det när andra talar om hur lång tid du har på dig att… (äta frukost, 
göra klart en uppgift i skolan, klä på dig osv)? 
 
Kan du klockan? 

Har du en egen klocka? 
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